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Усе Писання богонатхненне й корисне для навчання, для докору, для 
виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була 
досконала, на всяке добре діло готова. (2 Тим. 3:16–17).

Завдяки своєму винятковому змісту, ясному викладу й дієвому впли-
ву Біблія залишається незмінним бестселером усіх часів. Жодна інша 
книга у світі не заслуговує на те, щоб її читали, вивчали, застосо-
вували в житті її істини та дотримувалися викладених у ній запові-
дей. «Провідник до Біблії» є змістовним вступом до Біблії, що стане 
в пригоді всім читачам, і особливо тим, які тільки розпочинають своє 
знайомство з нею. 

Простий і доступний стиль Майкла Армора вибудовує перед нами 
панораму біблійного оповідання, допомагаючи дістати загальне 
уявлення про його поступовий розвиток і взаємодію його складових 
частин. Автор прагне дати своїм читачам повноцінний огляд Біблії 
в цілому, а не детальний аналіз конкретних книг.

Ісус сказав: «Дійсно блаженні ті, які слухають Боже слово і бережуть 
його!» (Лк. 11:28). І тому для кожного послідовника Христа важливо 
не лише читати, а й старанно вивчати Біблію, щоб розуміти Божу 
волю і вести угодний Богу спосіб життя. Як писав популярний хрис-
тиянський автор Макс Лукадо, «Біблія – не газета, сторінками якої 
можна пробігтися очима; вона, радше, рудник, з якого треба вміти 
добувати руду». Цей корисний огляд Біблії допоможе вам закласти 
надійний фундамент особистого вивчення Біблії та застосування її 
принципів у своєму житті. 

Доктор Майкл С. Армор має більш ніж 40-річний досвід викладан-
ня Біблії. Він обіймав пост президента Східноєвропейської гумані-
тарної місії та Колумбійського християнського коледжу. Майкл Ар-
мор має ступінь доктора філософських наук в галузі інтелектуаль-
ної й культурної історії Європи зі спеціалізацією в протестантській 
реформації.
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Передмова до українського видання

Як видно з назви цієї книги, вона є вступним курсом до 
Біблії, призначеним для тих, кому раніше не доводилося її 
вивчати. По суті справи, «Провідник» написаний для тих, хто 
читає Біблію вперше.

Думка про те, що потрібна така книга, була висунута док-
тором Володимиром Сковородниковим, на той час головою 
комітету у справах освіти при адміністрації Алтайського краю. 
Доктор Сковородников зазначив необхідність мати книгу, яка 
пояснювала би біблійні теми та сюжети і школярам, і дорос-
лим, які цікавляться Біблією, але до цього моменту не мали 
можливості її вивчати.

«Провідник до Біблії» доступно викладений, але в  той 
самий час є ретельним дослідженням основних персонажів та 
подій, з якими ми зустрічаємось у Біблії. Незалежно від того, 
знайомі ви з Біблією чи ні, «Провідник» буде для вас легким 
для розуміння та високоінформативним.

Ті, хто читає Біблію вперше, нерідко бажають дізнатися, 
за яких часів жили ті або інші персонажі. Тому ми ввели до 
складу «Провідника» таблиці, які допоможуть зіставити певні 
події та персонажі з  відповідним історичним контекстом. 
Проте вам слід знати, що науковці не мають єдиної думки щодо 
точного датування біблійних подій, які мали місце раніше за 
перше тисячоліття до нашої ери. Між іншим, приблизно п’яту 
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частину Біблії присвячено саме цьому часовому періоду. Роз-
глядаючи його в «Провіднику», ми беремо до вжитку найбільш 
давні дати з запропонованих вченими, хоча в  інших працях 
перевага може бути віддана пізнішим датам.

Технічна сторона датування – справа занадто важка, щоб 
розповідати про нього у вступному курсі до Біблії на кшталт 
цього «Провідника». Ми хотіли ознайомити вас із існуванням 
подібної проблематики, щоб вам було зрозуміло, чому в інших 
книгах наводиться відмінна хронологія.

Сподіваємось, що запропоноване нами дослідження зба-
гатить ваші знання. Біблія сповнена величними ідеями та 
темами. Нехай вони благословлять ваше життя, як благослов-
ляли життя мільйонів людей у минулому.

Майкл К. Армор
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Глава 1

Значення Біблії не минає

Багатьом відомо, що Біблія вчить про релігію, моральність 
та Бога. Але вплив Біблії поширюється далеко за межі релігії: 
більше за будь-яку іншу книгу вона сприяла формуванню люд-
ських цінностей та становленню культури.

Звичайно, така думка може видаватись сміливою, проте 
вона підтверджена історією. Від часів Римської імперії та до 
сьогодення Біблія повсюди поступово змінювала юридичні 
установлення, закони та соціальні норми. До появи христи-
янства правосуддя та суспільні норми в Давньому Римі були 
значно суворішими, інколи навіть жорстокими. Але христи-
янство, спираючись на Біблію, пом’якшило цю жорстокість, 
сприяло розвитку поваги до життя та гідності людини.

Цей процес тривав за часів існування середньовічних дер-
жав, які впровадили римське право, потім тісніше пов’язали 
його з біблійними принципами та прийняли вже як власний 
здобуток. Середньовічні судові розгляди карних справ почали 
проводити у церковних судах, а юристів вчили на прикладах із 
Біблії. Та й в університетах викладання права та теології про-
водилось одночасно.

У ХV-XVI століттях в Європі почали формуватись сучасні 
нації, і  вони приймали законодавчі норми, які передбачали 
дотримування біблійських норм правосуддя. Пізніше, коли 
європейські країни почали здобувати колонії в різних части-
нах світу, туди привозили і Біблію. Всюди, де здіймався коло-
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ніальний прапор, насаджувалися європейські закони, які вже 
повністю ввібрали в себе біблійські цінності.

Ці закони виявились настільки дієвими, що навіть після 
припинення колоніального правління колишні колонії 
подбали про збереження підвалин європейського законодав-
ства. Тому біблійське коріння простежується в сучасних зако-
нодавчих системах і Європи, і Північної та Південної Америки, 
і Австралії, так само як і в багатьох країнах Африки та Азії.

Більше того, потяг до демократії значною мірою виник зав-
дяки Біблії. Демократичні рухи на заході спочатку зароджу-
вались серед тих, хто звертався до Біблії в пошуках допомоги 
у справах моралі. Свої вимоги загальнолюдських прав та осо-
бистої свободи ці люди засновували на біблійних ідеях цінності 
кожного людського життя та гідності кожної окремої людини. 
Саме вірні Біблії люди очолили боротьбу у всьому світі за зни-
щення рабства, покращення становища жінок та рівні права 
для представників усіх рас. І не тільки це, – найперші теорії 
міжнародного права також створювали такі люди, як Гуго Гра-
цій – визначний правознавець, який серйозно вивчав і Біблію.

Таким чином, протягом сотень років Біблія спрямовувала 
історію людства. Можна написати цілі томи про її неминущий 
вплив на мистецтво, літературу, суспільні установлення, але 
більш за все Біблія вплинула на світ віри та релігійності. Біблії 
завдячують своїм виникненням як юдаїзм, так і християнство. 
Вона також залишила свій відбиток на культурі ісламу, тому 
що засновник ісламу Магомет ставився до Біблії з  великою 
повагою і навіть вважав Ісуса за Божого пророка.

Цілком природним буде наступне запитання: чим саме обу-
мовлене це значення Біблії, яке не минає? Чим вона протягом 
століть привертає увагу людей? Яким чином вона так довго 
зберігає свій вплив? І чому до сьогодні ця книга користується 
найбільшим попитом у світі?

Відповідь вбачаємо у величних ідеях, викладених в Біблії, 
у тій великій істині, яку вона відкриває. До наших часів жодна 
інша книга не представила настільки величного уявлення про 
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Бога та Його любов до людей, та про ті чималі можливості, які 
відкриваються перед нами завдяки цій любові.

Бог та людський рід
З самого початку в Біблії проголошується, що Бог створив 

людей за Своїм образом та подобою. Це не означає, що Бог 
схожий на нас Своїм фізичним виглядом: у Біблії ясно гово-
риться, що Бог – це духовна істота, а значить, не має фізич-
ного тіла. Але будучи духовною Істотою, Бог обдарував кож-
ного із нас духом. Значить, ми подібні до Нього (створені за 
Його образом та подобою), тому що, як і Він, маємо духовну 
сутність.

Цей поселений в  нас дух відрізняє людський рід від усіх 
інших родів на землі і надає нам унікальні можливості, яких не 
мають інші Божі творіння. Ми здатні до абстрактних розмір-
ковувань. Ми можемо пізнавати істину. Ми можемо створю-
вати чудові витвори мистецтва, винаходити потужну техніку. 
Коротко кажучи, ми здатні бути людьми, оскільки маємо Духа, 
який надає можливість творити.

На жаль, часто наша поведінка забруднює нашу духовну 
природу. Бог як духовна Істота є люблячим, справедливим та 
правдивим. А ми, хоча теж маємо духовну сутність, нерідко 
буваємо нелюблячими, несправедливими та неправдивими. 
Коли ми так поводимось, ми розбещуємо дух всередині нас. 
І якщо це розбещення триває, ми стаємо зневажливими, почи-
наємо ненавидіти один одного, і в суспільстві починає пану-
вати зло.

В Біблії розповідається, що Бог передбачав це від самого 
початку. На щастя, Він не знехтував нами та не покинув напри-
зволяще, незважаючи на те, що людьми оволоділо зло. Більш 
того, Бог зволів зберегти спорідненість із нами. В любові до 
нас Він хоче, щоби ми звільнилися від безчестя, продажних 
урядів, розпусних та перекручених відносин у  суспільстві. 
Біблія – це розповідь про те, що створив Бог у  незліченних 
поколіннях людей з метою уможливити наше спасіння.
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Протягом усієї цієї розповіді ми бачимо Бога, який вияв-
ляє щиру турботу про кожного з  нас, бере активну участь 
у всіх подіях на життєвому шляху людей. Біблія у подробицях 
змальовує, як Він спрямовував долю людства, починаючи від 
найперших кроків людей на землі, і як Він керував злетами та 
падіннями цивілізацій.

Старий та Новий Заповіти
У Біблії представлені різноманітні літературні форми. 

До неї входять як історичні описи, так і захоплюючі опові-
дання. На сторінках Біблії можна зустріти чудові вірші та 
пісні – і поруч хвилюючі промови та послання. Ці елементи 
Біблії були зібрані разом між 1500 роком до н.е. та 100 
роком н.е. і склали два великих зібрання. Першу частину 
ми зазвичай називаємо Старим Заповітом, другу – Новим 
Заповітом.

Старий Заповіт однаково шанують християни, юдеї та 
мусульмани. В ньому зображено події, які відбувалися за 
волею Божою з окремими людьми та народами до народ-
ження Ісуса. Для християн найважливішою частиною 
Біблії є Новий Заповіт: саме з нього ми дізнаємось про Ісуса 
і про те, чому Він навчав. В Новому Заповіті також розпові-
дається про народження християнства і про те, якою була 
рання Церква.

Старий та Новий Заповіти – це наче невеликі бібліотеки, 
до складу кожного з них входять десятки книг. Всього таких 
книг шістдесят шість: тридцять дев’ять – в Старому Запо-
віті та двадцять сім – в Новому Заповіті. Деякі з цих книг 
відносно маленькі – не довші за невеличкий трактат або 
памфлет, інші – досить місткі, і для їх прочитання знадо-
биться декілька годин.Землі та народи в Старому Заповіті
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Землі та народи в Старому Заповіті
Сторінки Біблії переносять нас до відомих давніх імперій – 

Єгипту, Ассирії, Вавилону, Персії, Греції та Риму. Проте біль-
шість подій, які змальовані в Біблії, відбувається на вузькій 
смужці суходолу між річкою Йордан та Середземним морем. 
В давні часи цю територію називали Ханааном.

У стратегічному відношенні Ханаан мав значно більше зна-
чення, ніж це можна було уявити, беручи до уваги невеликі 
розміри цієї території: тут зустрічалися основні торговельні 
шляхи, що з’єднували Азію, Європу та Африку. Тому будь-яка 
імперія, що мала наміри зміцнити своє положення, намага-
лась захопити контроль над Ханааном. Біблія розповідає про 
постійні війни, під час яких то одна, то інша країна прагнули 
захопити цю надзвичайно цінну територію.

На самому початку Біблії зустрічаємо чоловіка на 
ім’я  Авраам, який з’явився в  Ханаані за велінням Бога. Він 
при йшов із долини між річками Тигр та Євфрат, батьківщини 
високорозвиненої цивілізації. Бог пообіцяв, що Ханаан пов-
ністю належатиме Авраамовій родині, але дав зрозуміти, що 
реально вони володітимуть цією землею у віддаленому май-
бутньому, значно пізніше по смерті Авраама. Так чи інакше, 
але перш ніж Бог виконав Свою обіцянку, минуло майже 600 
років.

За ці роки Бог налагодив особливі стосунки з однією з гілок 
родини Авраама. Ця гілка походила від Якова, Авраамового 
онука. Яків мандрував від одної місцини до іншої: спочатку 
жив у Ханаані, потім у Месопотамії, пізніше – в Єгипті. За часи 
тих мандрів він став відомий також за ім’ям Ізраїль.

У Якова було дванадцятеро синів, кожен з яких очолював 
чисельну родину. З  часом ці родини зросли до дванадцяти 
великих кланів, або колін. Усі вони успадкували від Якова 
ім’я  Ізраїль та стали називатися ізраїльтянами, або Ізраїле-
вими синами. Наприкінці Старого Заповіту вони також іме-
нуються євреями.
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Біблія розповідає здебільшого про те, як Бог використову-
вав Авраамову родину, і особливо ізраїльтян, для того, щоб 
відкрити людям Свої обіцянки, надії та сподівання щодо люд-
ства. Згодом саме через синів Ізраїлевих Бог привів до світу 
Ісуса. Більшість авторів Біблії також належали до народу 
Ізраїль.

Ближче до завершення Якового життя розпочався трива-
лий період перебування дітей Ізраїлевих в Єгипті. Вони осе-
лились там після того, як Йосип, улюблений син Якова, посів 
високе становище у правлячих колах Єгипту. Спочатку справи 
ізраїльтян просувались успішно, але по смерті Йосипа єгипет-
ська влада різко змінила своє ставлення до них та перетворила 
Ізраїль на рабів.

Це поневолення тривало чотири століття. За ці роки сини 
Ізраїлеві перетворились на чисельний народ, після чого Бог 
послав їм людину на ім’я Мойсей, який повів їх до надбання 
свободи.

На чолі з  Мойсеєм народ Ізраїль вирушив з  Єгипту до 
пу стелі на Сінайському півострові, де протягом сорока років 
ізраїльтяни дотримувалися кочового укладу життя.

Незабаром по смерті Мойсея сини Ізраїлеві ввійшли до 
Ханаану, будучи могутньою військовою силою. Вони підко-
рили декілька ханаанських царств та заволоділи цією зем-
лею, як Бог і обіцяв Авраамові. Другий цар Ізраїлю, людина 
на ім’я  Давид, здобув Єрусалим та зробив це місто своєю 
столицею. Потім Соломон, Давидів син, заснував невеличку 
імперію, яка посіла значну частину території між Євфратом та 
північно-східним кордоном Єгипту. Крім того, він звів у Єру-
салимі величний храм.

Згідно з  Біблією, всі ці успішні справи були не чимось 
іншим, як Божим дарунком. Проте, незважаючи на ласку, яку 
Бог виявляв до синів Ізраїлевих, вони збайдужіли до Нього та 
Його заповідей. Оскільки вони знехтували Богом, Він спро-
бував повернути їх відданість за допомогою особливої групи 
людей, яких називають пророками. Пророки докладали всіх 
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зусиль для повернення народу до Бога, але не досягли значних 
успіхів, навіть попри всі попередження про те, що Бог вижене 
народ Ізраїлю з Ханаану, якщо той і далі буде неслухняним.

Після довгих попереджень Бог виконав Свої погрози. Спо-
чатку ассирійці, а потім вавилоняни перейшли кордони Хана-
ану. Народ Ізраїль не тільки втратив свою незалежність, – 
вороги буквально витиснули його з  Ханаану та віддали цю 
землю іншим народам. У кількох книгах Старого Заповіту роз-
повідається про страждання синів Ізраїлевих від рук загарбни-
ків. Але страждання допомогли Ізраїлю повернутися до Бога.

За це Бог винагородив народ Ізраїлю поверненням його до 
Єрусалиму, який був зруйнований вавилонянами у 586 році до 
н. е. Протягом наступного століття сини Ізраїлеві відновили 
місто і знову відбудували храм. Пізніше вони знову здобули 
незалежність, хоча скоро втратили її під натиском римлян.

Відбудовою Єрусалиму і закінчується Старий Заповіт. До 
подій, які зображено у Новому Заповіті, залишається ще чоти-
риста років. За цей проміжок часу з намірами захопити Єгипет 
та Близький Схід через Ханаан пройшов Александр Великий. 
Згодом римляни підкорили як Ізраїль, так і сусідні народи.

Ісус та ранні християни
На перших сторінках Нового Заповіту Ханааном все ще 

керують римляни. Але вони вже надали народу Ізраїль від-
носну свободу у проведенні храмових богослужінь, викори-
станні власних законів та здійсненні судових розглядів. 
Такими були часи, за яких жив Ісус.

Розпочавши Свою діяльність Учителя, Він оточив Себе 
особливими учнями. Їх було дванадцятеро, і в Новому Запо-
віті їх називають апостолами – від грецького слова, яке озна-
чало «посланник». Ісус мав намір підготувати та відправити їх 
у світ проповідувати від Його імені.

Він навчав їх лише три роки, до того часу, коли римляни 
розіп’яли Його на хресті. Спочатку Його смерть призвела апо-
столів до відчаю, проте пізніше, після деяких гідних подиву 
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подій, Ісус з’явився їм живим. Він повідомив апостолам, що Бог 
підняв Його із мертвих (Біблія використовує термін «воскре-
сіння»). Він також сказав, що Бог готує воскресіння для кож-
ного, хто прийме та дотримуватиметься Ісусового вчення.

Із цим посланням апостоли вирушили у свій шлях, аби роз-
повідати про історію Ісуса. За тридцять років вони заснували 
громади християн від Єрусалиму до Риму, а також за межами 
імперії. У міру того, як ці громади досягали зрілості віри, вони 
деколи потребували повніших вказівок щодо життя христия-
нина. Для того, щоб надати такий посібник, апостоли та інші 
люди із їхнього оточення написали декілька книг, які назива-
ються Євангеліями. Євангелія – це детальний опис діянь та 
вчення Ісуса.

Крім того, апостоли часто надсилали свої власні послання 
до різноманітних християнських громад. Ці послання, як пра-
вило, торкались питань моралі та Духа, з  якими часто сти-
калися послідовники Ісуса. Неважко уявити, що ці послання 
ранні християни зберігали як найбільший скарб. Врешті-решт, 
двадцять одне таке послання (разом із чотирма Євангеліями, 
історією ранньої Церкви та книгою під назвою Об’явлення) 
було зібрано разом до одного цілого, і  вони склали Новий 
Заповіт.

Остання книга Нового Заповіту називається «Об’явлення 
Івана Богослова». Ця книга була написана у 95 році н. е., але 
в ній пророкується тривале гоніння на християн, яке розпо-
чалось дещо пізніше. Засновниками цих гонінь були найвищі 
правлячі кола Риму. Книга «Об’явлення» закликає християн 
бути відданими Богу навіть за умов репресій з  боку влади. 
Залишаючись відданими Йому, як запевняє «Об’явлення», 
вони врятуються – зможуть воскреснути та жити після смерті 
поруч із Богом.

Цим запевненням і закінчується Біблія. Але принципи та 
ідеали, які вона проголошує на своїх сторінках, сьогодні мають 
таке саме значення, як і завжди. Від початку та до кінця Біблії 
Бог схвалює величний потяг до моральної досконалості кож-
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ної людини, як чоловіка, так і жінки. Він закликає нас жити 
виключно праведно. І  хоча за біблійних часів люди жили 
у світі, який значно відрізнявся від того, в якому ми живемо 
зараз, нам доводиться боротися з тими самими труднощами 
морального та духовного характеру, з якими боролися і вони. 
Тому те, про що говориться в Біблії, для нас має таке саме важ-
ливе значення, як і для них.

Якими іменами називають Бога
В наступних главах ви ознайомитесь із біблійними сюже-

тами, які протягом століть зберігав вибраний Богом народ. Ми 
вивчатимемо Біблію розділ за розділом, починаючи від перших 
книг Старого Заповіту, висвітлюючи життєво важливі одкро-
вення та ключові істини. Ви дізнаєтесь, що говорить Біблія 
про природу Бога, природу людства, природу всесвіту. Ви від-
криєте для себе, що говорить нам Бог про створення міцної 
родини, теплого родинного вогнища, здорового суспільства. 
Ви познайомитесь з Ісусом, дізнаєтесь про те, ким Він був і про 
що навчав. І, дізнаючись про все це, ви поставите нові запи-
тання щодо себе та сенсу свого життя.

Іншими словами, ви готові вирушити до мандрівки, яка 
принесе винагороду. Проте спочатку слід зробити одне заува-
ження: у  цій мандрівці ви зустрінетесь із різноманітними 
іменами, якими називають Бога. Оскільки жодне ім’я  не 
надає можливості охарактеризувати Його сутність вичерпно, 
у Біблії використовується декілька слів на Його позначення. 
Часто Його називають просто Господом або Господом Богом. 
У Старому Заповіті, написаному і давньоєврейською мовою, 
ім’я Господь частіше за все є перекладом слова «Яхве». Євреї 
вважали це Боже ім’я  найбільш священним, вони навіть не 
наважувались виголошувати його вголос. З часом вони посту-
пово остаточно забули правильну вимову цього слова.

А проте, ім’я «Яхве» використовується Самим Богом, коли 
в Біблії Він хоче підкреслити Свою участь в існуванні людини, 
коли відкриває нам Свої заповіти, яких ми маємо дотримува-
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тись, або коли дає нам обіцянки. Нерідко ім’я «Яхве» у поєд-
нанні з якимось іншим словом дозволяє висвітлити ту чи іншу 
особливу якість Божого існування. Наприклад, Він згадується 
у Біблії як «Яхве шалом», що єврейською мовою означає «Го-
сподь є мир», в іншому місці – «Яхве Іре», що значить «Господь 
подбає», тобто таким чином стверджується, що Бог бачить 
моління страждаючих.

Як правило, словом «Бог» перекладається і єврейське слово 
«Елохім», або скорочено «Ел». Це слово вказує на могутність 
та велич Бога. Зазвичай, якраз це ім’я використовує Бог, коли 
говорить про Свою необмежену владу над всесвітом, приро-
дою та людством. Імена багатьох людей та народів, про яких 
розповідається в Старому Заповіті, включають до свого складу 
скорочення від «Яхве» або «Елохім», а іноді від обох разом. Ми 
зазначимо деякі з цих імен, коли вивчатимемо Біблію.

Але у даному дослідженні ми обмежимось словами Бог та 
Господь, інколи також використовуючи ім’я Яхве. Більш того, 
ми будемо використовувати імена Бог та Господь як синоніми, 
оскільки сучасні мови не розрізнюють їх настільки, наскільки 
це було розвиненим у мові давніх євреїв. Бог розкриває Себе 
перед нами, користуючись різними іменами, але де б  ми не 
зустрілись із Ним, це той самий єдиний та один Бог.
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Глава 2

Як орієнтуватися в Біблії

Як ви вже знаєте з першої глави, Біблія має два основних 
розділи: Старий Заповіт та Новий Заповіт. Старий Заповіт 
було написано давньоєврейською мовою, Новий Заповіт – 
грецькою. Таким чином, сучасні тексти Біблії – це переклади 
давньо єврейських та давньогрецьких рукописів.

Щодо об’єму, то Старий Заповіт втричі більший за Новий 
Заповіт, і пояснюється це декількома причинами.

• По-перше, Старий Заповіт скла дається з  тридцяти 
дев’я ти книг, тоді як Новий Заповіт – тільки з двадцяти 
семи.

• По-друге, книги Старого Заповіту, зазвичай, є  значно 
довшими за книги Нового Заповіту.

• По-третє, Старий Заповіт охоплює значно більший про-
міжок часу. Більше ніж шість тисяч років відокремлю-
ють життя Авраама від подій, які описуються наприкінці 
Старого Заповіту. Все, про що відбувається в  Новому 
Заповіті, розгортається у  першому столітті нашої ери, 
причому у часових межах менш ніж п’ятдесяти років.

Як побудована Біблія
Незалежно від свого розміру, кожна книга Біблії поділена 

на вірші та глави або розділи. Оригінальні тексти Біблії не 
мали такого розподілу, тому він був зроблений для полег-
шення її вивчення. До винаходження переплетення книжок 
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Біблію переписували на довгі сувої пергаменту або папірусу. 
І  оскільки Старий Заповіт займав декілька сувоїв, читання 
Біблії було справою досить втомливою, тому що доводилося 
постійно їх згортати та розгортати. Це було незручно.

І  ось одного разу, приблизно в  третьому столітті, Біблія 
набула форми книги. Переходити від одного розділу до 
іншого стало просто: треба було лише перегорнути декілька 
сторінок. Але все одно для того, щоб знай ти необхідне місце, 
могло витрачатися багато часу. Для подолання цих трудно-
щів у Середні віки кожну книгу Біблії почали ділити на глави. 
Кількість глав у книгах є дуже різною: в декількох коротких 
книгах було зроблено лише по одній главі, а у довших було 
виділено по сорок або п’ятдесят глав і навіть більше.

Розподіл на глави полегшив пошуки необхідного уривка, 
і це нововведення виявилось настільки зручним, що пізніше 
глави поділили на вірші. Зазвичай, до складу вірша включено 
одне речення, але складні речення можуть містити по декілька 
віршів. Кількість віршів у  главах не підкоряється жодному 
правилу: існують глави довжиною тільки у два вірші, а є такі, 
що складаються із ста сімдесяти шести.

В сучасних виданнях Біблії глава часто займає одну або дві 
друковані сторінки. Нумерація глав у кожній книзі почина-
ється наново, так що всі вони відкриваються першою главою. 
Вірші також нумеруються заново в кожній главі.

Завдяки такій побудові Біблії ми можемо точно визначити, 
де записане те або інше ствердження, за допомогою посилання 
на конкретну книгу, главу та вірш. Фрагменти, до яких зроб-
лено такі посилання, називаються уривками. Загальноприйня-
тим способом вказувати уривки є наступний: спочатку назва 
книги, потім номер глави і через двокрапку номер вірша.

Таким чином, Бут. 3:15 означає: п’ятнадцятий вірш третьої 
глави Книги Буття. Для посилання на декілька віршів, розта-
шованих один за одним, між номером першого вірша та номе-
ром останнього ставиться тире. Наприклад, Буття 3:15–18 вка-
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зує на вірші від п’ятнадцятого до вісімнадцятого третьої глави 
Книги Буття.

Інколи у посиланнях номер передує назві книги. Це робиться 
для того, щоб розрізняти книги з однаковими назвами. Те, що 
дві книги і більше можуть мати одну і ту саму назву, зумовлю-
ється трьома причинами.

• По-перше, три книги в  Старому Заповіті є  настільки 
великими за обсягом, що кожну із них було поділено на 
дві частини, й таким чином вийшло шість книг: Перша 
книга Самуїлова, Друга книга Самуїлова, Перша книга 
царів, Друга книга царів, Перша книга хронік та Друга 
книга хронік.

• По-друге, кілька книг Нового Заповіту названі за іме-
нами їхніх авторів. Якщо одному й тому самому автору 
належать дві або три книги, всі вони називаються за його 
іменем, як, наприклад, Перше та Друге послання Петра.

• По-третє, ті книги Нового Заповіту, які спочатку були 
написані як послання, зазвичай, названі за ім’ям тих 
людей, до яких вони звернені. Якщо одна і  та сама 
людина або одна й та сама християнська громада отри-
мували два різних послання, їхні назви доводиться пов-
торювати. Наприклад, Перше послання до коринтян та 
Друге послання до коринтян – це послання до християн 
у місті Коринт.

Коли до назви книги включено також її номер, використо-
вуються слова «перший», «другий» та «третій», наприклад, 
Перша книга царів.

Скорочення та перехресні посилання
Для заощадження місця при посиланнях на той або 

інший уривок видавці часто скорочують назви книг. 
Загальноприйнятим є  залишати тільки декілька перших 
літер: Бут. 3:15; 1 Цар. 2:2. Доки ви не ознайомитесь з усіма 
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книгами Біблії, ці скорочення бентежитимуть вас, і тому 
у цьому вступному курсі ми їх уникатимемо.

Такі скорочення ви будете досить часто зустрічати 
у виданнях Біблії, які містять перехресні посилання. Пере-
хресні посилання – це різновид приміток: вони вказують 
на інші місця у Біблії, де зустрічаються фрази або ідеї, що 
є схожими на ті, які містяться у даному вірші. Перехресні 
посилання не є частиною тексту самої Біблії – це просто 
корисний допоміжний засіб для її вивчення.

Оскільки друкувати перехресні посилання дорого, вони 
є не в усіх виданнях Біблії. Якщо ваша Біблія містить такі 
посилання, ви одразу це виявите. Звичайно вони розташо-
вані у вигляді вузького вертикального стовпчика на всю 
довжину сторінки, і їх на друковано дрібнішим шрифтом. 
Стовпчик із посиланнями може розміщатися або посе-
редині сторінки, або уздовж її зовнішнього краю. Деякі 
видавці надають перевагу іншому способу, коли перехресні 
посилання розташовані внизу сторінки, як звичайні при-
мітки. Якщо вам пощастило придбати Біблію з перехрес-
ними посиланнями, ви побачите, що вони надзвичайно 
корисні.

Розташування книг
Тепер, коли ви маєте уявлення про книги, глави, вірші та 

перехресні посилання, ви без зусиль зможете переходити від 
одної частини Біблії до іншої. Проте скоро ви помітите, що 
розташування книг Біблії зовсім не дотримується суворої істо-
ричної послідовності, натомість їх згруповано згідно з літера-
турним стилем, яким їх написано. Старий Заповіт почина-
ється з:

• п’яти книг Мойсея, за ними слідом розташовано
• дванадцять історичних книг, потім
• п’ять книг пісень, поезії та творів, присвячених мудрості, 

і, нарешті,



21

Провідник до Біблії

• сімнадцять книг, написаних пророками.
Пророками, зазвичай, були чоловіки, а інколи жінки, через 

яких Бог надсилав людству особливі повідомлення. Таке пере-
дане через пророків повідомлення називалось пророцтвом. 
Часто в таких повідомленнях містились провіщення майбут-
ніх подій, тому слово «пророцтво» також може означати «про-
віщення майбутнього».

Книги Нового Заповіту згруповані за 
такою схемою:

• чотири книги про життя Ісуса (Єван-
гелії);

• книга про історію раннього христи-
янства;

• двадцять одне послання, написані зде-
більшого апостолами;

• книга пророцтв щодо поширених 
гонінь на християнські громади.

Будучи ознайомленими із розташуванням 
книг у Біблії, ви швидко навчитесь знаходити 
необхідну вам книгу, просто згадавши, до якого розділу вона 
належить.

Але що робити, якщо виникне потреба знайти якусь певну 
історію? Як ви дізнаєтесь, де її шукати? Один із шляхів – 
вивчити основну періодизацію біблійних подій. Зробити це 
неважко: уся біблійна історія поділяється на чотирнадцять 
періодів. На той час, коли ви закінчите читати цю книгу, ви вже 
знатимете їх напам’ять. І не тільки це – ви зможете визначати 
самостійно, яка книга належить до того чи іншого періоду, 
і що відбувалось в той час. Маючи такі навички, ви майже без 
зусиль будете знаходити знакові розділи в Біблії.

Періоди біблійної історії
Дозвольте дещо випередити те, що ви невдовзі вивчати-

мете, і  коротко охарактеризувати чотирнадцять історичних 
періодів, представлених у Біблії. Не треба намагатися запам’я-

Старий Заповіт
Закон/Мойсей
Історія
Поезія/Мудрість
Пророки

Новий Заповіт
Євангелії
Історія
Послання
Пророцтва
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тати усі подробиці, наведені в цьому огляді, прямо зараз, – це 
засвоєння буде природнім і  матиме місце згідно до нашого 
просування у вивченні Біблії.

Часи початків. Цей період охоплює усі події, що ведуть до 
історії Авраама. Книги, що описують Часи початків, розпові-
дають про те, як Бог створив землю, істот, які мешкають на ній, 
і першу людську родину. Саме з цим часом пов’язані розповіді 
про те, як одного разу великий потоп погубив землю, як життя 
відновилось після потопу, і як з’явились різні народи.

Часи родини Авраама. У  книгах, які розповідають про ці 
часи, Біблія знайомить нас із Авраамом, розповідає про його 
життя, а потім простежує історію його родини ще на три поко-
ління вперед, коли нею керував Господь. Наприкінці цього 
періоду онук Авраама Яків та дванадцятеро його синів разом 
із своїми родинами переселились до Єгипту.

Часи єгипетського рабства. Протягом цих чотирьохсот 
років нащадки Якова зазнають суворого поводження. Єгип-
тяни змушують їх до рабства, а з часом це рабство стає жор-
стокішим та нестерпним. Кінець рабству настає тоді, коли 
Мойсей веде свій народ до звільнення, після того, як Бог карає 
Єгипет лихом.

Часи перебування у пустелі. Отримавши волю, сини Ізра-
їлеві залишають Єгипет і  вирушають до пустельних земель 
на Сінайському півострові, на схід від Червоного моря. Мой-
сей водить їх цією безлюдною землею протягом сорока років. 
Саме тут Бог дає Ізраїлю Свій Закон, у підвалинах якого зна-
ходяться десять принципів – Десять заповідей, які від цього 
моменту стали для народу Ізраїлю незаперечним моральним 
кодексом. І саме тут Мойсей розпочинає написання перших 
книжок Біблії. У ті часи ізраїльтяни дотримуються кочового 
образу життя. Плем’я  розростається, і  вони готуються до 
завоювання Ханаану. Наприкінці свого життя Мойсей привів 
ізраїльтян до кордонів Ханаану та розташував їх таким чином, 
щоб вони змогли завоювати його.
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Часи завоювання. Під проводом Ісуса Навина, наступника 
Мойсея, ізраїльтяни входять до Ханаану, з Божою допомогою 
перемагають у битвах та захоплюють владу над цією землею. 
Вони розділяють територію між своїми колінами (родами) 
таким чином, що тепер різні частини Ханаану називатимуться 
за іменем певного коліна синів Ізраїлевих.

Часи суддів. По смерті Ісуса Навина новий народний про-
відник з’являється не одразу. Керування здійснюється на міс-
цях, єдиний виняток робиться, коли виникають надзвичайні 
обставини, пов’язані з війною. Тоді ізраїльтяни звертаються 
до якої-небудь особливо видатної людини з проханням очо-
лити їх. Такі видатні особи відомі як судді, тому що вони крім 
керівництва у  військових справах часто вирішують судові 
суперечки.

Часи об’єднаного царства. Народ Ізраїлю гаряче прагнув 
мати власного постійного провідника, і Самуїл, останній із суд-
дів, призначає першого царя. Більше століття, за життя трьох 
правителів, весь народ Ізраїлю підкоряється одній верхов ній 
владі. Столицею цього царства стає Єрусалим, і Соломон, тре-
тій цар, зводить там величний храм. Але по його смерті вну-
трішні чвари розривають народ, і з’являються два самостійні 
царства.

Часи розділеного царства. У ті часи десять колін об’єдну-
ються разом для створення царства в північній частині Хана-
ану. Ще два коліна об’єднуються на півдні. Інколи ці два цар-
ства стають поруч у боротьбі супроти загарбників, а в  інші 
часи воюють одне проти іншого. Одне з цих двох царств, а саме 
північне, проіснувало менше, тому що стало однією з перших 
жертв Ассирійської імперії, що почала зміцнювати свої пози-
ції у світі.

Часи Юдейського царства. Південне царство почало нази-
ватися за ім’ям більшого з колін, які входили до його складу, – 
коліна Юди (від цього імені походить слово «юдей»). Ассирії 
не вдалось підкорити Юдею. Проте незабаром її завойовують 
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вавилоняни, які витиснули ассірійців та захопили владу над 
Середнім Сходом.

Часи Вавилонського полону. Так само, як зробили раніше 
ассирійці, вавилоняни виганяють завойований народ з рідних 
місць до далеких земель. Тисячі юдейських родин вавилоняни 
переселяють до Вавилону, де ті живуть у вигнанні більше сім-
десяти років. У той самий період мідійці та перси перемагають 
вавилонян та захоплюють їхню імперію.

Часи повернення до Єрусалиму. Під владою мідійців та пер-
сів умови життя переселених ізраїльтян покращуються. Їм доз-
воляють повернутися до Єрусалиму та відбудувати його. Вони 
також заново відбудовують храм, що був стертий з лиця землі 
вавилонянами. Завершенням відбудови Єрусалиму і закінчу-
ється Старий Заповіт.

Часи між подіями Старого та Нового Заповітів. Ця епоха, 
що тривала близько чотирьохсот років, згадується в  Біблії 
тільки опосередковано. У Книзі Даниїла пророкуються деякі 
події, які розгорнулись у  ті часи, зокрема розквіт Греції та 
Риму. Наприкінці того періоду Ізраїль, так само, як і майже 
увесь Середній Схід, зазнав впливу Риму.

Часи життя Ісуса. Новий Заповіт починається з чотирьох 
розповідей про життя Ісуса, в яких найбільш вичерпно викла-
дене Його вчення. З цих розповідей ми також дізнаємось, як 
Ісус навчав Своїх послідовників і  готував їх до поширення 
Його вчення по всьому світу.

Часи ранньої Церкви. У завершальній частині Нового Запо-
віту розповідається про перші християнські громади на Серед-
ньому Сході, у Малій Азії, Греції та Римі. Ми дізнаємось про 
те, як виникали ці громади, з якими труднощами вони сти-
кались, як швидко розростались. Власне, у Новому Заповіті 
увага зосереджена на християнських громадах, що з’явилися 
протягом 30 років по смерті Ісуса.

Маючи уявлення про ці часові періоди, ви повніше засвоїте 
те, що є викладене у Біблії. Залежності між тим, як довго три-
вав той або інший період, та кількістю присвячених йому книг, 
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немає жодної. Про деякі найбільш ранні періоди розповіда-
ється лише у кількох главах, тоді як інші періоди представ-
лено у кількох великих за обсягом книгах. Розглядаючи кожну 
книгу, ми будемо співвідносити її з певним періодом, таким 
чином розповідь про Бога буде розгортатися перед вами 
в історичній послідовності.

На схемі, наведеній далі, показана часова лінія, що відпо-
відає Старому Заповіту, із посиланням на перші книги, які 
охоплюють кожний період. Протягом нашого подальшого 
вивчення Біблії у  вас часто виникатиме бажання звіритися 
з цією часовою лінією.
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Глава 3

Достовірність Біблії

Біблію написали десятки людей, які жили за різних часів, 
що тривали більше за тисячу п’ятсот років. Можна уявити, що 
кожний мав свої неповторні способи самовираження. Проте 
всі вони писали таким чином, немовби дивились на світ 
одними й тими самими очима. Вони послідовні в зоб раженні 
Бога та Його сутності від початку Біблії та до її кінця.

Вони також однаково показують людську природу та одна-
ково розуміють очікування Бога щодо людства. Насправді зна-
добиться декілька сторінок для перерахування спільного у їх 
поглядах. У цьому списку будуть їх висловлювання відносно 
наступних життєво важливих питань:

• Що є правильним та неправильним з точки зору моралі?
• Як відрізнити добро від зла?
• Чим відрізняється світ духовний від світу фізичного?
• Якою є відповідь Бога, коли ми порушуємо Його мораль-

ний закон?
• Які обіцянки дав нам Бог і як Він їх виповнив?
• Чи триває життя після смерті?
• Що трапляється з нашим існуванням та нашою особисті-

стю під час смерті?

Богонатхненність Біблії
Оскільки часи, за яких жили автори Біблії, знаходяться на 

відстані століть один від іншого, є дивовижним, що вони від-
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повідали на ці глибинні запитання настільки узгоджено та 
були настільки послідовними у своїх відповідях. Проте вони 
самі пояснювали це дуже просто: все, що вони писали, народ-
жувалось поза ними, народжувалось Богом. Це Він сказав їм, 
що вони мають казати. Вони пишуть узгоджено тому, що слова 
відбивають думки Бога, які лежать в їх основі.

Природно, що нам хочеться дізнатися, як Бог спілкувався 
з цими людьми, але ніхто з них не розповів про це у подро-
бицях. Звичайно, ми знаємо, що у цьому спілкуванні відіграв 
роль Божий Дух, тому що на це неодноразово звертає увагу 
Біблія. Ми також знаємо, що ці люди під час написання Біблії 
віддавали себе під владу Бога (Друге послання Петра 1:21). 
Вони стали інструментами або каналами, за допомогою яких 
Бог передавав світові істину, або, згідно з поясненнями одного 
з  них, провіщали словами, «вивченими від Духа Святого» 
(Перше послання до коринтян 2:12–13). Бог відкривав Свої 
думки оповісникам, а ті перекладали ці думки у письмена.

Таким чином, хоча Біблія була написана десятками людей, 
єдиним її автором можна вважати Бога. Ось чому ті, хто слідує 
Біблії, нерідко називають її Словом Божим. В ній знаходяться 
Його заповіді, обіцянки, попередження та настановляння, 
викладені у  письмовому вигляді відповідно до своєї непов-
торної манери людьми, які насправді передали Божу істину. 
Оскільки Біблія втілює Божі слова на письмі, вона відома 
також як Писання. Бог говорить, людина записує, і в резуль-
таті маємо Писання.

Отже, коли ми говоримо про приналежність того чи іншого 
висловлювання в  Біблії якомусь її конкретному автору, ми 
завжди маємо пам’ятати, що воно народилось за участю Бога. 
Саме Він у кінцевому підсумку надав Біблії її форму та сут-
ність. Від усіх інших книг Біблія відрізняється безпосередньою 
участю Бога у її написанні.

Звичайно, для характеристики участі Бога у  написанні 
Біблії кажуть, що вона богонатхнена. Це означає, що Божий 
Дух зробив можливим появу Біблії і  продовжує за її допо-
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могою впливати на нас. Це уявлення ми взяли з твердження 
в Другому посланні до Тимофія (3:16), де говориться, що все 
Писання є Богом натхнене.

Для кращого розуміння цієї думки слід звернути увагу на 
відповідний грецький термін (згадаємо, що спочатку Біблію 
було записано грецькою та давньоєврейською мовами). Там, 
де ми кажемо, що Писання є натхнене Богом, грецькою мовою 
це відображено досить широко. Використане грецьке слово 
може означати або «Бог вдохнув», або «Бог одухотворив».

Тут має місце тонка гра слів. Грецькою мовою один і той 
самий термін означав як подих, так і дух. І оскільки для вимов-
ляння слова нам потрібно видихати, цей уривок можна зро-
зуміти наступним чином: Бог вимовляв слова Писання, види
хаючи їх. У той самий час, видихаючи ці слова, Він сповнював 
їх Своїм духом. Отже, Писання є натхнене Богом (оскільки 
містить Його слова) та одухотворене Богом (оскільки містить 
силу Його Духа).

Цей образ підсилюється тим, що у Біблії подих Бога постає 
як символ животворної сили. Вперше цей символ з’являється 
в другій главі Книги Буття, де розповідається, як Бог сотво-
рив людину. Зліпивши людське тіло, Господь «дихання життя 
вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею» (Буття 2:7).

В  іншому випадку Божий подих повернув життя людям, 
які давно померли. Цю історію розповів пророк Єзекіїль, який 
одного разу побачив у видінні пустельну долину. По ній були 
розкидані висушені сонцем людські кістки. Але далі пророк 
побачив, як над кістками пронісся подих Бога, і вони повер-
нулися до життя. Одна по одній кістки почали з’єднуватися, 
потім на них з’явились жили, і, нарешті, живі тіла з плоті під-
велись з землі (Книга пророка Єзекіїля 37:1–10).

Подібно до того, як Бог вдихнув життя в людину під час 
її створення, подібно до того, як Він повторив це у  долині 
з сухими кістками, Божий подих сповнив життєдайною силою 
слова Писання. Саме про це говорив Ісус, коли промовляв: 
«…слова, що їх Я говорив вам, то дух і життя» (Євангелія від 
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Іоана 6:63). Звичайно, Він мав на увазі духовне життя. Ось і ми 
звертаємось до Біблії, щоб живити та зміцнювати свій дух.

Біблія – це сила, що змінює життя
І дійсно, ця сила, що змінює життя, є одним з найбільш 

безперечних доказів того, що Біблія є незвичайною книгою, 
що вона від Бога. Один із лідерів протестантської Рефор-
мації говорив у  зв’язку з  цим про «самостверджуючу» 
природу Писання. Тому, хто сумнівається у  божествен-
ному походженні Біблії, він пропонував просту вправу, 
яка позбавить від будь-яких сумнівів. Передусім він радив 
достатньо ретельно вивчити Біблію, щоб бути обізнаними 
з  її вихідними моральними та духовними прин-ципами. 
«Послідовно застосовуйте ці принципи у  своєму житті 
протягом приблизно двох років, – казав він. – За цей час 
ваш власний досвід підтвердить достовірність сказаного 
в Біблії». Тисячі людей прийняли його пораду та виявили 
правдивість цих тверджень.

Точність Біблії
Оскільки Біблія від Бога, слід очікувати, що вона правдива 

від початку та до кінця. Наприклад, в Біблії зображено тисячі 
історичних подій, і  якщо в  цих описах багато помилок та 
невір них тлумачень, у нас є підстави сумніватися щодо решти 
записаного в Біблії. Нарешті, як ми зможемо довіряти тому, 
що говориться у Біблії щодо Бога та духовної дійсності, якщо 
не можемо довіряти подробицям щодо речей, які можуть бути 
нами перевірені. З цієї причини знаходиться багато бажаючих 
серед тих, хто відкидає Бога та Біблію, піддавати нападкам 
точність біблійних розповідей.

Вражає те, що Біблія витримує ці нападки знову і  знову, 
постійно доводячи, що є  правдивим та заслуговуючим на 
довіру записом подій, які відбувалися у давньому світі. Напри-
клад, на початку ХІХ століття деякі скептики висміювали 
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думку про те, що Мойсей міг написати перші п’ять книг Біблії. 
Ці критики стверджували, що мистецтво письма за часів Мой-
сея було ще невідомим. Проте зараз завдяки археологічним 
відкриттям ми знаємо, що писемність з’явилася більше ніж за 
тисячу років до Мойсея.

Були спроби дискредитувати Біблію тим, що в ній нібито 
розповідається про народи, які ніколи не існували. У ХІХ сто-
літті критики Біблії наводили як приклад хіттейський народ. 
Цей народ десятки разів згадується у Писанні під іменем хіт-
теяни, але ніяких інших свідоцтв щодо його існування на 
той час не було. Зараз усе по-іншому: на початку ХХ століття 
архео логи знайшли вражаючі сліди існування великого цар-
ства хетів. Археологічні знахідки повністю підтвердили те, що 
розповідалось у Біблії про хіттеян.

Подібно до попереднього випадку, інші критики звину-
вачували Біблію в тому, що подвиги людини на ім’я Саргон 
є вигадкою. В Біблії Саргон представлений як ассирійський 
цар, який воював з містом Ашдодом і здобув його (Книга про-
рока Ісаї 20:1). Фахівці з  ассирійської історії стверджували, 
що такий цар не існував, його ім’я не згадувалось в жодному 
з давніх рукописів. Як і у випадку з хетами, історики змінили 
свою думку, коли в сучасному Іраку археологи знайшли палац 
Саргона. Під час розкопок на стінах цього палацу знайшли 
надписи, в яких розповідається про похід Саргона до Ашдоду. 
Інша археологічна експедиція, що проводила розкопки 
в самому Ашдоді, знайшла меморіальний камінь, зведений на 
честь перемоги Саргона. Так ще раз була стверджена правди-
вість біблійних розповідей.

І  по сьогодні знаходять нові підтвердження. Наведені 
у Біблії свідоцтва отримують нові докази. Так вийшло у 60-х та 
70-х роках ХХ століття у Сирії, де було знайдено місто Ебла. 
Розквіт цього міста стався за часів Авраама, а  розташоване 
воно було на відстані приблизно 480 кілометрів від того місця, 
де жив Авраам. Це була столиця могутнього царства, яка під-
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тримувала економічні та політичні зв’язки з  усім Середнім 
Сходом.

Руїни Ебли археологи вперше виявили у 1968 році. Через 
декілька років вони розкопали царські архіви, де знайшли 
багато добре збережених документів (всього біля сімнадцяти 
тисяч), в яких розповідалось про світ за часів Авраама. Це від-
криття мало надзвичайно важливе значення, тому що надало 
можливість з’ясувати спірні подробиці, що стосуються історії 
Авраама у викладі Книги Буття.

Наприклад, багато вчених дотримувались думки, що за 
часів Авраама Ханаанська земля являла собою здебільшого 
незоране пасовисько, і там знаходилось лише декілька міст, які 
мали певну значимість. Між тим у Біблії розповідається, що 
коли Авраам та його родина мандрували цією землею, вони 
проходили одне місто за іншим. Знайдені в  Еблі документи 
виразно свідчать, що в  Ханаані дійсно знаходилась велика 
кількість міст, як про це і згадується в Біблії.

Архіви Ебли підтверджують, що Біблія правильно називає 
зазначену територію за часів Авраама Ханааном. До того, як 
було знайдено Еблу, багато істориків вважали, що ця назва з’я-
вилась набагато пізніше. В Книзі Буття, стверджували вони, 
місце, де жив Авраам, названо Ханааном помилково та невірно. 
Проте документи з Ебли свідчать про інше: слово «Ханаан» 
постійно зустрічається задовго до згадки про Авраама.

Хоча багато документів з Ебли ще не розшифровано, з інших 
вже видно, що звичаї та культурні традиції за часів Авраама 
були саме такими, якими їх показано у Біблії. Те, що трапилось 
у випадку з Еблою, нагадує неодноразово повторювану схему 
нападок на Біблію. Спочатку, спираючись на загальноприйняті 
«істини», скептики висловлюють сумніви щодо точності тих 
чи інших тверджень у Біблії. Згодом, через роки, а іноді і деся-
тиріччя, робляться важливі відкриття, в результаті яких так 
звані істини, що використовувались для звинувачення Біблії 
у  неточності, стають непереконливими та безпідставними. 
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Відповідно до того, як ми повніше дізнаємось про факти, вияв-
ляється, що в дійсності Біблія є точною та достовірною.

Це не означає, що вже є вирішеними всі питання, які стосу-
ються розбіжностей між Біблією та словами фахівців із Серед-
нього Сходу та давнини. Але, якщо бути відвертими, археоло-
гія знаходиться у стані свого розвитку. На Середньому Сході 
залишається багато ще не знайдених пам’яток. Має відбутися 
багато нових знахідок щодо людей, які жили за біблійних часів, 
про їх спосіб життя. І  ми вже достеменно знаємо, що нові 
відкриття зовсім не дискредитували Біблію, а, навпаки, під-
твердили її правоту. Отже, резонно припустити, що подальші 
дослідження також підтвердять, що Біблії слід довіряти.
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Книги Мойсея

Мойсей, людина, яка вивела народ Ізраїлю з Єгипту, напи-
сав перші п’ять книг Біблії.

Книга Буття охоплює широкий проміжок часу, більший за 
будь-яку іншу книгу Біблії. В її початкових гла-
вах розповідається про те, як Бог створив всес-
віт, надав форму Землі та створив людські істоти. 
Від самого початку в Бутті показано, що Бог має 
тісні, особисті взаємостосунки з людством. Про-
стеживши за розселенням перших представни-
ків людського роду на Середньому Сході, Буття 
звертається до Авраама та його родини. Тут роз-
повідається про життя чотирьох поколінь нащадків Авраама, 
починаючи приблизно від 2050 року до н. е.

Буття завершується розповіддю про те, як правнуки Авра-
ама (зараз відомі як ізраїльтяни) опинились в Єгипті, куди їх 
запросив оселитись фараон – єгипетський цар. Книга Вихід 
продовжує розповідь про те, що з  ними відбувалось через 
чотириста років. Минулі століття не були щасливими для 
народу Ізраїль. Зростаюча ворожість єгиптян скінчилась для 
ізраїльтян повним поневоленням.

Мойсей народився в одній такій родині рабів. Але завдяки 
винятковому збігові обставин він був усиновлений донькою 
фараона, яка зростила його у царській родині. У віці сорока 
років, дізнавшись правду щодо свого походження, Мойсей 

Буття
Вихід
Левит
Числа
Повторення 
Закону
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здійснив відчайдушну спробу звільнити свій народ. Коли йому 
це не вдалось, Мойсей утік до пустелі на схід від Єгипту. Там 
він прожив ще сорок років.

І  тоді Бог з’явився Мойсеєві та звелів повернутися до 
Єгипту, зібрати навколо себе свій народ та звільнити його від 
рабства. Мойсей негайно скорився. Він вирушив прямо до 
фараона та зажадав від нього волі для народу Ізраїль. Коли 
ж фараон відмовився виконати цю вимогу, Бог надіслав чис-
ленні біди та нещадно покарав Єгипет.

Нещастя та спустошення, врешті-решт, переконали єгип-
тян, які чинили опір звільненню, у  тому, що вони неспро-
можні подужати Божу волю. Одразу (причому історії невідомі 
інші подібні випадки) вони звільнили ізраїльтян та дозволили 
їм залишити країну. Історики називають цю подію виходом, 
грецькою мовою exodus. Звідси і походить назва книги – Вихід.

В останніх 28 главах Виходу розповідається про події пер-
ших кількох місяців після того, як ізраїльтяни залишили 
Єгипет. У цей час Бог дав Мойсеєві закони, за якими він мав 
керувати народом Ізраїль. Серед цих законів були особливі 
приписи, зараз відомі як Десять заповідей. Викарбувані на 
двох кам’яних скрижалях, Десять заповідей містили головні 
правила, дотримування яких Бог очікував від Свого народу. 
Чотири заповіді було присвячено тому, як треба вшановувати 
Бога, а шість інших пояснювали, як треба поводитися по від-
ношенню до своєї родини та ближніх. Більш детально ми роз-
глянемо ці заповіді дещо пізніше.

Левит, третю книгу Мойсеєву, названо так за іменем одного 
з колін народу Ізраїль. Левіти походять від Левія, третього сина 
Якова. Левітом був і Мойсей, і саме це коліно вибрав Бог слу-
гувати посередниками у Його спілкуванні з Ізраїлем. В Книзі 
Левит Бог дає левітам особливу настанову, як саме слід здійс-
нювати богослужіння серед їхнього народу. Тут знаходяться 
також сотні інших настановлянь, що стосуються регулювання 
суспільного та родинного життя ізраїльтян.
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Для сучасної людини Левит є  найважчою для розуміння 
книгою в  усій Біблії. Це зумовлено величезною культурною 
відстанню, що відокремлює нас від часів Мойсея. Книга Левит 
посилається на величезну кількість звичаїв, ритуалів та прий-
нятих у тому суспільстві умовностей, які були майже усюди 
забуті вже століття тому. Проте ця книга містить важливі 
принципи, на яких ми будемо зупинятися згідно з  тим, як 
будемо просуватись у вивченні Біблії.

Четверта книга Мойсеєва називається Числа, тому що вона 
розпочинається з  опису першого перепису населення серед 
синів Ізраїлевих. Проте цей перепис не посідає у Числах чіль-
ного місця. Перш за все Числа – це історична розповідь про 
перші сорок років по тому, як народ Ізраїль залишив Єги-
пет. Протягом цих років ізраїльтяни кочували посушливими 
пу стелями Сінайського півострова.

На своєму шляху вони почали зіштовхуватися з ворожими 
їм народами. В Книзі Чисел розповідається про перші битви 
ізраїльтян з цими народами та про те, як Бог допоміг Своєму 
народові отримати перемогу. В цих битвах поступово зростала 
воєнна майстерність Ізраїлю, і наприкінці книги ми бачимо, 
як ізраїльтяни стають табором біля кордонів Ханаана та готові 
заволодіти ним.

Саме в цей час помирає Мойсей. Передчуваючи наближення 
смерті, він написав велику за обсягом прощальну промову та 
виголосив її перед народом Ізраїль. Ця промова стала основою 
його п’ятої книги – Повторення Закону, назва якої розтлума-
чується як «другий виклад закону».

У  прощанні зі своїм народом Мойсей оглянув усе добро, 
яке зробив Бог для синів Ізраїлевих, нагадав їм один за одним 
усі моральні принципи, які Бог закликав їх дотримуватись, 
і попросив ізраїльтян знов довіритись цим принципам. Весь 
народ поклявся дотримуватись Божих заповідей на своєму 
шляху до Ханаану. Потім Мойсей передав провід над народом 
Ізраїль чоловікові на ім’я Ісус Навин, який був поруч з Мой-
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сеєм від часів виходу з  Єгипту. Призначивши наступника, 
Мойсей піднявся на далеку гору і незабаром по тому помер.

Мойсей залишив по собі не тільки загартований народ, 
готовий до захисту своєї нової батьківщини, але й п’ять най-
головніших книг Біблії. У цих книгах, і перш за все у Бутті та 
Виході, закладено фундаментальні поняття, на яких побудо-
вана вся решта Біблії. Тільки засвоївши ці принципи, ми спро-
можемось зрозуміти все значення подальших подій, що опису-
ються в Біблії. Саме тому наступні п’ять глав ми присвятимо 
основним сюжетам із цих книг.

При цьому ми розглянемо чотири з чотирнадцяти періодів 
біблійної історії:

• Часи початків;
• Часи родини Авраама;
• Часи єгипетського рабства;
• Часи поневірянь у пустелі.
Книга Буття охоплює два з цих періодів: Часи початків та 

Часи родини Авраама. В  перших дванадцяти главах Виходу 
розповідається про часи єгипетського рабства. У решті Виходу 
ми побачимо перші місяці життя народу Ізраїль у Сінайській 
пустелі. Наступні роки цих блукань зображено у Левиті, Чис-
лах та Повторенні Закону.

У наведеній нижче таблиці перераховано основні події та 
знакові фігури життя народу Ізраїль, які ми розглянемо під 
час вивчення цих періодів. Можливо, буде корисним час від 
часу повертатися до цієї таблиці, аби швидко встановити, що 
відбувалося у той чи інший період.
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Часи початків
Період   Знакові фігури
Створення світу .............................................................................................Адам та Єва
Створення людського роду......................................................................Адам та Єва
Перші вияви непослуху людини перед Богом ................................Адам та Єва
Перше вбивство .........................................................................................Каїн та Авель
Загальна гріховність людського роду
Потоп, що пощадив лише одну людину та його родину ............................. Ной
Повторне заселення землі

Часи родини Авраама
Період   Знакові фігури
Обіцянки Бога для Авраама ......................................... Авраам, Сарра, Агар, Лот 
Народження синів Авраама............................................................................Ісак, Ісак
Принесення в жертву Ісака .....................................................................Авраам, Ісак
Одруження Ісака та народження його синів ..........................Ревека, Ісав, Яків
Мандрування Якова та чвари у родині .................................................. Рахіль, Лія
Життя Йосипа в Єгипті........................................................................................... Йосип
Переселення родини Якова до Єгипту .......................................................... Йосип

Часи єгипетського рабства 
Період   Знакові фігури
Народження Мойсея ......................................................................... Мойсей, Маріям
Зустріч Бога та Мойсея біля палаючого куща .......................................... Мойсей
Єгипетські кари ......................................................................................Мойсей, Аарон
Вихід ............................................................................................................Мойсей, Аарон
Поразка єгипетського війська

Часи поневірянь у пустелі 
Період   Знакові фігури
Десять заповідей .................................................................................................. Мойсей
Будівництво скинії, де Ізраїль вшановуватиме Бога ..............Мойсей, Аарон
Встановлення суспільних та релігійних законів .................................... Мойсей
Повідомлення дванадцяти розвідників ................................. Ісус Навин, Калев
Покарання Ізраїлю Богом за невіру ..............................................................................
Перші завойовані території біля Ханаану ............ Ісус Навин, Валаам, Балак
Прощальне звернення Мойсея...................................................................... Мойсей
Смерть Мойсея ...................................................................................................... Мойсей
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Період початків

Біблія відкривається простим та відвертим твердженням 
про те, як з’явилось усе, що нам відоме: «На початку Бог ство-
рив Небо та землю». Це – перше з початків, про які говориться 
в Біблії. Серед інших знаходяться

• початок існування людства;
• початок зла та неправильних вчинків в людському роді;
• початок смерті та страждань;
• початок міст та цивілізацій;
• початок особливих Божих обіцянок, які називаються 

заповітами.
Під час змалювання створення світу в Книзі Буття пере-

плітається реальна історія та символізм. Ті, хто вивчає Біблію, 
не завжди погоджуються між собою, якою мірою мова Біблії 
є  буквальною, та наскільки її можна розглядати як образне 
мовлення. Але дискутування з цього приводу не входить до 
наших задач. Незалежно від того, буквальною чи символічною 
є мова Біблії, ми зосередимо увагу на принципах, які розвиває 
Книга Буття.

Перший з цих принципів є чітко виражений у найперших 
словах Буття:

На початку Бог створив Небо та землю. А земля була 
пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух 
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Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Хай ста
неться світло! І сталося світло.

Буття 1:1–3
Майже поетичне звучання цих слів може заступити собою 

глибинну істину, яку вони передають. Для усвідомлення важ-
ливості цієї істини треба роздивитися, що відбувалося під час 
написання Книги Буття Мойсеєм. Він щойно вивів народ Ізра-
їль з Єгипту, де той сторіччями відчував на собі вплив єгипет-
ської релігії. Як і більшість народів давнього світу, єгиптяни 
вшановували поклонінням природні об’єкти та явища, нібито 
вони були богами. Боги сонця, боги місяця, боги вітру, боги 
ріки – цей перелік можна продовжувати та продовжувати. 
Так чи інакше, давні поганські релігії схилялись до спільного 
погляду на світ, який містив наступні уявлення:

• матеріальний всесвіт є вічним;
• час існував до появи богів;
• боги виникли з матеріального всесвіту;
• те, що ми називаємо духом, є другорядним продуктом 

матеріального всесвіту.
Проте Буття розпочинається з  визначення позиції, яка 

є  абсолютно протилежною цим уявленням. Про створення 
світу просто виголошується, що

• коли виникла матерія, Бог вже існував;
• коли виникнув час у тому вигляді, в якому ми його зна-

ємо, Бог вже був Творцем;
• коли фізичний всесвіт був ще безформним, Дух Божий 

перебував у русі.
Через віки до подібних уявлень прийшли й інші люди, зде-

більшого деякі грецькі філософи. Але ціле тисячоліття минуло 
після Мойсея, перш ніж греки осягли це. А за часів Мойсея 
більше ніхто не викладав такого погляду на реальність.

Мойсей привів свій народ до пустелі, щоб той зміг вступити 
в особливі стосунки з Богом. Безсумнівно, сини Ізраїлеві праг-
нули довірити себе Богові, стати Божим народом. Тому було 
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дуже важливим звільнити їх свідомість від спотворених уяв-
лень про Бога та про те, Ким Він є. Інакше вони могли пере-
плутати Його з богами, яких шанували сусідні народи.

Тому Мойсей розпочинає Книгу Буття з представлення чіт-
кої різниці між Богом, якому служить він, та усіма іншими 
божествами. Одним змахом пера Мойсей перейшов до наступу 
в суперечці, яка триває до сьогодні, – суперечці щодо осно-
воположної природи реальності. Точніше висловлюючись, це 
суперечка про те, чи світ, врешті-решт, має духовну природу, 
чи він є тільки матеріальним.

Абсолютна природа реальності
Як ми вже зазначали, погани одноголосно проголошували, 

що реальність є  абсолютно матеріальною. І  сьогодні багато 
філософських шкіл висувають цю ідею. Цей напрям у філо-
софії називають матеріалізмом, тому що він навчає, що за 
межами матеріального світу немає жодної реальності. Мате-
ріалізм пояснює все з точки зору руху матерії. В матеріалізмі 
сама думка є не що інше, як електричні імпульси та хімічні 
реакції у мозку.

Біблія натомість стверджує, що первинна реальність 
є духов ною, що дух існував до появи матеріального всесвіту, 
що він існує незалежно від матеріального всесвіту та що він 
керує матеріальним всесвітом. Розум – це не просто сукуп-
ність електрохімічних реакцій, але це також продукт нашої 
духовної сутності. Біблія говорить, що з усіх створінь на пла-
неті тільки людина наділена духом, і цей дух відрізняє нас від 
царини тварин. Тварини мають декілька спільних з нами емо-
цій, але тільки людині відомі такі речі, як диво, краса, надія 
та благоговіння. Одним словом, тільки людина дивиться на 
життя з точки зору його змістовності та цінностей.

Саме ця сторона людського існування робить очевидним 
фатальну хибу матеріалізму. Матеріалізм нездатний адеква-
т но пояснити наше глибоке прагнення надати зміст та зна-
чення всьому, що ми переживаємо. Ми говоримо про речі, 
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характеризуючи їх як раціональне чи ірраціональне, чудове 
або потворне, моральне чи аморальне. Але звідки беруться ці 
оцінки, якщо наш розум – це лише електрони, що рухаються 
по нитках нервів? Якщо розум – це тільки матерія, то як він 
може породити духовні цінності?

Найкраще з того, що може зробити матеріалізм, – це пояс-
нити цінності як побічний продукт еволюції мозку. Але тоді 
виникає запитання: якщо мозок є  тільки матерія в  русі, то 
звідки з’являються ці побічні продукти? Матерія в  русі, де 
б вона не знаходилась, – у наших головах або десь в іншому 
місці, не містить цінності у  самій собі та сама по собі не 
є такою. Ми можемо сполучати матерію як завгодно, але кін-
цевим результатом буде сама лише матерія, що рухається, але 
не цінності.

Що ви подумаєте, якщо я, наприклад, скажу: «Полярна 
зірка дуже розумна, а Сиріус – ні»? Або запитаю: «Яка фаза 
Місяця є більш моральною»? Ви одразу визначите для себе, 
що я говорю нісенітниці. Немає нічого морального або розум-
ного у світлі зірок або фазах Місяця. Це просто прояви матерії 
у русі.

Але те, що є вірним стосовно зірок та Місяця, також є вір-
ним щодо молекул мозку. Як мільярди зірок, що мерехтять 
вночі, не здатні породити жодної раціональної думки, так само 
й мільярди електронів, що спалахують у мозку, неспроможні 
створити жодної цінності. Має існувати дещо вище за мате-
ріальний світ, що обдаровує нас здатністю сприймати красу, 
істину та добро. Біблія говорить, що це дещо існує – це дух, 
який Бог помістив всередині нас.

Дні творіння
У  першій главі Книги Буття створення людства відбува-

ється наприкінці процесу, який розгортається в шість етапів. 
Ці етапи названо у Бутті днями.

• В перший день Бог створює світло та відділяє його від 
темряви.
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• На другий день Він створює простір, відомий нам як 
небо, та відділяє водяну пару у хмарах від безкінечних 
вод океану.

• На третій день Він велить з’явитися суходолу та створює 
на землі рослинність.

• На четвертий день Він встановлює на свої місця Сонце, 
Місяць та зірки.

• На п’ятий день Він створює птахів та морських створінь.
• І  на шостий день Він створює наземних тварин та 

людство.

Цю послідовність можна уявити у вигляді двох груп подій, 
кожна з яких об’єднує по три дні: перші три дні створюють 
одну групу, а дні четвертий, п’ятий та шостий – другу. В обох 
групах

• у перший день події стосуються світла та темряви;
• на другий день все зосереджується на атмосфері та морях;
• події третього дня пов’язані із землею.
Інакше кажучи, в кожний з перших трьох днів Бог створює 

певне природне середовище, певне місце для життя. У відпо-
відний день з другої групи Він створює істот, якими заселяє це 
середовище, як це показано у наведеній вище таблиці.

Змалювавши саму таку картину створення світу, Мойсей 
виголосив, що Бог повністю керує всесвітом. Бог створив 

День Що робить Бог День Що робить Бог

1 Відділяє світло від 
темряви 4

Створює світила, 
які виробляють та 
відбивають світло

2 Простягає небесне 
шатро 5

Створює небесних 
птахів над океанами 
та морських тварин

3 Відокремлює суходіл 
від моря 6 Заселяє землю 

живими істотами
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і тварин, і місце для їхнього життя – від найменшої зернинки 
в землі до велетенських зірок у віддалених галактиках.

Важливо зазначити, що у першій главі Буття Бог завершує 
кожен день тим, що дивиться на Своє творіння та промовляє: 
«Вельми добре воно». Такі Його слова протилежні релігіям, 
як давнім, так і  сучасним, які уявляють дух як дещо добре, 
а все матеріальне сприймають як зле. Так, зокрема, східні релі-
гії схильні відкидати цінність матеріального світу. Подібної 
позиції притримувались деякі грецькі філософські школи, 
і протягом довгого часу вона впливала на релігію Заходу. За 
останні дві тисячі років десятки релігійних рухів в Європі та 
Північній Америці переконували своїх прибічників, що треба 
відмовлятись від матеріальних задоволень та комфорту.

Біблія вчить зовсім іншому. Бог, який є Абсолютним Духом, 
зліпив кожну частинку матеріального всесвіту. На кожному 
етапі створення світу Він зупинявся, щоб сказати про цей все-
світ: «Добре воно». Він дотримувався цього і надалі, протя-
гом усього Писання підтверджуючи цінність фізичного світу. 
Бог ніколи не вагався, обіцяючи матеріальні благословення 
тим, хто вірно служив Йому. Народові Ізраїль Він сказав, що 
дасть йому землю Ханаан, «край, який тече молоком та медом» 
(Вихід 13:5). У календарі, який Він дав Ізраїлеві, кожного року 
було кілька святкових днів. Він зробив так, що воїнів Ізраїлю 
в перший рік після весілля звільняли від служби, і вони могли 
залишатися вдома та проводити час із своїми жінками.

Коротше кажучи, Бог заохочує нас радіти усьому доброму, 
що є в нашому житті. Він лише просить, щоб у пошуках задо-
волень ми ніколи не переступали межу моральності та чесно-
сті. Вказівки Біблії мають на меті допомогти нам визначити, 
коли саме ми заходимо надто далеко у  прагненні отримати 
задоволення. В  Біблії говориться, що ми маємо поводитися 
відповідально, а не безвідповідально.
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Людська природа
Розповідаючи про створення людини, Книга Буття від-

окремлює чотири сторони нашої природи, кожна з  яких 
передбачає певну особисту відповідальність. А саме, в Біблії 
говориться, що Бог створив нас:

• духовними істотами;
• істотами, які мають стать;
• істотами, які є вищими за усі інші створіння;
• суспільними істотами.
Ми вже знаємо, що Бог надав нам духовну сутність, створив 

нас за Своїм образом та подобою (Буття 1:26–27). Це перед-
бачає, що ми маємо жити, виявляючи відповідальність, що 
є неможливим для тварин, які не мають духу. У цьому самому 
уривку говориться, що Бог створив нас чоловіками та жін-
ками. Потяг до протилежної статі – глибинне прагнення, 
властиве людській природі, тому що такими нас створив Бог. 
Але так само, як існують правильні та неправильні способи 
насолоди матеріальними благами, Біблія навчає також і пра-
вильному поводженню щодо плотської насолоди.

Ми розглянемо принципи, що стосуються плотського 
життя, коли дійдемо до них у  вивченні Біблії. Тут можемо 
узагальнити слова Бога стосовно цього: за Його задумом, ми 
маємо жити плотським життям тільки у шлюбі. Про сексуальні 
стосунки поза шлюбом Бог говорить як про порушення Його 
волі та називає їх гріховними. З іншого боку, плотські насо-
лоди у  шлюбі Бог заохочує. Нібито для підкреслення цього 
моменту Він включає до складу Біблії надзвичайно дивовижну 
книгу – Пісню над піснями Соломона, вельми еротичний твір, 
в  якому оспівуються сексуальні стосунки між чоловіком та 
жінкою у шлюбі.

Мойсей вказує на нашу вищу природу, коли переказує слова 
Бога про те, що чоловік та жінка мають «володіти землею», 
тобто підкорити її природні сили. Людство має панувати «над 



47

Провідник до Біблії

морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним 
плазуючим живим на землі» (Буття 1:28).

Це зовсім не означає, що Бог дав нам право руйнувати 
навколишнє середовище, – зовсім навпаки. В Біблії постійно 
говориться про те, що від наділених владою Бог очікує, що 
вони будуть використовувати свою міць на добро для тих, над 
ким вони панують. Тобто наша вищість над природою – це 
проявлення довіри. Бог довірив людині піклуватися про Свої 
творіння. Першому чоловікові та жінці Він наказав порати та 
доглядати місце, де Він їх оселив (Буття 2:15). Коли Бог відда-
вав їм цей наказ, Він використав слово, значення якого вка-
зує на матір, яка береже та леліє своє дитя. Отже, ми маємо 
берегти навколишнє середовище як дещо дорогоцінне.

Книга Буття підкреслює нашу суспільну природу, коли пока-
зує, як Бог, дивлячись на першу людину – чоловіка на ім’я Адам, 
каже: «…Не добре, щоб бути чоловіку самотнім» (Буття 2:18). 
Згадайте, що кожний етап творіння Бог завершував словами: 
«Добре воно». І ось одного дня Він завершив процес творіння, 
коли розмістив чоловіка та жінку разом у місці, де вони мали 
жити, і сказав, що це «вельми добре» (Буття 1:31). Перше, про 
що Бог сказав, що це не добре, – це бути людині самотньою.

Ось чому в  Біблії Бог дає так багато наказів щодо того, 
як збудувати безпечне, справедливе та чесне суспільство. 
Ми маємо внутрішню потребу бути з  іншими людьми. Нам 
треба відчувати себе вільними для відкритого спілкування 
з  іншими. Але у світі небезпеки, несправедливості та нечес-
ності нам доводиться ховатись до захисного панцира та обме-
жувати свої взаємодії з суспільством. В результаті наше життя 
скоро стає емоційно та психологічно збіднілим.

Едемський сад
Для здоров’я суспільства необхідні правила поведінки, які 

має поважати кожен. Ось і у другій главі Книги Буття основна 
увага зосереджена вже не на фізичному світі та його виник-
ненні, а на світі моральному і на тому, як він виникнув. Тут Бог 
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вперше дає наставляння щодо поводження чоловіка та жінки 
та попереджає їх про те, що трапиться, якщо вони не послу-
хаються.

Фоном подій, описаних в другій главі Буття, є великий та 
пишний сад під назвою Едемський. Посередині цього саду 
росло «дерево життя». З’ївши його плід, людина могла жити 
вічно. Коли Бог створив Адама та його жінку Єву, Він розмі-
стив їх у цьому чудовому місці. Відповідно до Свого бажання 
надати людям можливість насолоджуватися благами існую-
чого світу, Він сказав, що можна було їсти плоди усіх дерев, що 
ростуть у саду, окрім одного. Не можна було торкатися того, 
що Він називав «деревом знання добра й зла».

Ми не знаємо, що це було за дерево та які саме плоди воно 
родило. Не знаємо й  того, яким чином, з’ївши плід цього 
дерева, можна було поглибити своє розуміння добра й зла. Все, 
що ми знаємо, – це те, що Бог наказав Адаму та Єві не тор-
катися цього дерева. Він сказав їм, що у день порушення цієї 
заповіді вони напевно помруть (Буття 2:16–17).

Ця заповідь передує ідеям, які будуть неодноразово повто-
рюватись в Писанні.

• По-перше, Бог дав нам свободу вибору. Ми вільні обирати 
навіть те, що не буде для нас добрим, як і те, що не відпо-
відає Його очікуванням.

• По-друге, іноді Він попереджає нас, щоб ми були здат-
ними уникнути чогось небезпечного для людини або 
суспільства.

• По-третє, Бог не завжди пояснює, чому нам слід уникати 
робити заборонене Ним.

• По-четвертє, коли Він забороняє щось, не пояснюючи 
причин, то очікує, що ми довіримось Йому та скоримось. 
У Біблії поняття «довіритися Йому» виражене словами 
«вірити в Нього». Отже, те, про що Він просить Адама та 
Єву, – це повірити в Нього.

І  протягом деякого часу вони вірили. Але в  третій главі 
Буття в саду з’являється ще одна істота, яка починає підри-
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вати їхню віру. Третя глава Буття не називає імені цієї істоти, 
але в інших місцях Біблії про нього говориться як про сатану 
або диявола. Про те, звідки взялась ця істота, Біблія розпові-
дає дуже мало. Вірогідно, що колись це був один з янголів, що 
оточували Бога. Одного разу він повстав, і за ним пішли багато 
інших янголів (як і люди, янголи, очевидно, вільні у виборі 
вчинків).

Попавши до Едемського саду, диявол набрав вигляду під-
ступного та лукавого змія. За допомогою спритних запитань 
йому пощастило підірвати віру Єви в Бога. Він рішуче запе-
речував, що вона помре, якщо спробує плід від дерева знання 
добра та зла. Навпаки, він стверджував, що вона стане такою 
ж мудрою, як і Сам Бог (Буття 3:1–5). У роздумах про цю мож-
ливість Єва почала дивитися на заборонений плід інакше. 
Біблія розповідає, що вона звернула увагу на три речі:

• дерево принадне для очей;
• схоже, що плід буде смачним;
• здавалось, що він буде вратами до великої мудрості та 

могутності.
Тому вона піддалася спокусі диявола та почала їсти плід, 

а також навернула й Адама до непокори.
Своїм вчинком Адам і Єва заклали початок для гріха, який 

з  того часу оскверняє людське існування. Гріх є  порушення 
того, що велить Бог. Більше того, гріх є  присутній навіть 
у самій закономірності, прикладом якої є історія, що трапи-
лась у житті Адама та Єви. Коли ми дозволяємо собі відійти 
від Бога, то робимо це через одну з трьох причин:

• або ми вибираємо те, що ззовні має вельми принад-
ний вигляд, як Єва, яка помітила, що плід приємний на 
вигляд;

• або ми піддаємося внутрішнім спонуканням та чуттє-
вому сприйняттю (Єва уявляла, що плід має бути при-
ємним на смак);
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• або ми дозволяємо гордощам отримати гору над нами, 
як це трапилось з Євою, коли вона зажадала плід тому, 
що він зробить її мудрою.

В Новому Заповіті ці три спонукальні сили названо «пожад-
ливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва» (Перше 
послання Івана 2:16). Так або інакше, але всі провини, що 
чиняться людським родом, пов’язані з неспроможністю пра-
вильно контролювати ту чи іншу з цих трьох сил.

Гріх та смерть
Урок, який невдовзі отримали Адам та Єва, полягав у тому, 

що диявол ошукав їх: скуштувавши забороненого плоду, вони 
побачили навколишню дійсність у  новому світлі, але при 
цьому зовсім не придбали богоподібної могутності. Найсиль-
нішим почуттям, яке вони відчули, був сором. Гріх та сором не 
дозволяють відчувати себе добре у Божій присутності, тому 
коли Він прийшов знову оглянути сад, Адам та Єва спробу-
вали сховатися від Нього (Буття 3:8–10).

За непослух Бог вигнав їх з Едемського саду, і вони більше 
не могли куштувати плоди від дерева життя. Тепер місцем 
їхнього мешкання став світ, в якому безмежно володарювала 
смерть. Після вигнання з Едемського саду гріх почав розроста-
тися, його жертвами ставали кожен чоловік та жінка. І усюди, 
де розповсюджувався гріх, це зводило перешкоди між Богом 
та людством, так само, як і тоді гріх змусив був Адама та Єву 
сховатися, коли Бог почав наближатися до них.

Для усунення цієї перешкоди Бог дав Єві особливу обі-
цянку. Перед тим, як вигнати її з саду, Він пообіцяв, що один 
з її нащадків з часом зітре голову диявола, але при цьому зазнає 
болю (Буття 3:15). Не будемо уточнювати, але, очевидно, Бог 
мав на увазі, що цей вчинок якимось чином усуне шкоду, яку 
завдав диявол, ошукавши Єву.

Ми повніше зрозуміємо сутність цієї обіцянки, коли роз-
почнемо вивчення Нового Заповіту. Там ми побачимо, як Ісус 
завдає дияволові нищівного удару. А тепер нам треба лише діз-
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натися, що від самого початку Бог мав задум виправити зро-
блену дияволом шкоду. Сором та смерть не мають бути остан-
нім словом, – Бог мав на меті подужати і те, й інше.

Щодо Адама та Єви, то за межами Едемського саду їх очі-
кував душевний біль та скорбота. Четверта глава Книги Буття 
починається з того, що Єва народжує сина. Вона називає його 
Каїн. Давньоєврейською мовою це ім’я  означало, що вона 
покладає на цю дитину великі сподівання. Можливо, Єва спо-
дівалась, що син буде тою обіцяною людиною, яка викупить 
її гріх. Але виявилось, що вона помилилась у своїх сподіван-
нях: Каїн став злочинцем, коли вбив власного брата Авеля. 
Єва покладалась на свого сина, але марно. Інші персонажі 
Біблії також будуть пов’язувати свої надії з якоюсь людиною 
або групою людей. Але коли у наших сподіваннях ми поклада-
ємось на людських істот, це може призвести до глибокого роз-
чарування, як це сталося з Євою. Ось чому Бог хоче, щоб ми 
покладались тільки на Нього, на Його обіцянки, на те, що вони 
обов’язково виповняться.

Після злочину Каїна гріх немовби розквітнув серед людей. 
У  наступній частині Книги Буття розповідається про те, 
як земля захлинається від розповсюдження самовпевне-
ності, жадоби влади, насильства. Наприкінці справи ста-
ють настільки поганими, що кожна людська думка та кожен 
потяг виявлялись розбещеними, і це зло тривало повсякденно 
(Буття 6:5, 11–12). Був тільки один помітний виняток: чоловік 
на ім’я Ной спромігся залишитися вірним Богові, незважаючи 
на те, що його оточували розбещені люди.

Потоп (Буття 6–9)
Бог попередив Ноя, що збирається винищити волаючу грі-

ховність роду людського, змивши усе живе на землі у великому 
потопі. Але Він хотів зберегти Ноя та його родину, щоб вони 
відновили життя на землі. Бог звелів Ною збудувати велике 
судно (у Біблії воно називається ковчегом), щоб розмістити 
там родину Ноя та сотні тварин. У сьомій та восьмій главах 
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Книги Буття розповідається про приготування Ноя та про те, 
що потоп розпочався, як і пророкував Бог. Коли вода, нарешті, 
відринула, Ной та його родина вийшли з ковчега та розпочали 
життя знову.

Після потопу людський рід знову розрісся. В Бутті розпо-
відається про заснування Вавилону й інших міст та про заро-
дження народів давнього світу. Проте скоро ці народи повер-
нулися до самовпевненості та розбещеності, так само, як і ті, 
хто були знищені потопом.

Таким чином, потоп є потужним доказом того, що гріх – 
це серйозна та одвічна проблема. Можна було очікувати, що 
починаючи від Ноя та його родини людство почне повертатися 
до шляхів доброчесності. Гріх – це дуже небезпечна духовна 
зараза. Для проникнення в  нас йому вистачить лише вузе-
сенької шпаринки. І тоді він вже буде достатньо сильним, щоб 
підкорити нас своїй владі, якщо ми не будемо здатні активно 
йому опиратися.

На час нашого наближення до одинадцятої глави Книги 
Буття Бог вже достатньо показав нам, наскільки уразливими 
ми є для гріха. Ми потребуємо, аби нам нагадували про це. Ми 
схильні думати, що люди повернулися б до зла спиною, якщо 
б  жили в  затишному, квітучому світі, такому як Едемський 
сад, у світі, де всім вистачає всього. Але історія Адама та Єви 
свідчить про протилежне. Здається досить логічним, що добро 
завжди царюватиме вічно, якщо ми просто знищимо усіх 
носіїв зла та створимо нове суспільство. Але історія потопу та 
наступних йому подій змушує нас відкинути цю думку.

Ми живемо у світі, де вкорінилося зло. І хоча ми можемо 
мобілізувати на боротьбу з ним наші власні людські сили (до 
чого таки закликає нас Бог), ми все одно неспроможні повні-
стю врятувати світ від зла. Якщо ми сподіваємося викупити 
скоєне злом, ми маємо покластися на дещо вище за нас.

Знаючи про це, Бог обіцяв Адаму та Єві, що приведе до 
цього світу людину, яка допоможе нам перемогти зло повністю 
та назавжди. Вже у дванадцятій главі Книги Буття ми бачимо, 
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що Бог розпочинає здійснювати це, встановлюючи особливі 
відносини з Авраамом, одним з найважливіших персонажів 
Біблії. І зараз ми звернемо свою увагу на Авраама та його над-
звичайне життя.
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Авраам – людина віри

Біблія вперше знайомить нас з Авраамом, коли йому випов-
нилось сімдесят п’ять років, і він ще був відомий за іменем 
Аврам. Оскільки рідною мовою Аврама була єврейська, він та 
його нащадки згадуються в Біблії як євреї (Буття 14:13; 39:14–
17). Його жінкою була Сара, на диво гарна жінка навіть у похи-
лому віці. Хоча Аврам досяг і видатного становища, і великого 
багатства, він та Сара жили у глибокому смутку, тому що були 
бездітними.

Дід та батько Аврама оселились в  Месопотамії, у  долині 
Євфрату. Ця місцина була відома через розвинену економіку 
та високу культуру. У  дванадцяті й  главі Книги Буття Бог 
з’явився Аврамові та звелів залишити його спокійну та благо-
словенну батьківщину. Не пояснюючи, куди Він веде Аврама, 
Бог просто сказав: «Вийди… до Краю, який Я тобі покажу» 
(Буття 12:1).

За це Бог пообіцяв Авраму дати йому благословення:

… І  народом великим тебе Я  вчиню, і  поблагословлю 
Я тебе, і звеличу ймення твоє, і будеш ти благословенням. 
І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе про
клинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі пле
мена землі.

Буття 12:2–3
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Довірившись Богові, Аврам вирушає у важкий шлях разом 
із своїми отарами, слугами, жінкою, племінником на ім’я Лот 
та його родиною. Ми не можемо надати точної дати початку 
їхньої мандрівки, але це трапилось приблизно 2050 року до н. 
е. Через деякий час Бог привів їх до Ханаану, де сказав Авра-
мові: «… потомству твоєму Я дав оцю землю від річки Єгипту 
аж до річки великої, до річки Ефрата…» (Буття 15:18).

Чоловікові похилого віку мало бути досить важко повірити 
в ці обіцянки: що всі племена землі будуть благословенними 
через Аврамову родину, і що його нащадки стануть великим 
народом, який заселить місцевість між рікою Євфрат та Єгип-
том. Адже Сара була не тільки неплідною, – вона була вже 
у  тому віці, коли мати дітей, здавалось, було вже неможли-
вим. Але для підкріплення Своєї обіцянки Бог дає Аврамові 
інше ім’я. «…Буде ім’я твоє: Авраам», – сказав Він. І це зна-
чить «батько багатьох народів». Сара стала Саррою, що зна-
чить «пані».

Здійснення Божих обіцянок
Одну за іншою Бог виконав ці обіцянки. Як Він і проро-

кував, Авраам отримав благословення, в Ханаані його багат-
ство та слава виросли безмірно (Буття 13:2). І не один, а багато 
народів почали своє існування від його родини. Серед них 
ізраїльтяни, ізмаїлтяни (пращури сучасних арабів), а також не 
такі численні народи, які постійно згадуються в Біблії, – такі 
як ідумеяни, мідіяніти, моавітяни та аммонітяни.

Набагато пізніше Бог виконав і  обіцянку благословити 
через нащадків Авраама всі племена на землі. В Новому Запо-
віті говориться, що цю обіцянку Бог здійснив в Ісусі (Послання 
до галатів 3:16).

Бог запевнив Адама та Єву, що один з  їх нащадків усуне 
шкоду, яка була завдана людському родові гріхом. Вибравши 
Авраама, Бог визначив родинне дерево, в якому з’явиться той 
самий нащадок – Ісус. Поступово Бог звужував коло Своїх 
обранців – спочатку до народу Ізраїль, потім до коліна Юди, й, 
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нарешті, до родини Давида, другого царя Ізраїлю (Друга книга 
Самуїлова 7:12–13).

Бог виконав усі дані Авраамові обіцянки: деякі через кілька 
років, інші – лише через століття. Щодо Ісуса, то до Його 
народження минуло дві тисячі років. Навіть володіння Ханаа-
ном, обіцяне родині Авраама, було подаровано через століття 
по його смерті. Бог сказав Авраамові:

… потомство твоє буде приходьком в  землі не своїй, 
і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні 
літ, але народ, якому служити вони будуть, Я засуджу … 
потомству твоєму Я дав оцю…

Буття 15:13–18
Так Бог провістив пророцтво щодо рабства, до якого буде 

навернений народ Ізраїль в  Єгипті приблизно через двісті 
років по тому.

Даючи ці перші обіцянки, Бог показує нам, як Він не завжди 
розглядає час так, як це робимо ми. З нашої точки зору обі-
цянка, яка залишається невиповненою протягом десятиліть, 
здається не чимось іншим, як пустими словами. Проте у Бога 
тисяча років – немов один день, і це підтверджує Новий Запо-
віт (Друге послання Петра 3:8). Для Нього обіцянка, яку було 
дано тисячу років тому, – те саме, що й обіцянка вчорашня. 
Не поспішаючи у виповненні всіх обіцянок, Бог випробовував 
нашу довіру до Нього та Його слова. Протягом усієї Біблії Бог 
дарує надію тим, хто вірить у Нього. Але надія навіть у своїй 
суті має передумовою терпляче очікування. Таким чином, 
починаючи вже від перших сюжетів в Біблії Бог показує нам 
важливість терплячого очікування та твердої віри у те, що Він 
дотримає Свого слова.

Ізмаїл та Ісак (Буття 16–21)
І  все-таки Божі обіцянки почали здійснюватись ще за 

життя Авраама. Оскільки Аврааму судилось стати засновни-
ком багатьох народів, він мав стати батьком дитини. Йшов 
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час, і Сарра не молодшала. Вона мала служницю на ім’я Агар, 
рабиню-єгиптянку, і Сарра зробила так, щоб Агар народила 
дитину від Авраама. У  давнину це було звичайною практи-
кою, щось на кшталт сучасного сурогатного материнства, ось 
тільки в наші часи запліднення у таких випадках, як правило, 
здійснюється за допомогою медичної процедури, а не шляхом 
статевого зв’язку.

Як Сарра і сподівалась, Агар завагітніла та народила сина, 
Ізмаїла. Проте Ізмаїл не був тою дитиною, яку обіцяв Бог. Коли 
Ізмаїлові сповнилось тринадцять років, Бог знов явився Авра-
амові. «… Я поблагословлю його, – казав Бог, – … і великим 
народом учиню Я його. А Свого заповіта Я складу з Ісаком, що 
його Сарра вродить тобі» (Буття 17:20–21).

Почувши, що у Сарри народиться дитина, Авраам розсмі-
явся (Буття 17:17). Швидше за все, він розсміявся незлостиво, – 
його розвеселило припущення, що подружжю настільки похи-
лого віку треба готуватися до народження первістка. Коли 
ж Бог підтвердив Свою обіцянку Саррі, вона також розсмія-
лась (Буття 18:9–12). Але Бог залишився вірним Своїм словам, 
і скоро у подружжя дійсно з’явився син. Відповідно до ситуації 
вони дали йому ім’я Ісак, що значить «сміх».

Очевидно, що народження Ісака було вельми незвичайним. 
Воно стало можливим тому, що Бог призупинив нормаль-
ний хід природи. Певно, Він відстрочив народження Ісака, 
щоб показати Авраамові, Саррі та усім, хто слідував за Ним, 
дещо надзвичайно важливе. Те, що Його обіцянки здавались 
неможливими, зовсім не заважало їм здійснюватися. Ось 
і коли Сарра розсміялась, Бог сказав їй: «Чи для Господа є річ 
занадто трудна?» (Буття 18:14). Щоб справді вірити в Бога, ми 
маємо прагнути зберігати нашу віру навіть тоді, коли слова 
Бога є вищими за наше розуміння. У цьому і полягає сутність 
віри.
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Принесення Ісака в жертву (Буття 22)
Щодо Авраама та Сарри, то тепер вони були впевнені в тому, 

що Бог дійсно здатний робити те, що людям здається немож-
ливим. Але чи насправді вони навчились довіряти Богові? Для 
того, щоб дізнатися про це, Бог надіслав Авраамові особливе 
випробування. Коли Ісак почав дорослішати (традиційно вва-
жається, що на той час йому було біля дванадцяти років), Бог 
звелів Авраамові відвести хлопчика на вершину гори, зве-
сти там жертовник, покласти на нього Ісака та принести його 
в жертву Богові. Гора Морія згодом стане називатися Сіоном. 
Саме тут буде збудовано Єрусалим, і саме тут буде страчено 
Самого Ісуса.

Дивно, але Авраамова віра в Бога була на той час настільки 
сильною, що він, не гаючись, скорився. Очевидно, що цей 
Божий наказ звучав безглуздо. Якщо Бог повсякчасно ствер-
джував, що через Ісака Він благословить світ, чому зараз Він 
просить Авраама умертвити хлопчика? І якщо слід дотриму-
ватися Божих заповітів чинити правильно й морально, то як 
Він може вимагати від Авраама принести в  жертву дитину, 
подібно до того, як це робиться у деяких поганських релігіях?

Так чи інакше, навіть незважаючи на те, що цей наказ був 
непояснимим та важким у моральному плані, Авраам був гото-
вий підкоритись. У Новому Заповіті, там, де розтлумачується 
ця подія, припускається, що Авраам вже здогадувався про те, 
що зробить Бог. Після того, як Ісак помре, думав Авраам, Бог 
поверне його до життя (Послання до євреїв 11:17–19). Та Бог 
мав Свій власний задум. Як тільки Авраам здійняв ножа, щоб 
заколоти Ісака, Бог стримав його руку. Він похвалив Авраама 
за його віру та вказав йому на ягня, що заплуталось у кущах, 
якого можна було принести в жертву замість Ісака.

Історія Ісака дає нам добрий урок щодо сутності віри. Слі-
дуючи за Богом, ми інколи можемо опинитись у  ситуаціях, 
в яких Він просить нас вчинити щось таке, що здається нам 
нерозумним. Так, вчення Ісуса містить багато принципів, що 
суперечать нашим уявленням про доцільність та справедли-



60

Авраам – людина віри

вість. Він навчає нас не відповідати на удари по щоці, коли нас 
б’ють (Євангелія від Матвія 5:39), прощати тим, хто грішить 
супроти нас, навіть якщо це повторюється сотні разів (Єван-
гелія від Матвія 18:21–22), чинити добро тим, хто ненавидить 
нас (Євангелія від Луки 6:27–28). Це зовсім не так, як вчинили 
би ми на заклик здорового глузду та природних нахилів. Та 
Бог закликає нас повірити Йому, і тоді ми побачимо, наскільки 
добре жити саме так.

Відносини за заповітом
Жертвоприношення Ісака, яке не відбулося, було однією 

з останніх визначних подій життя Авраама, що вже добігало 
кінця. Біблія наводить деякі подробиці щодо останніх років 
життя Авраама: одруження Ісака з Ревекою, його двоюрідною 
сестрою; смерть та поховання Сарри; друге одруження Авра-
ама з  жінкою на ім’я  Кетура, яка народила йому ще кілька 
синів. Але ці епізоди, насправді, лише доповнення до його 
сповненого вірою життя.

Між іншим, одну з сторін життя Авраама нам іще належить 
дослідити, – мова іде про те, як Бог виклав Авраамові Свої обі-
цянки. Він надав їм форми заповіту (Буття 15:18; 17:10). Укла-
дення заповіту (угоди) є типовим для Бога у Писанні. Раніше 
Він уклав заповіт з Ноєм, пообіцявши ніколи вже не знищу-
вати людство у водах потопу (Буття 9:9–11). І далі протягом 
усієї Біблії Бог укладає багато заповітів і з окремими людьми, 
і з цілими народами.

У  такому випадку, безсумнівно є  важливим зрозуміти 
саму ідею заповіту. Ми можемо уявити собі заповіт як спосіб 
дати урочисту обіцянку. За словами Самого Бога, Його запо-
віт з Авраамом дорівнювався клятві, що Він виконає обіцяне 
(Буття 26:3).

Заповіти були досить поширеними у давньому світі. Архео-
логами знайдено сотні документів, в яких зафіксовано сотні 
різноманітних угод. Чимось вони нагадують сучасні конт-
ракти, але є  і  суттєві відмінності. За часів Авраама, як пра-
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вило, угоди укладались за ініціативою людини, яка посідала 
визначне становище, часто за ініціативою царя. Він укладав 
угоду із кимось зі своїх підданих, і сама по собі угода передба-
чала, що цьому підданому буде надано особливих благодіянь.

Слід зазначити, що у  фіксуючих угоду документах часто 
зовсім не згадувались обов’язки підданого. Не було потреби 
спеціально домовлятися щодо обов’язків підданого, тому що 
кожен знав, що від нього очікують, – бути готовим виповнити 
будь-яку вимогу свого пана. Це стосується і Божих заповітів, 
про які говориться в Біблії. Інколи вони звучать так, нібито 
тільки Бог зі Свого боку дає благословення тому, на кого роз-
повсюджується дія заповіту. Але підвалинами цьому є те, що 
в дійсності від тих, з ким Бог укладе заповіт, очікується покора. 
Якщо вони не скоряються, Бог залишає за Собою право брати 
назад Свої обіцянки, що були надані за заповітом.

Приклад до цього твердження знаходиться в Книзі Чисел, 
де Бог укладає угоду з людиною на ім’я Пінхас, онуком Аарона, 
брата Мойсея. Пінхас особливо ревно намагався навернути 
Ізраїль до правильного поклоніння Богові. За це Бог пообі-
цяв навіки залишити за родиною Пінхаса первосвященство 
(Числа 25:10–13). На перший погляд ця обіцянка не містить 
ніякої умови. Але умова була невисловленою (припускалося, 
що вона є відомою обом сторонам), і про це знали і Бог, і Пін-
хас, а саме, що повна непокора Богові може зробити цей запо-
віт недійсним.

І це трапилось через кілька поколінь. Ілій, нащадок Пінхаса, 
служив первосвящеником протягом сорока років. Він мав два 
сина: одного звали Пінхас (безумовно, на честь його славного 
пращура), а другого – Гофні. Але на відміну від Пінхаса, який 
жив за минулих часів, ці двоє були повністю розбещені. Вони 
крали пожертви, які люди приносили до Господнього вівтаря, 
та чинили перелюб з жінками, що прислужували під час бого-
служінь. І  що було ще гіршим, Ілій нічого не робив, окрім 
дорікань, своїм синам за їхню негідну поведінку (Перша книга 
Самуїлова 2:22–25).



62

Авраам – людина віри

Тому Бог надіслав до Ілія посланника сказати, що Він розри-
ває довготривалу угоду з родиною Ілія. Ось слова посланника:

Тому то слово Господа, Бога Ізраїлевого, таке: Говорячи, ска-
зав Я: Дім твій та дім батька твого будуть ходити перед Моїм 
лицем аж навіки. А  тепер слово Господнє: Не буде в  Мене 
такого, бо Я шаную тих, хто шанує Мене, а ті, хто зневажає 
Мене, будуть зневажені! (Перша книга Самуїлова 2:30)

Крім того, Бог сказав, що позбавить родину Ілія священ-
ства та передасть його тому, хто буде вірним Богові (Перша 
книга Самуїлова 2:31–36). Скоро після цього Ілій та його сини 
померли – усі в один день (Перша книга Самуїлова 4:17–18), 
і Бог позбавив їх рід священства.

Заповіти та благодать
Важливо зазначити, що коли Бог укладає заповіт, Він спо-

чатку пропонує благословення і тільки потім закликає тих, хто 
отримує Його ласку, скоритися Йому у вдячності. Це проти-
лежне тому, що багато людей думають про служіння Богові. 
Ми схильні вважати, що спершу маємо повністю скоритися 
Богові, і лише потім Він благословить нас. Інакше кажучи, що 
ми маємо заслужити Божу прихильність.

Біблія відповідає нам, що ми неспроможні зробити нічого, 
щоб заслужити Його прихильність. Бог добрий до нас не через 
наші заслуги (Послання до ефесян 2:8–9). У Біблії така доброта 
називається благодаттю. Бог виявляє Свою благодать, тобто 
доброту та ласку, не через заслуги, а тому що любить нас. Він 
хоче, щоб нам було якнайкраще, і тому дарує нам благосло-
вення та все необхідне для повноцінного духовного життя.

Від щирого серця цінуючи те, що дав нам Бог, ми шануємо 
Його закони та заповіді. Невдячність у Біблії завжди тлума-
читься як серйозний гріх (Послання до римлян 1:21). Через 
Своїх пророків Бог постійно нагадував народу Ізраїль про все, 
що Він зробив для нього, і запитував, чому за його добро ізра-
їльтяни відплачували байдужістю та непокорою?
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Інакше кажучи, любов Бога породжує наступну послідов-
ність:

• від доброти (благості)
• до заповіту
• до благословення
• до вдячності
• до покори.
Бог очікує від нас, що одним із способів прояву нашої вдяч-

ності Йому за доброту має бути дотримання заповітів у наших 
стосунках один з одним. Так само, як і Він дає нам слово і потім 
дотримує його, Бог закликає й нас бути вірними своїм словам. 
Коли люди дотримують свої угоди та домовленості, навіть 
якщо це дорого їм коштує, людське суспільство досягає най-
вищих можливостей.
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Біблія – це розповідь про те, як Бог чинить надзвичайні 
справи через звичайнісіньких людей. Чоловіки та жінки, 
яких ми зустрічаємо у Біблії, – реальні люди, як ви та я, вони 
живуть у реальному світі та зіштовхуються з реальними жит-
тєвими труднощами. Біблія не ідеалізує їхні досягнення та не 
ігнорує їхні недоліки, а просто переказує їхні вчинки, як добрі, 
так і погані.

Для такої неупередженості є  своя причина: Біблія відки-
дає навіть саму можливість думати, що Бог має справи тільки 
з  тими, чиє життя праведне. Нерозуміння цього, настільки 
характерне для усіх часів, утримує багатьох від прагнення слу-
жити Богові. Для спростовування цього невірного розуміння 
Біблія надає нам можливість побачити, наскільки недоскона-
лими є ті, через кого Бог вершить Свої дивні справи.

І ніде це не показано настільки повно, як в останній частині 
Книги Буття, де ми зустрічаємось з наступними поколіннями 
роду Авраама. Здебільшого це були чесні чоловіки та жінки, 
люди віри та принципів. Але і вони могли поринути у дріб’яз-
ковість, заздрощі, чвари та обман. Незважаючи на це, Бог 
ніколи не залишав їх. З кожним наступним поколінням Він 
оновлював Свою обітницю, колись надану Авраамові. І  Він 
зберігав Свої стосунки з ними, навіть коли вони поводилися 
негідно.
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Розбрат та заздрощі охопили цю родину ще за життя Авра-
ама. Авраам та його племінник Лот розлучились через те, що 
їхні слуги без кінця сперечались з  приводу прав на воду та 
пасовиська. У родині самого Авраама тривали постійні сварки 
між його жінкою Саррою та наложницею Агар’ю. Пізніше їх 
сини не жили у злагоді, тому що Ізмаїлові, здавалось, було при-
ємно зневажати Ісака. Справи стали настільки серйозними, 
що Сарра, врешті-решт, втратила терпець та стала вимагати 
від Авраама відіслати Агар та Ізмаїла геть, що той, жаліючи 
про цей вчинок, таки зробив.

Сімейна ворожнеча переслідувала Ісака довго по тому, як 
він залишив батьківську оселю. Людина, чиє ім’я  значило 
«сміх», під кінець своїх днів відчував безкінечну скорботу 
через хитрощі та віроломність жінки та сина. Його жінкою 
була Ревека, а сином – Яків, та сама людина, яка пізніше очо-
лила ізраїльтян.

Яків та Ісав (Буття 27–28)
Від самого народження Яків разюче відрізнявся від свого 

брата-близнюка і  зовнішністю, і  характером. Ісав полюбляв 
полювати та перебувати надворі. Яків же, навпаки, був домо-
сідом. Сьогодні ми би назвали його «мамієм».

Так трапилось, що Ісав, первісток із близнюків, став улю-
бленцем Ісака. А  Ревека вибрала собі улюбленцем Якова. 
Звідти й почалось суперництво між хлопчиками, що посилю-
валось із тим, як вони дорослішали. Одного разу Яків пригля-
дав за їжею, яка варилась на вогні, коли з довгого полювання 
повернувся Ісав. Вимучений та ледве не падаючи з  ніг, Ісав 
попросив чогось поїсти. Яків, що ніколи не відмовлявся від 
своєї вигоди, відповів йому наступними словами: «…Продай 
же нині мені своє первородство» (Буття 25:31). Голодний та до 
смерті втомлений Ісав погодився.

Проте на цьому віроломність Якова не скінчилась. Пізніше, 
коли Ісак був уже старий та сліпий, Яків обманув власного 
батька, обманув, щоб позбавити Ісава того, що за правом йому 
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належало. На цей раз Ревека стала спільницею Якова. По суті 
справи, це був її задум. А почалося все з того, що Ревека під-
слухала розмову між Ісаком та Ісавом. Остерігаючись наглої 
смерті, Ісак забажав благословити своїх синів. За тих часів це 
було загальноприйнятим, і кожна родина дорожила подібними 
моментами. Батько, який відмовлявся благословити сина, 
фактично залишав його без спадщини, і той ставав вигнанцем 
у власній родині.

До батьківського благословення входила і  передача пер-
вісткові ролі голови родини. Як свого первістка Ісак мав намір 
благословити Ісава. Для підготування до благословення він 
попросив Ісава піти у поле, вполювати дичину та приготувати 
з неї страву. «… і принеси мені, – сказав Ісак, – …щоб побла-
гословила тебе душа моя» (Буття 27:4).

Ісав негайно вирушив виконувати батькове прохання. 
А у той час Ревека пішла до Якова та наказала йому принес ти 
з отари двох козлят. Вона приготувала їх так, як любив Ісак. 
Потім вона зодягла Якова у братів одяг. Але оскільки тіло Ісава 
було дуже волохатим, вона загорнула руки та шию Якова шку-
рами козлят на той випадок, якщо через поганий зір батько 
вирішить обмацати його. Потім вона звеліла Якову вдати з себе 
Ісава та віднести батькові приготовану страву. І хоча Ісак від-
чував щось недобре, хитрість була успішною. Ісак насолодився 
їжею, притягнув до своїх обіймів Якова та поблагословив його 
словами, що належали первісткові.

Коли Ісав повернувся з полювання та дізнався про те, що 
трапилось, він зшаленів від люті. Невдовзі він почав замислю-
вати вбивство Якова. Для того, щоб захистити свого улюбле-
ного сина, Ревека поспіхом відіслала його до Месопотамії, до 
домівки свого брата Лавана. Яків мандрував наодинці, через 
поспіх він узяв з  собою дуже мало їжі, та й  ночувати йому 
доводилося просто неба.

В одну з ночей, яку Яків проводив у місцевості за назвою 
Бет-Ел, уві сні йому з’явився Бог та сказав:
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Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісака. Земля, на 
якій ти лежиш, Я дам її тобі та нащадкам твоїм. І буде потом-
ство твоє, немов порох землі … і благословляться в тобі та 
в нащадках твоїх всі племена землі (Буття 28:13–14).

Явлення Бога Якову закінчилось тим, що Він додав: «…і буду 
тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, 
бо Я не покину тебе, аж поки не вчиню, що Я сказав був тобі» 
(Буття 28:15).

Ці слова звучать знайомо: вони нагадують те, що Бог сказав 
Авраамові. Повторюючи їх Якову, Бог обирає його для того, 
щоб через нього виповнити заповіт, укладений раніше з Авра-
амом. Але чому саме Яків? Адже це утікач, що ховається після 
того, як перехитрував свого брата та ошукав батька. Навряд чи 
це саме та людина, яка заслуговує на Божу ласку.

Ось це і  є  головним у  всій історії. Бог виявляє ласку до 
Якова не тому, що він заслужив її. Цим Бог просто говорить, 
що минулі вчинки Якова не стануть на заваді тому, що Бог 
замислив зробити з ним у майбутньому. На прикладі Якова 
Бог звертається і  до нас з  тими самими словами. Яким би 
заплямованим не було наше минуле, Бог просто закликає нас 
піднятися над цими помилками та стати такими, якими бажає 
нас бачити Він. Це не значить, що Бог схвалює наші минулі 
вчинки, так само як Він не схвалював неправду та шахрайство 
Якова. Але Бог не бажає, щоб вага минулого заважала тому, що 
обіцяє нам майбутнє.

Сім’я Якова (Буття 29–37)
На Якова очікувало добре майбутнє. В  Месопотамії він 

познайомився із своєю двоюрідною сестрою Рахіллю і одразу 
ж покохав її. Проте в особі батька Рахілі Лавана Якову довелось 
зіштовхнутися з людиною, такою ж вправною у шахрайстві, як 
і він сам. Молодому шахраю довелося зазнати, як воно є, коли 
тебе ошукують та обманюють. Яків попросив Лавана дозво-
лити йому взяти за жінку Рахіль, і Лаван погодився. Але під 
час весільної учти Лаван підмінив дочок і дав Якову за жінку 
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старшу сестру Рахілі Лію. Яків, звичайно, заперечив, і  тоді 
Лаван запропонував віддати йому обох дочок, але за умови, 
що Яків мусить працювати на Лавана чотирнадцять років.

Яків дуже кохав Рахіль і тому погодився на цю угоду. Про-
тягом років, коли він працював на її батька, йому пощас-
тило досить помітно розбагатіти. Але його родину розди-
рали чвари, так само, як і ту родину, де він зростав. Перш за 
все, Яків ніколи не був з Лією таким ніжним та близьким, як 
з Рахіллю. Можливо, він сприймав Лію як втілення шахрайства 
її батька. А через нерівне його ставлення до сестер та чвари 
поміж самими сестрами, їх дітей роз’їдала гіркота. Крім того, 
ніби вирізнення в родині улюбленців не принесло достатньо 
скорботи, він починає відверто виявляти свою прихильність 
до Йосипа, первістка Рахілі.

У той самий час Лаван правив своє і шукав, як ще одурити 
Якова. Відчай Якова зростав, і ось він вже був неспроможний 
зносити нечесність Лавана. Не сказавши свекрові ані слова, 
Яків зібрав свої отари, слуг та родину й вирушив до Ханаану. 
Він спробував примиритися з  Ісавом та поновити стосунки 
з Ісаком. На той час Ісав також став досить багатим, й до того 
ж він виявився людиною, яка вміє прощати. Забувши про все 
погане, що він потерпів від Якова, Ісав поспішив на зустріч 
своєму братові, щоб запросити його до свого дому.

Скоро після прибуття до Ханаану Якову довелося знову 
зустрітися з  Богом, який використав цю нагоду, щоб дати 
йому ім’я Ізраїль, «… бо ти боровся з Богом» (Буття 32:29). Це 
ім’я успадкують нащадки Якова і будуть називатися ним доте-
пер. Але в Ханаані на Якова очікували нові прикрощі. Рахіль, 
яку він так гаряче кохав, померла під час пологів, давши життя 
Веніамінові, своєму другому синові та дванадцятому синові 
Якова. Тепер, коли Рахілі не стало, два її хлопчика були осо-
бливо дорогими Якову. У  пориванні необдуманого прояву 
особливої прихильності Яків відзначив змужніння Йосипа, 
що вже наближалося, чудовим вбранням, тим самим пока-
завши, що юнак посідає виключне становище в очах батька.
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Інші брати, ображені таким відданням переваги у ставленні 
до Йосипа, стали замислювати помсту. І знов шахраю Якову 
довелось самому відчути гіркоту і  цього обману. Спочатку 
брати схопили Йосипа та продали його торгівцям рабами, 
що прямували до Єгипту. Потім вони взяли вбрання Йосипа, 
змочили його кров’ю  та віднесли батькові. Вони запевнили 
його у тому, що Йосипа вбив дикий звір. Не треба й говорити, 
що Яків був вражений у саме серце. Втративши Рахіль, а тепер 
і Йосипа, він став невтішним у своїй тузі.

Життя Йосипа в Єгипті (Буття 39–50)
Батько Йосипа перебував у невтішній скорботі, а тим часом 

життя самого Йосипа ставало ще гіршим. Колись улюблений 
син багатого батька, в Єгипті він став звичайним домашнім 
рабом. Проте скоро Йосип довів, що він людина з  твердим 
характером. На відміну від свого батька, який міг бути лука-
вим та нечесним, Йосип отримав репутацію бездоганно чесної 
людини.

Перше випробування характеру Йосипа трапилось тоді, 
коли його намагалась спокусити жінка його пана. Знаючи, що 
чинити перелюб є погано, Йосип знехтував її домаганнями. 
Коли вона стала наполягати, він утік з  кімнати. Розлючена 
тим, що нею знехтували, жінка вирушила до свого чоловіка та 
заявила, що Йосип намагався її збезчестити.

Не спромігшись виправдатися, Йосип потрапляє за грати. 
Але і там він виявив себе настільки гідним довіри, що началь-
ник в’язничного дому призначив його наглядачем. У  в’яз-
ниці Йосип також прославився своєю здатністю витлумачу-
вати значення снів. Серед тих, з ким він заприятелював, був 
колишній царедворець фараона. Пізніше цю людину повер-
нули до царського двору, і наприкінці він допоміг звільненню 
Йосипа. Царю наснився дуже тривожний сон, який ніхто не 
міг йому пояснити. Царедворець, якого повернули до фара-
онового двору, згадав про Йосипа та влаштував йому зустріч 
з фараоном.
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Почувши про цей сон, Йосип витлумачив, що це Бог таким 
чином попереджає про наближення посухи, яка буде особливо 
суворою. До того, як настане посуха, мине сім років щедрих 
врожаїв, але за ними прийдуть сім голодних років. Йосип 
порадив фараону підготувати Єгипет до посухи, зібравши 
великі запаси зерна за ці врожайні роки.

Вражений Йосиповим тлумаченням його сну, фараон почав 
заповнювати комори надлишками врожаю і навіть поставив 
Йосипа на чолі цієї справи. Коли ж надійність та гідний харак-
тер Йосипа стали абсолютно очевидними, фараон зробив його 
першим радником при своєму дворі.

А у Ханаані сім’я Йосипа не мала про це і гадки. Та коли 
настали сім голодних років, які було провіщено, вони почали 
відчайдушні пошуки їжі. Почувши про те, що в Єгипті досить 
запасів, Яків послав синів купити там зерна. Як і було зазна-
чено долею, під час домовлянь щодо покупки вони лицем до 
лиця зіштовхнулися з Йосипом, але не впізнали його. Проте 
і  він не став розкриватися одразу після зустрічі, і  тільки 
пізніше, обравши слушний момент, дав їм знати, хто він такий.

Дізнавшись, що увесь цей час вони мали справу з Йосипом, 
його брати відчували змішані почуття. Пам’ятаючи про те, як 
вони з ним повелися, брати були стурбовані, чи не використає 
Йосип свою владу для того, щоб помститися їм. Але Йосип 
повівся багато у чому так само, як свого часу Ісав з Яковом. 
Забувши все погане, що спричинили йому брати, Йосип прий-
няв їх до своїх люблячих обіймів та запросив переселитися до 
Єгипту разом із тепер уже постарілим батьком та своїми жін-
ками й дітьми.

Так розпочалось перебування нащадків Якова в Єгипті, що 
тривало чотириста тридцять років (Вихід 12:40). Коли Яків 
помер, Йосип перевіз його тіло назад до Ханаану, де й похо-
вав батька. Пізніше, незадовго до своєї власної смерті, Йосип 
змусив синів Ізраїлевих поклястися, що коли Бог поверне їх до 
Ханаану, вони візьмуть туди його прах. Через чотири століття 
вони виконали його прохання (Вихід 13:19).
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Чому навчає Книга Буття
Смертю Йосипа завершується Книга Буття, але ми вже 

мали можливість дізнатися з неї про деякі дуже важливі ідеї 
Писання. Особливо важливим є те, що в Біблії розповідається 
про сутність та природу Бога. Як ми бачимо, Буття розпочи-
нається із твердження про Його неперевершену силу та могут-
ність. Одразу після цього розповідається про Його близьку 
участь у справах людського роду. Розглядаючи ці взаємосто-
сунки Бога з людством, ми звернули особливу увагу на Його 
доброту та щедрість, що виявляються навіть тоді, коли люди 
на них не заслуговують. Далі в Біблії для зображення цієї сто-
рони сутності Бога буде використовуватися слово «благодать».

У  той самий час, звернувши увагу на Божу благодать, 
неможливо не помітити ще однієї сторони Його сутності, яка 
також повністю розкривається у Бутті: це Бог, який серйозно 
ставиться до гріха та розбещеності. У Бутті є незабутні сцени 
Божого суду. Через непокору Бог вигнав Адама та Єву з Едем-
ського саду. За часів Ноя за нечестивість Він винищив людське 
суспільство. Коли ще був живий Авраам, через розбещеність 
та розпусту Бог витер з лиця землі міста Содом та Гоморру 
(Буття 19:28–29). Він також поклявся покарати тих, хто поне-
волив нащадків Авраама (Буття 15:14).

Тож чому Бог виявляє благодать до однієї людини, яка пово-
диться погано, а  іншу карає? Відповідь знаходиться у  серці 
самої людини (у Біблії слово «серце» використовується тоді, 
коли йдеться про ту частину нашої духовної сутності, де фор-
мується наші судження та рішення). Доки люди шукають Бога 
та намагаються поводитися добре, Він терпеливий у  пово-
дженні з ними, незважаючи на їхні помилки. Але якщо їх серця 
черствіють у відношенні до Нього, якщо люди постійно та без-
перервно ігнорують принципи моралі та справедливості, Бог 
починає попереджувати їх про неминучий суд. Через свою від-
даність благості та добру Він не може дозволити, щоб зло три-
вало безкарно. Якщо ж люди не дослухаються до Його попере-
джень, Він нарешті насилає на них покарання та руйнування.



73

Провідник до Біблії

Книга Буття також змушує нас задуматися над тим, як ми 
поводимось один з одним. У ній доводиться, що є важливим

• справедливо ставитися до людей;
• самим бути чесними;
• вміти прощати.
Нещастя, що сталися з  родиною Ісака та Якова, тривали 

так довго тільки тому, що вони були дуже несправедливими 
один до одного. Відокремлення улюбленців у родині зумовило 
образи, які не стихали протягом усього життя. Ошукування 
інших членів родини призвело до тривалого відчуження. 
Певна річ, несправедливе ставлення до людей інколи оберта-
лось скорим зиском. Та у Бутті, як це завжди буває і у житті, 
ціна за несправедливі вчинки часто перевершує короткочасну 
вигоду.

Коли зголоднілий Ісав увійшов до помешкання, дух спра-
ведливості мусив був спонукати Якова одразу ж запропону-
вати йому поїсти. Замість цього Яків використав ситуацію 
та змусив Ісава продати своє право первородства. Яків без-
сумнівно був задоволений та вважав себе спритним, бо зумів 
отримати своє за рахунок брата. Проте дії Якова, спрямовані 
на задоволення його власних інтересів, наприкінці призвели 
до того, що він став відірваним від сім’ї утікачем, який мусив 
був рятувати власне життя.

Та був ще й  Лаван. Давши Якову Лію замість Рахілі, він, 
мабуть, привітав себе з  такою вигідною угодою. Певно, він 
поздоровив себе ще раз, коли розбагатів через приховування 
винагороди, що належала Якову за його працю (Буття 31:41–
42). Але наприкінці це прагнення власного зиску дорого йому 
коштувало. Одного дня Яків зібрав свою родину та пішов геть, 
а Лаван втратив будь-яку можливість колись знову побачити 
своїх онуків.

У  Книзі Буття ці випадки несправедливого ставлення до 
людей супроводжуються шахрайством та ошукуванням, або, 
інакше кажучи, втратою моральної чистоти. Буття показує 
нам, що якщо в якійсь родині цю чистоту було одного разу 
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втрачено, то надалі це відіб’ється на багатьох поколіннях. 
Більш того, в  роді Авраама, а  пізніше і  в  інших, з  кожним 
наступним поколінням проблема моральної чистоти ставала 
все гострішою.

Щодо самого Авраама, то чистоту його душі заплямував 
страх. Тому що Сарра була напрочуд гарною, Авраам постійно 
побоювався, що якась впливова людина уб’є його та візьме її 
собі за жінку. Тому, коли він гостював у фараона, він збрехав 
про те, ким йому доводилась Сарра. «Вона мені лише сестра», – 
сказав Авраам, і фараон вирішив, що тоді він візьме її до свого 
гарему. Коли ж оману було розкрито, фараон висварив Авра-
ама та відіслав за межі свого царства (Буття 12:10–20). Але 
повернувшись до Ханаану, Авраам знову вчинив так само, але 
цього разу збрехав цареві на ім’я Авімелех (Буття 20:1–7).

І  це був Авраам, людина віри, яка вирішила збрехати та 
залишити свою жінку у недвозначному становищі, і все заради 
того, щоб уберегти себе від біди. Можна тільки уявити, що 
відчувала при цьому Сарра! А пізніше, за іронією долі, їх син 
Ісак так само поступився своєю чесністю. Коли він одружився 
з Ревекою, вони переселились до землі, якою правив спадко-
ємець Авімелеха, також на ім’я  Авімелех. Остерігаючись за 
свою безпеку, Ісак сказав мешканцям цієї місцевості про свою 
жінку: «Вона сестра моя» (Буття 26:1–11).

Як ми вже знаємо, й сама Ревека була нечесною. У цьому 
вона була схожа на свого брата Лавана: нечесність та шах-
райство були звичайними для обох. Мабуть, вони навчилися 
брехні від своїх батьків. І не може бути простим збігом, що 
улюблений син Ревеки виріс обманщиком, і те, що одного разу 
його власні сини ошукають його, як і він колись ошукав був 
свого батька.

Людиною, яка порушила цей узвичаєний плин подій, став 
Йосип, – ось чому його історія посідає настільки важливе місце 
у Книзі Буття. Нечесність заради власного визиску процвітала 
в його родині протягом трьох поколінь, але сам Йосип обрав 
для себе іншу норму життя. Неважливо, як далеко зійшли 
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з чесного шляху йог батько, дід та прадід, – Йосип виявив себе 
стійкою людиною.

На прикладі Йосипа Бог закликає нас руйнувати ті норми, 
які, можливо, існували у наших родинах протягом поколінь, – 
звичку відокремлювати улюбленців, брехати, шахраювати, 
несправедливо поводитися з іншими людьми. Якими б розбе-
щеними не були наші пращури, ми можемо у кожній ситуації 
обирати правильний шлях, як це зробив Йосип.

Цікаво, що Мойсей збудував Книгу Буття на розповіді про 
чотири покоління, починаючи з Авраама та закінчуючи Йоси-
пом. Далі в Біблії Авраам постає як взірець того, що Бог очі-
кує від нас з точки зору віри в Нього та Його обіцянки. Але 
в моменти свого морального падіння Авраам – не кращий взі-
рець душевної чистоти. Для цього нам потрібен Йосип: він 
є втіленням саме такої етичної та моральної поведінки, на яку 
сподівається Бог.

Йосип також являє собою приклад того, в чому полягає сут-
ність пробачення. Замість помсти своїм братам та проливання 
крові, помножуючи вже заподіяне зло, він зволів вибачити їх. 
Завдяки цьому пробаченню він побачив сльози радості в очах 
свого батька Якова, коли той возз’єднався із сином, за яким 
так довго тужив.

Пробачення Йосипа було щирим, аніякою мірою не від-
строченням помсти, поки живий його батько. По смерті Якова 
брати Йосипа стали побоюватися, що він з  ними розпра-
виться. Вони запитували: «… А що як зненавидить нас Йосип, 
і  справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли?» 
(Буття 50:15), – та молили Йосипа простити їх. У відповідь на 
благання своїх братів Йосип розплакався та розвіяв їхні побо-
ювання, запевнивши, що навіть і не думав про помсту.

У цьому він був схожий на свого дядька Ісава. Коли Яків 
пішов від Лавана та вирушив до Ханаану, він дізнався, що Ісав 
має намір зустріти його з великим військом. Яків став надси-
лати назустріч Ісавові слуг з коштовними подарунками, спо-
діваючись тим самим пом’якшити його гнів. Але в цьому не 
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було потреби, тому що не було і гніву. Як і брати Йосипа, Яків 
упав долілиць перед Ісаком, благаючи вибачення. І так само, як 
Йосип, Ісав запевнив його, що немає чого боятися.

Якби Ісав не навчився прощати, Яків та він померли би 
у  ворожнечі. Але їх історія – це, навпаки, історія радісного 
возз’єднання. В  Книзі Буття розповідається про те, як між 
ними знову зав’язалися та зміцніли узи братерства та дружби, 
і як вони разом поховали свого батька.

Прощаючи своїм родинам, ані Йосип, ані Ісав не ски-
нули з себе тягар минулого, нібито його впливу ніколи й не 
було. Обидва вони були поранені, та й глибоко, тим, як їхні 
сім’ї повелися з ними. Але обидва казали, що у житті є справи 
набагато важливіші, ніж зведення рахунків з тими, хто колись 
повів ся з ними зле.

Коли ми дістанемось до розповіді про життя Ісуса, то поба-
чимо, що Він стверджує це. Як можна очікувати від Бога, що 
Він вибачить нас, якщо самі відмовляємось прощати інших? 
Це питання буде задавати Ісус. Він закликає Своїх послідовни-
ків пізнати ту свободу, яку дає прощення. Але доки не навчи-
мося прощати, ми отруюємо свій дух та ставлення до життя 
гіркотою та обуренням, які продовжують наростати.

Отже, ми можемо узагальнити те, що передане нам через 
Книгу Буття, наступними словами: Бог очікує від нас

• знати, Хто Він є;
• вірити Його обіцянкам;
• скорятися Його настановам;
• шанувати Його;
• у стосунках з іншими людьми поводитися таким чином, 

щоб це сприяло моральній чистоті та гармонії.
У Виході Бог відкриє нам більше про кожну з цих ідей на 

прикладі Своїх взаємостосунків з нащадками Авраама.
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Через деякий час після смерті Йосипа ставлення влади до 
родини Якова стає неприязним. В  Біблії не розповідається 
в подробицях, що саме трапилось, але Книга Вихід почина-
ється з життя ізраїльтян у неволі. Для єгиптян вони є джерелом 
постійного неспокою. За чотири століття, навіть за умов жор-
стокого поневолення, кількість ізраїльтян зросла настільки, 
що Єгипет став остерігатися повстання рабів.

Бог закликає Мойсея (Вихід 1–4)
Для призупинення цього зростання чисельності ізраїль-

тян фараон наказав вбивати усіх новонароджених єврейських 
хлопчиків (у Виході ізраїльтян, як правило, називають євре-
ями, тому що вони розмовляли єврейською мовою). Як довго 
цей наказ був чинним невідомо, але він усе ще діяв на час, коли 
народився Мойсей. У спробі захистити Мойсея мати заховала 
його до кошика та залишила в очереті біля річки Ніл. І саме 
там його знайшла не будь-хто, а дочка фараона.

Фараонова дочка умовила батька дозволити їй виховувати 
хлопчика у палаці, і перші сорок років свого життя Мойсей 
провів серед царського оточення. Проте він рано дізнався про 
своє походження і, незважаючи на своє привілейоване стано-
вище, зберігав у серці прихильність до свого народу. Одного 
разу він розгнівався на наглядача, який жорстоко поводився 
з рабами-євреями, і вбив того. Коли було викрито, що це Мой-
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сей скоїв був убивство, він утік з країни та сховався на Сінай-
ському півострові. Там він одружився та прожив ще сорок 
років як вівчар, що кочував з місця на місце.

Одного разу, коли Мойсей випасав отару біля підніжжя 
гори Сінай, його увагу привернув кущ, який ріс на схилі. Кущ 
був охоплений полум’ям. Але як би довго він не палав, він не 
згорав. Коли ж Мойсей підійшов ближче, з полум’я до нього 
заговорив Бог. Він звелів Мойсею повернутися до Єгипту та 
вивести ізраїльтян з неволі. Повеління це було зовсім не про-
стим, тому що Єгипет був на той час наймогутнішою країною.

Спочатку Мойсей став заперечувати, пояснюючи, що він 
не підходить для такої справи, але нарешті скорився Божому 
велінню. Повернувшись до Єгипту, він покликав свого стар-
шого брата Аарона, щоб разом піти до фараона та попро-
сити його звільнити ізраїльтян і випустити їх з країни. Коли 
ж фараон відмовився, Мойсей пригрозив, що Бог надішле на 
його царство величезне лихо.

Десять кар (Вихід 7–10)
У наступні кілька місяців на Єгипет десять разів нападало 

природне лихо, і кожне було надіслане Богом.
• Води Нілу перетворились на кров, і так тривало сім днів, 

і померла величезна кількість риби.
• По всій країні розплодились жаби та заповнили домівки.
• Хмари кусючих вошей та мошва робили нестерпним 

життя людей та тварин.
• Рої мух налетіли на поля.
• Моровиця напала на єгипетські отари.
• Люди вкрилися болючими виразками.
• Незвичайний град знищив дерева та врожай.
• Потім налетіла безліч сарани та продовжила спусто-

шення.
• І, нарешті, густа, непроглядна темрява оповила землю.
Перед кожною карою Мойсей виголошував, що мало тра-

питися незабаром. Він хотів, щоб не залишалось будь-яких 
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сумнівів, що за всіма цими подіями стоїть Бог. Навіть цар-
ські волхви та чарівники, уславлені своєю здатністю чинити 
дива, скоро зрозуміли, що мають справу з духовною силою, що 
набагато перебільшувала все, що вони бачили до цього. І вони 
промовили до фараона: «…Це перст Божий» (Вихід 8:15).

Та жодне з цих лих (у Біблії їх названо карами) не спонукало 
фараона змилостивитися. Кожен раз він торгувався з  Мой-
сеєм, обіцяючи поступитися Ізраїлеві, якщо Мойсей призу-
пинить лихо. Але як тільки лихо залишалось позаду, фараон 
повертався до старого і не виконував обіцяного.

Тоді Бог розповів Мойсеєві, що слід очікувати ще одне, 
останнє лихо, яке змусить Єгипет стати навколішки: протягом 
однієї ночі в країні помруть усі первістки. Ось коли єгиптяни, 
нарешті, дозволять євреям піти. І Бог звелів Мойсеєві підготу-
вати народ до того, щоб залишити Єгипет не гаючись.

Пасха та порятунок (Вихід 11–14)
Господь також звелів Мойсею, щоб його народ відзначив 

очікуване звільнення особливим святом. Хліб для святкової 
трапези мав бути прісним, – це значило, що Бог мав намір 
діяти настільки поспіхом, що у людей не було би часу очіку-
вати, коли тісто підійметься (Вихід 12:39). Приготування до 
свята мали включати заколення ягняти, що мав стати части-
ною трапези. Крім того, слід було змастити кров’ю  цього 
ягняти одвірки та поперечки біля входів до домівок. Бог обі-
цяв, що у таких домівках первістки не будуть уражені.

Бог хотів, щоб Його народ назавжди запам’ятав цю ніч. Тому 
Він звелів їм заснувати щорічне свято Пасхи (його також нази-
вають святом опрісноків), яке нагадувало б їм про ніч, коли 
смерть оминула їхні домівки. Під час Пасхи кожна родина мала 
відтворювати цю останню трапезу у рабстві. Таким чином діти 
дізнавались би про те, як Бог звільнив народ Ізраїль з Єгипет-
ської неволі. Юдеї й сьогодні святкують Пасху. І саме у па с-
хальні дні Ісуса було страчено в Єрусалимі.
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Ізраїльтяни старанно підготувались до першої Пасхи. Вони 
сиділи за трапезою та чекали світанку. Як і обіцяв Бог, тієї ночі 
смерть пролинула над Єгиптом. На ранок усі єгиптяни гаряче 
бажали, щоб народ Ізраїль пішов від них. Але у фараона вини-
кла інша думка. Коли Мойсей та його народ були вже майже 
за межами країни, вони побачили, що їх стрімко наздоганяє 
єгипетське військо. Притиснені до Червоного моря так, що 
відступати було нікуди, євреї вирішили, що їхнє становище 
безнадійне.

Але Бог, як і раніше, був готовий чинити заради них дива. 
Налетів стрімкий вітер та розсунув морські води перед тим 
місцем, де знаходились ізраїльтяни, і таким чином вони змогли 
перейти на іншу сторону моря. На той час, коли вони досягли 
іншого берега, переслідувачі вже майже наздогнали їх. Але 
у той самий момент вітер вщухнув, і води линули назад, зни-
щивши єгипетське військо.

Ізраїль біля гори Сінай
Нарешті, врятувавшись від єгиптян, ізраїльтяни продов-

жили свою путь на південний схід, до гори Сінай, туди, де 
Мойсей побачив палаючий кущ. Біля цієї гори вони отабори-
лися на кілька місяців, а у цей час Мойсей та Аарон проду-
мували, яким буде політичний та соціальний устрій їхнього 
народу. Але важливішим є те, що у цей самий час Бог вирішив 
через Мойсея укласти з Ізраїлем кілька угод-заповітів. У цих 
заповітах Він визначив сотні постанов, які мали на меті регу-
лювати життя Його народу. Для донесення їх до народу Він 
використав Мойсея. Всі ці заповіти ми називаємо Мойсеєвим 
законом.

Але все-таки першим, що зробив Бог, було не запрова-
дження законів, а визначення того, якими будуть Його сто-
сунки з народом Ізраїль. «Ви бачили, що Я зробив Єгипту, – 
сказав Він, – і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до 
Себе. А тепер, коли справді послухаєте Мого голосу, і будете 
дотримуватись заповіту Мого, то станете Мені власністю 
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більше всіх народів, бо вся земля то Моя! А ви станете Мені 
царством священиків та народом святим…» (Вихід 19:4–6).

Коли Мойсей переказав ці слова народу Ізраїль, всі вони 
як один відповіли: «…Усе, що Господь говорив, зробимо…» 
(Вихід 19:8). Ця відповідь поклала початок до укладення запо-
віту. Цим заповітом Бог виконав обіцяне Авраамові, Ісакові 
та Якову, – обіцянку зробити їх нащадків великим народом. 
При цьому Бог запам’ятав відповідь народу Ізраїль, і від цього 
моменту Він очікував від ізраїльтян дотримування своєї обі-
цянки скорятися Йому.

Десять заповідей (Вихід 20)
Доки ізраїльтяни знаходились біля гори Сінай, Мойсей час 

від часу усамітнювався на вершині гори, інколи на кілька тиж-
нів, для бесід з Богом. Там Мойсей і отримав закони та наста-
нови, які він мав донести до ізраїльтян. Серед цих, переданих 
Богом Мойсеєві, законів та наставлянь знаходились десять 
основних принципів, викарбуваних на двох кам’яних скри-
жалях. Ці принципи, відомі як Десять заповідей, пропону-
вали особливі норми поведінки людини та становили фунда-
ментальний закон, що регулював духовне та моральне життя 
Ізраїлю.

Чотири з  цих десятьох принципів було зосереджено на 
тому, що значить шанувати Бога, а  інші розповідали про те, 
що значить шанувати людей – своїх ближніх. Кожна заповідь 
була сформульована коротко, таким чином, щоб її було легко 
вивчити та запам’ятати. Це надавало можливість батькам 
навчати цим уявленням своїх дітей уже в ранньому віці.

У той самий час ця стислість заповідей залишала простір 
для суперечок щодо того, що саме та чи інша заповідь заборо-
няє або дозволяє. Тому інші частини Мойсеєвого закону Бог 
використав для детального тлумачення цих заповідей та під-
казок щодо правильного їх розуміння. Насправді, майже все, 
що говориться в Біблії щодо етики та моралі, це не що інше, 
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як пояснення цих десяти принципових настанов. Тому кожну 
заповідь ми розглянемо окремо.

Перша заповідь: Хай не буде тобі інших богів передо Мною.
Ізраїль був оточений народами, які були політеїстичними, 

тобто вірили не в одного, а у багатьох богів. Під впливом цих 
сусідніх народів політеїзм нерідко проникав і до релігії ізраїль-
тян. Мойсей боровся з цим усі сорок років, протягом яких він 
очолював Ізраїль. Пізніше, вже в Ханаані, бували часи, коли 
поганство заступало вшанування Бога. І головним завданням 
пророків, безсумнівно, було закликати Ізраїль повернутися до 
поклоніння одному та єдиному справжньому Богу.

Знаючи про привабливість хибних та удаваних релігій, Бог 
розпочинає Десять заповідей з нагадування Своєму народові 
про те, що тільки Він є Богом. Для сучасного мислення такий 
початок морального закону може здатися незвичайним. Але 
якщо подивитися з біблійної точки зору, у цьому є глибокий 
зміст. Біблія оцінює щось як правильне або неправильне, від-
штовхуючись від сутності Бога. Якщо Бог – втілення любові, 
то ненависть є злом. Якщо Бог – втілення правди, то неправда 
є гріх. З позицій Біблії, моральна мудрість починається з чіт-
кого розуміння того, хто є Бог.

Розкриваючи Мойсеєві Свій закон, Бог дав йому вражаю-
чий опис Самого Себе: Я – «милосердний, і милостивий, дов-
готерпеливий, і многомилостивий та правдивий». Потім Він 
сказав, що Його милість розповсюджується на тисячі людей, 
тому що Він «вибачає провину й  переступ та гріх» (Вихід 
34:6–7). Перед нами образ глибоко милосердного Бога. Тому 
не дивно, що протягом усього Писання Він наполягає на тому, 
щоб Його народ теж був милосердним до людей. Ніде цей 
заклик не від ображений настільки яскраво, як у біблійських 
настановах бути щедрими у турботах про бідних та не зволі-
кати з прощенням тих, хто повівся з нами несправедливо.

У той самий час навряд чи Бог байдуже ставиться до тих, 
хто обирає для себе путь зла. Ніколи «не залишає без пока-
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рання», – так Бог сказав про Себе до Ізраїлю. По суті справи, 
Він проголосив, що буде карати «провину батьків на дітях, і на 
дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях» (Вихід 34:7). 
Іншими словами, наслідки пороку будуть відбиватися на 
родині від покоління до покоління.

Друга заповідь: Не роби собі різьби і всякої подоби і не 
вклоняйся їм.
Як ми вже зазначили, усі поганські релігії давнього світу 

були політеїстичними. Крім того, було заведено поклоніння 
ідолам. Це значить, що вони створювали скульптурні зобра-
ження своїх богів, вирізьблювали або малювали їх, а  потім 
вклонялись їм. Бог виключив з духовного життя Ізраїлю як 
політеїзм, так і поклоніння ідолам. Він не тільки заборонив 
ізраїльтянам вклонятися ідолам, але також звелів винищувати 
ідоли в усіх народах, які завойовуватиме Ізраїль.

Для Ізраїлю ця заповідь була особливо своєчасною. Мойсей 
передав їм її лише через кілька днів після того, як ізраїльтяни 
також зробили були й  собі ідола – лите із золота теля, схо-
жого на тих, яким вклонялись в Єгипті (Вихід 32). Сам Аарон 
виформував та вилив його бовван, і трапилось це тоді, коли 
Мойсей сорок днів знаходився на горі Сінай, де отримував 
Десять заповідей.

Коли Мойсей повернувся, він був обурений, побачивши, 
як люди вклоняються теляті. У гніві він розбив кам’яні скри-
жалі, на яких було написано заповіді, кинувши їх на землю та 
роз трощивши на дрібнесенькі шматочки. Пізніше він знову 
вирушив на гору, щоб отримати нові скрижалі, але спершу 
суворо засудив народ Ізраїль та свого брата за їхнє відкрите 
повстання супроти Бога.

На жаль, це був не останній раз, коли народ Ізраїль вкло-
нявся ідолам. Перше, ніж ізраїльтяни повністю відкинули 
поклоніння ідолам, пройшли століття. Треба віддати їм 
належне в тому, що вони ніколи не створювали статуї Самого 
Бога. Але усякий раз, коли від Бога вони навертались до поган-
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ства, то зводили ідолів у місцях для поклоніння, так само, як це 
робили оточуючі їх народи.

Третя заповідь: Не призивай Імення Господа, Бога твого, 
надаремно.
Щоб зрозуміти важливість цієї заповіді, слід звернути увагу 

на те, як Біблія поводиться з особистими іменами. Сьогодні 
ми ставимось до імен як до зручного способу звернутися 
до когось. Проте у Біблії імена часто відображують сутність 
характеру людини, або свідчать про якісь важливі сторони її 
життя. Ми вже бачили це в іменах, які Бог дав знаковим пер-
сонажам Книги Буття. Авраам значить «батько народів», Ісак 
означає «сміх» та нагадує про те, як відреагували Авраам та 
Сарра, коли Бог сказав їм, що матимуть сина. Ізраїль зна-
чить «той, хто бореться з Богом» і вказує на зарозумілість та 
хитрість Якова.

Відносно до Себе Самого Бог постійно говорить про те, що 
Його ім’я  святе (Левит 22:32; Книга пророка Єзекіїля 39:7). 
Бути святим означає бути особливим, поважаним та вшанова-
ним, як ніхто інший. І якщо Сам Бог святий, то Його ім’я теж 
святе (Книга пророка Ісаї 57:15). Його ім’я відображає Його 
сутність. Нешанобливо поводитися з Його іменем – це те саме, 
що не шанувати Його святість. Тому Бог і сказав: «Не призивай 
Імення Господа, Бога твого, надаремно».

Перш за все, це значить, що не слід використовувати Його 
ім’я мимохідь, у зневажливій манері. Крім цього, не слід бого-
хулити або вимовляти Його ім’я під час наших сварок. Крім 
того, ми призиваємо ім’я Бога надаремно, коли виголошуємо, 
що дотримуємось Його заповітів, а, насправді, наша поведінка 
не відповідає Його сутності. Кілька разів Бог звинувачував 
народ Ізраїль у тому, що таким чином вони безчестять Його 
ім’я (Левит 20:3; Книга пророка Єзекіїля 20:39).
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Четверта заповідь: Пам’ятай день суботній, щоб святити 
його.
Слово «субота» значить «сьомий». У  Книзі Буття гово-

риться, що Бог створив світ за шість днів, а  на сьомий від-
почивав (Буття 2:2–3). Мойсей сказав до народу Ізраїль, що 
у сьомий день кожного тижня він також має відпочивати: «…
не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та 
невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах 
твоїх» (Вихід 20:10).

Крім усього іншого, цей відпочинок було призначено для 
поновлення духа та енергії. Нарівні з правилами щодо дня, що 
називають суботнім, Мойсеїв закон запроваджував суботні 
роки, також призначені бути часом для поновлення. Кожний 
сьомий рік поля мали залишатися незасіяними, щоб ґрунт міг 
відновити свою родючість. Також і рабів відпускали на волю 
на сьомий рік їхньої служби.

Кожні п’ятдесят років дотримувались ще одної суботи – 
«ювілейного року», як він названий у Законі Мойсея. Цей рік 
наступав після семи циклів, кожен з яких тривав по сім років. 
В ювілейний рік вся земля, що була віддана за борги або втра-
чена в  результаті зубожіння, мала бути повернена сім’ї, яка 
володіла нею раніше. Ці дії мали на меті поновлення можли-
востей для кожної родини піднятися із злиднів.

Щодо дня суботнього, то Бог звелів Ізраїлю шанувати цей 
день як священний. То тут, то там говориться про те, чого саме 
не слід робити у суботу. Наприклад, не можна робити жод-
ної роботи, збирати дрова, ходити на великі відстані та готу-
вати їжу, яку треба варити. В суботу кожен має відпочивати та 
поновлювати свої сили.

Протягом віків дотримування суботи було відмітною рисою 
юдаїзму, і залишається нею донині. А ось християни вважа-
ють за святий день неділю. Цей звичай походить від першого 
століття нашої ери, коли послідовники Ісуса в перший день 
тижня почали збиратися разом, щоб уклонитися Йому (Дії 
апостолів 20:7). Цей час вони обрали через те, що саме в пер-
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ший день тижня Ісус піднявся з мертвих. На відзначення цієї 
події ранні християни почали називати «перший день» тижня 
днем Господнім (Об’явлення Івана 1:10).

П’ята заповідь: Шануй свого батька та матір свою.
Розглядаючи Книгу Буття, ми бачимо, що Бог надає великої 

важливості життю в родині. Ми також зазначимо, що сімейне 
життя стає надзвичайно неприємним, коли люди не хочуть 
ставитися один до одного справедливо, чесно та з повагою. 
Точно так само, як і від народу Ізраїль Бог очікував, що той 
шануватиме Його за те, що Він зробив для цього народу, Він 
закликав дітей виявляти вдячність та пошану до своїх батьків.

У давньому світі людина, що вбила власних батьків, завжди 
вважалась за останнього негідника. Коли діти дорослішали, 
від них очікувалось, що вони будуть утримувати своїх старих 
та немічних батьків. Проте не засуджувались ніяким чином 
діти, які піклувались про своїх батьків у  їх фізичних потре-
бах, але у той самий час відзивалися про них зневажливо, не 
виявляючи до них поваги. Для народу Ізраїль Бог запроваджує 
вищі норми поведінки. Він хоче, щоб у Його народі були гар-
монійні родини, а для цього треба завжди та в усьому шану-
вати батьків.

Шоста заповідь: Не вбивай.
Перший злочин, про який згадує Біблія, – це вбивство 

брата Каїном. Вбивство – це найвища ступінь зневаження цін-
ності людського життя. Це замах на наміри Самого Бога, який 
і є творцем життя. Наполягаючи на тому, щоб ми високо ціну-
вали життя, Бог забороняє будь-яке вбивство.

Проте слід зазначити, що Бог робить різницю між вбив-
ством та іншими формами позбавлення життя. Так, Мойсеє-
вим законом були дозволені страти. Цей закон також дозволяв 
убивати під час захисту себе або свого друга. Крім того, закон 
розрізняв убивство та позбавлення життя через необереж-
ність, – останнє Бог не вважав убивством.
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Вбивство – це коли позбавляють життя навмисно та сві-
домо. Воно відбувається тоді, коли ми дозволяємо гніву, нена-
висті або заздрощам оволодіти нами настільки, що почина-
ємо замислювати способи знищення іншої людини. Вбивство 
може бути і  результатом нечулої байдужості до чийогось 
життя. Таким чином, вбивство розпочинається в душі – у тій 
частині нашої внутрішньої сутності, де зосереджені наші роз-
думи щодо моральності та сумління. Ось чому Ісус сказав, 
що ненависть – це вже вбивство, скоєне в душі (Євангелія від 
Матвія 5:21–22).

Сьома заповідь: Не чини перелюбу.
Під час створення людського роду Бог зробив нас таким 

чином, що статевий потяг є  і  сильним, і  вгамованим. Але 
будучи творцем нашої статевої природи, Бог знає, що статева 
близькість – це не просто фізіологічний акт. Статевий потяг 
має також емоціональну, психологічну та духовну сторони, він 
пов’язаний і зі стосунками між особистостями. Бог хоче, щоб 
усі ці сторони були присутніми, і статевий зв’язок був здоро-
вим, приносив радість і не викликав докорів сумління.

Бог знає, що здоров’я та радість будуть найвищими, коли 
чоловік та жінка присвятять себе один одному на все життя. 
Тоді статева близькість з плином часу набуде глибшого зна-
чення, а двоє закоханих все більше прихилятимуться один до 
одного. Оскільки Бог бажає для нас найкращого, Він велить 
нам вступати до статевого зв’язку лише у  шлюбі, в  якому 
тільки й зможуть зміцнитися можливості для появи цієї гли-
бокої прихильності. Надалі для підкреслення важливості 
шлюбу Він говорить про нього як про взаємостосунки згідно 
із заповітом (Книга пророка Малахії 2:14).

В  Біблії ніщо не вважається більш священним за повагу 
до зобов’язань згідно із заповітом. В суспільстві, де всі пово-
дяться один з  одним справедливо, обов’язок закликає нас 
поважати всі заповіти – й ті, що уклали ми самі, й укладені 
іншими людьми. Подружня невірність – це завжди порушення 
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заповіту, а інколи й двох. Вступати у статевий зв’язок з чолові-
ком або жінкою іншої людини – це значить виявити неповагу 
до заповіту, який вони уклали поміж собою. А якщо ви й самі 
одружені, то, якщо чините перелюб, руйнуєте чистоту свого 
власного заповіту.

Подружня невірність шкодить заповітам різними шляхами. 
Ця шкода пов’язана з  тим, що під час справжньої статевої 
близькості люди відчувають злиття своїх внутрішніх сутно-
стей, їхня прихильність один до одного стає все тіснішою. Бог 
говорить про таких людей, що «стануть вони одним тілом» 
(Буття 2:24). Вступити до такої близькості з  чоловіком або 
жінкою іншої людини – значить дати волю силам, які одно-
часно принаджують тих, хто вступив до неї, й відштовхують 
їх від подружжя згідно із заповітом. Рани, що завдаються при 
цьому нашим емоціям та душевному світу, можуть бути згуб-
ними. В одній з біблійних притч невірне подружжя порівню-
ється із тими, хто забажав тримати на грудях палаюче вугілля 
та не обпектися (Книга приповістей Соломона 6:27–29).

Восьма заповідь: Не кради.
Будь-яке суспільство ґрунтується на чесності та моральній 

чистоті, – без них люди втратять таке необхідне для щастя від-
чуття захищеності та безпеки. Тільки тоді, коли ми спокійно 
довіряємо будь-якій іншій людині, ми знаходимо велике щастя.

Злодійство руйнує щастя, тому що завдає удару нашій здат-
ності довіряти. Ми крадемо кожного разу, коли забираємо від 
людей щось таке, що справедливо належить їм. Тобто злодій-
ство може набирати різних форм. Ошуканство, співучасть 
у шахрайстві, позичання без повернення позиченого – усе це 
не що інше, як різноманітні види злодійства. Тим самим є від-
мова заплатити заборговане або обман для отримання матері-
ального зиску.
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Дев’ята заповідь: Не свідкуй неправдиво на свого 
ближнього.
Цю заповідь можна висловити й по-іншому: будь чесним, 

не кажи неправду про інших людей. Сам вислів «не свід-
куй неправдиво» підкреслює важливість того, щоб правду 
говорили під час суду, де чесність є  абсолютно необхідною. 
Оскільки через вирок суду людина може втратити власність, 
свободу або навіть саме життя, на свідка покладена особлива 
відповідальність: він має уникати будь-яких перекручень, які 
можуть комусь зашкодити.

Але вірні Богові люди мають бути правдивими завжди, а не 
тільки під час суду. Коли я кажу щось про іншу людину, тим 
самим я пропоную оточуючим сформувати свою думку про 
нього. І якщо я хочу, щоб їхня думка щодо цієї людини була 
справедливою, значить, мої висловлювання мають представ-
ляти цю людину справедливо.

Одна з причин, через які Бог наполягає на чесності та прав-
дивості, полягає в  тому, що Сам Він є  абсолютно правди-
вим. Бог завжди дотримується Свого слова. Те, що Він каже, 
є  завжди достовірним. В  Ньому немає лукавства. В  одному 
місці Він говорить про себе так: «…Бог вірний, що стереже 
заповіта та милість для тих, хто любить Його, та хто додержує 
Його заповіді на тисячу поколінь» (Повторення Закону 7:9). 
Будучи правдивим Богом, Він вимагає від людей, щоб вони 
казали тільки те, чому можна довіряти.

Десята заповідь: Не жадай нічого, що ближнього твого.
Жадати чогось, що належить ближньому, – це значить 

надмірно бажати чогось, що належить іншому, жадати цього 
настільки сильно, що з’являються ревнощі, заздрощі, гір-
кота. Протилежністю жадібному життю є життя, коли людина 
задоволена тим, що має. Якщо попередні заповіді стосува-
лись поведінки, яка зашкоджує іншим, – убивства, злодій-
ства, брехні, подружньої невірності, то ця заповідь стосується 
нашої внутрішньої сутності й розповідає про шкоду, яку ми 
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завдаємо самим собі. Ніхто інший не постраждає, якщо мною 
оволоділа жадібність, – але я постраждаю.

У десятій заповіді можна побачити перший проблиск того, 
як пізніше пророки та Ісус будуть витлумачувати питання 
етики та моралі. Коли на сцену вийшли пророки, вони пере-
несли обговорювання доброго та поганого з області поведінки 
до області внутрішніх настанов. Ісус згодом зробив їх підхід 
ширшим. Ми вже згадували про те, що ненависть Він дорівню-
вав до вбивства. Дуже схожим було Його ставлення до подруж-
ньої невірності. Не обов’язково спати з жінкою, щоб вчинити 
перелюб, казав Ісус, – уже зупиняючи на ній свій погляд та 
розпалюючи у собі пристрасть до неї, людина чинить перелюб 
у серці (Євангелія від Матвія 5:27–28). Внутрішньої шкоди вже 
завдано.

До цієї внутрішньої шкоди Бог не може ставитися з байду-
жістю. Він створив нас за своїм образом та наділив нас духов-
ною сутністю, такою, як у Нього Самого. Хоча ми маємо тіло, 
одного разу воно помре, його більше не буде, але наш дух 
житиме далі. Значить, шкода, яка завдана духові, вічна. Бог 
прагне того, щоб ми удосконалювали своє духовне життя, 
і  наші душі знову стали чистими, як тоді, коли Він тіль-
ки-но створив людство. Але ми ніколи не досягнемо духовної 
чистоти, якщо продовжуватимемо заповнювати наші серця та 
розум отруєними думками та ставленням.

Удосконалення душі
Задовго до того, як Мойсей познайомив людство з  деся-

тьма заповідями, гріх настільки осквернив людський дух, що 
земля сповнилась пороком. Коли Бог давав народу Ізраїль 
Свій закон, Він перш за все хотів приборкати порок у пове-
дінці людей. Досить вже того, що ми розбещуємо свій дух і тим 
самим шкодимо собі. Але ми помножуємо цей гріх, коли зав-
даємо болю іншим. І першим завданням Бога у викоріненні зла 
було попередити шкоду, яку люди завдають один одному. Тому 
Він почав із заборони поведінки, яка завдає шкоди.
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Але для повної перемогти над злом зовнішніх змін недо-
статньо. Поведінка, врешті-решт, походить від думок, почут-
тів та настанов, а  ті можуть залишатися аморальними ще 
довгий час по тому, як зовнішня поведінка набере благочести-
вого вигляду. Як зазначив Ісус, я можу не вбивати людей, але 
якщо я виповнений ненавистю, я все-таки завдаю собі шкоди. 
І  якщо ця ненависть стане достатньо сильною, тоді справи 
можуть закінчитися тим, що я  зроблю наступний крок та 
дійсно вб’ю когось.

Чим далі ми рухаємось у вивченні Біблії, тим більше бачимо, 
що Бог тлумачить гріх з точки зору не зовнішніх дій, а вну-
трішніх настанов. Для тих, хто вирішив слідувати за Ісусом, 
контролювання поведінки є найпершим завданням, але в жод-
ному разі не кінцевою метою. Бог очікує також змін у душі, – 
адже якщо наші настанови та оцінки правильні, то правиль-
ними завжди будуть і наші дії.

Певною мірою усі Десять заповідей прямо або опосеред-
ковано стосуються усіх сторін нашої внутрішньої сутності, 
тому що всі мають передумовою вияв поваги. Вони заклика-
ють нас шанувати Бога як свого єдиного Бога, шанувати Його 
ім’я й те, що Він називає святим. У справах людських заповіді 
зобов’язують шанувати батьків, життя, шлюбну угоду, чужу 
власність, репутацію своїх ближніх, а також поважати самих 
себе, виганяючи з серця руйнівні почуття.

Спираючись на ці заповіді, Мойсей мав намір створити 
народ, який би став втіленням проголошених у  заповідях 
принципів. І розпочав він з навчання народу Ізраїль, як слід 
правильно поклонятися Богу. І знову Біблія показує, що етична 
поведінка завжди витікає з правильного розуміння сутності 
Бога та Його волі. Поклоніння – це один з головних способів 
зрозуміти Бога. Тому, познайомивши народ Ізраїль з Десятьма 
заповідями, Мойсей потім узявся до зведення святилища, де 
можна було б поклонятися Богові. Розповідь про це ми про-
довжимо у дев’ятій главі.



Не служи іншим 
богам

Шануй своїх 
батьків

Не роби собі 
кумира

Не вбивай

Не вимовляй ім’я 
Господа надаремно

Не чини перелюб

Не кради

Свято шануй 
суботу*

Не свідчи 
неправдиво

Не жадай нічого, 
що належить 

іншому

* день Господній (Прим. перекладача)
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Крім того, що Бог дав Ізраїлю Свій закон, біля гори Сінай 
трапилась ще одна велика подія – було збудовано скинію. Ски-
нія представляла собою велике за розміром, майстерно при-
крашене шатро. Вона слугувала Ізраїлю за місце поклоніння 
Богу до самої середини Х віку до н. е. Скинія була збудована 
таким чином, щоб її можна було переносити. Ізраїльтяни могли 
швидко розібрати її, коли перебиралися до іншого місця, а там 
зводили її знову – завжди посередині табору, так, що з кожної 
сторони від неї розташовувались родини трьох колін.

Зазвичай, у  скинії відбувались жертвопринесення. Перед 
входом до шатра знаходився великий жертовник, і на ньому 
завжди палало багаття. Тут протягом усього дня священики 
приносили в жертву тварин.

Сучасним людям, не звиклим до жертвопринесень, обряди, 
які відбувались у  скинії, можуть здатися якимись дивними 
і  навіть огидними. Проте у  давньому світі подібні ритуали 
були загальноприйнятими. Сусідні Ізраїлеві народи, в перший 
раз слідкуючи за обрядом поклоніння у скинії, одразу ж зрозу-
міли би, що відбувається.

Оскільки сьогодні обряд поклоніння не включає до свого 
складу принесення в жертву тварин, може здатися, що розпо-
відь про скинію та обряди, що там відбувалися, не такі вже 
й важливі для цього вступного курсу. Проте пропустити цю 
частину Біблії було би помилковим. У Новому Заповіті гово-
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риться, що Бог передбачив обладнання скинії та всі ритуали, 
які там відправлялись, щоб символізувати зроблене Ісусом та 
мету Його смерті (Послання до євреїв 7–10). І коли ми зрозу-
міємо обряд поклоніння у скинії, Ісус стане для нас ще більш 
значущим.

Жертвопринесення тварин
За звичаєм приносити в жертву тварин стояло світосприй-

няття, яке суттєво відрізнялось від нашого, особливо у став-
ленні до гріха. Сьогодні ми, як правило, розглядаємо гріх 
з точки зору законності. Це значить, що якщо людина коїть 
щось неправильне, її вважають винною. В основному ми вба-
чаємо в грісі порушення того чи іншого закону, яке залишає 
у нашій свідомості відчуття провини.

У давні часи, скоївши гріх, люди частіше відчували сором, 
а не провину, як наслідок гріха. Вони розглядали гріх як вчи-
нок, який безчестив їх сім’ю, народ, Бога. Гріховна поведінка 
була ганебною. А  сором породжував відчуття забруднено-
сті або осквернення. На думку давніх людей, гріх буквально 
забруднював дух людини, яка його коїла. Вони відчували себе 
так, нібито вже померли всередині.

Тому релігія давніх часів приділяла значну увагу обрядам 
очищення та оновлення. Ритуальні омивання були ча стиною 
таких спроб очистити себе. Існували також обряди очищення, 
в яких використовувалась кров. У давнину люди розуміли, що 
кров переносить по венах життя. Вони також усвідомлювали, 
що кров має очищувальну силу, здатну зцілити тіло. Тому 
у бажанні оновити своє життя та зцілити внутрішній дух вони 
звертались до релігійного символізму, в якому була присутня 
кров. Кров символізувала життя, яке вони бажали отримати 
знову.

Звідси і важливість обряду принесення в жертву тварин. 
Тіло забитої тварини уособлювало духовну смерть, яку відчу-
вав той, хто приносив жертву. Кров цієї тварини була втілен-
ням живущої сили, яку він бажав отримати.
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В суспільстві, де гріх вважався ганебним, принесення тва-
рин у жертву мало ще й інший зміст. Сором супроводжувався 
глибоким почуттям відчуженості від інших людей, він прино-
сив відчуття осквернення, відцурання, непотрібності. Людям, 
які відчувають сором, весь світ здається ворожим, і цю воро-
жість вони приписують і Богові. Сором змушує відчувати, що 
Бог гнівається на нас.

У Біблії, коли говориться, що Бог сердиться, використову-
ється слово «гнів». У багатьох уривках згадується Божий гнів, 
і всякий раз це показує, наскільки глибоко Він ненавидить гріх 
(Послання до римлян 1:18). Коли давні люди грішили, сором 
змушував відчувати себе так, ніби Бог ненавидить їх. Коли 
вони коїли гріхи, вони привертали до себе Його гнів і таким 
чином самі себе засуджували до смерті.

Тому в очах давніх людей принесення в жертву тварин стало 
замінювати смерть самої людини, що приносила пожертву. 
Умираючи, тварина всотувала в себе Божий гнів та відвертала 
його від людини, яка згрішила. Тварина вмирала, щоб вряту-
вати того, хто приносив пожертву, і ми побачимо, що це уяв-
лення стоїть за багатьма обрядами, які відправлялись у скинії.

Обладнання скинії (Вихід 25–27)
Мойсей споруджував скинію відповідно до детальних пояс-

нень Бога. Подвір’я навколо шатра було огороджене завісою. 
Це подвір’я, де знаходився й сам жертовник, було п’ятдесят 
метрів завдовжки та двадцять п’ять метрів завширшки. Саме 
шатро було довжиною п’ятнадцять метрів, шириною – п’ять та 
висотою – п’ять метрів. За сучасними мірками це була зовсім 
невелика споруда, але нагадаємо, що скинія була переносною.

У шатрі було два різних за розмірами приміщення, розді-
лені між собою по ширині приміщення. Більше приміщення 
було розташовано одразу після входу та мало розміри п’ять на 
десять метрів. Воно називалось святинею. За ним знаходилось 
друге приміщення, відоме як Святеє Святих. Воно було ква-
дратним, і  кожна сторона дорівнювалась п’яти метрам. 
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Оскільки висота перекриття була також п’ять метрів, Святеє 
Святих було кубічної форми. Це було найбільш священне 
місце Ізраїлю.

Важка завіса відокремлювала ці два приміщення. Увійти 
до Святого Святих можна було тільки відсунувши цю завісу. 
Головним у Святому Святих була обкладена щирим золотом 
скринька, яка називається ковчег заповіту. У давнину ковчег 
був місцем, де зберігали щось надзвичайно цінне. Для Мойсея 
та народу Ізраїль найдорогоціннішим були їх заповітні сто-
сунки з Богом. І ніщо так повно не символізувало цей запо-
віт, як дві кам’яні скрижалі, на яких було викарбовано Десять 
заповідей. Тому ці скрижалі було покладено до ковчега, і він 
став називатися ковчегом заповіту.

Зверху ковчега знаходилось віко із золота. На його проти-
лежних кінцях були розташовані обличчями один до одного 
два янголи, можливо, вони уклоняли коліна. Їх крила, що вони 
простягали догори, мали привертати увагу до вільного прос-
тору прямо над ковчегом. Цей простір, окреслений розгорне-
ними крилами, був місцем, де Бог обіцяв бути незримо при-
сутнім, коли перед Ним поставав первосвященик.

Із цього уявлення розвинулась думка, яка згодом стала 
загальноприйнятою в юдаїзмі, що віко ковчега, яке мало форму 
лави, є престолом Божим серед Його народу. Верхня частина 

СВЯТЕЄ СВЯТИХ СВЯТИНЯ

Ковчег 
Заповіту

Стіл для хлібу 
показного

Свічник із золо та

Жертовник 
на кадіння 
кадила
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ковчега перетворилась на трон, як свідчать про це пісні ізра-
їльського народу. Вони розповідають про Бога, який сидить 
на крилах херувимів – так єврейською мовою називали роз-
ташованих зверху ковчега янголів (Псалми 79:2; 98:1).

Символи, священики та присутність Бога
Як можна побачити, обряди, які відбувались у скинії, були 

виповнені символами. Одним з таких символів була сама ски-
нія. Її місце розташування посередині табору вказувало на те, 
що Бог знаходиться поруч, серед Свого народу. Але Божий 
престол, такий недосяжний у  Святому Святих, нагадував 
Ізраїлю, що той самий Бог, який є поруч, також знаходиться 
у неприступній святості, вищій за все, що ми здатні уявити. 
Ось чому Бог велів ізраїльтянам не створювати Його зобра-
жень ані у вигляді статуї, ані у вигляді ідола. Його неможливо 
осягнути, а  значить, неможливо відобразити за допомогою 
художніх засобів.

У більшому приміщення скинії, у святині, були інші сим-
волічні приналежності. Будь-який підготовлений до цього 
священик міг виконувати свої обов’язки у святилищі, але до 
Святого Святих міг заходити тільки первосвященик. Заходячи 
до святилища, священик відчував на собі світло від свічника 
із сімома раменами. Прямо перед ним знаходився невеликий 
вівтар, на якому кадили пахощі, а поруч стояв стіл для показ-
них хлібів.

Свічник із сімома раменами символізував Бога як Творця, 
який розпочав процес створення світу зі створення світла. 
Вівтар для кадіння означав молитви Божого народу, які слід 
було підносити до Нього постійно. А хліб символізував тур-
боту Бога про те, щоб Його народ ні в чому не потерпав від 
нужди, тому що Він дасть йому все необхідне для життя.

Священиками могли бути тільки левіти – чоловіки з коліна 
Левія. З цього коліна походить Мойсей. Його старший брат 
Аарон був першим первосвящеником. Згодом первосвяще-
ників завжди обирали серед нащадків Аарона. У Книзі Левит 



98

Ізраїль просувається до Ханаану

розповідається в  подробицях про вимоги до священиків 
в цілому, і зокрема до первосвященика. У ній також викладені 
їхні обов’язки та розповідається про різноманітні жертвопри-
несення, які вони мали здійснювати.

В народі Ізраїль були тисячі левітів – набагато більше, ніж 
потрібно для служіння в скинії. Коли Ізраїль увійшов до Хана-
ану, священиків, що не були призначені служителями до ски-
нії, було розподілено по інших колінах. Їм належало навчати 
людей закону Божого. Крім того, вони виконували обов’язки 
радників у судах, пояснюючи, як слід застосовувати Мойсеїв 
закон у тому чи іншому конкретному випадку.

В Ханаані скинія, нарешті, знайшла постійне місцезнахо-
дження. Оселившись у Ханаані, ізраїльтяни звели її у місцині 
під назвою Шіло, й  вона знаходилась там протягом життя 
кількох поколінь. У Х столітті до н. е. ізраїльтяни збудували 
в Єрусалимі величний храм, який згодом замінив скинію як 
місце для поклоніння Богу.

Але ми забігаємо наперед. Зараз нам слід повернутися до 
гори Сінай, де залишався народ Ізраїль під час спорудження 
скинії. Для повного її завершення було потрібно кілька міся-
ців, тому що її оздоблення робилось вишуканим. У  Виході 
наведено розміри скинії, її обладнання та розповідається, як 
майстри виконували свою роботу.

Вихід закінчується описом обряду, під час якого Мой-
сей та Аарон посвятили скинію на те, щоб вона була місцем 
поклоніння Богові. У кульмінаційний момент посвячення Бог 
випов нив скинію благовонною хмарою, яка символізувала, що 
Він увійшов до Святого Святих. Це не значить, що Бог обрав 
скинію Своїм місцем перебування та був присутнім тільки 
у цьому шатрі та ніде більше. Але Він показував, що скинія 
стане тим місцем, де Він буде особливо досяжним для Свого 
народу.
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Ізраїль залишає Сінай (Числа 10–14)
Через деякий час, приблизно через п’ятнадцять місяців 

після того, як ізраїльтяни залишили Єгипет, вони згорнули 
свій табір та вирушили на північ від Сінаю, прямуючи до Хана-
ану. Книга Чисел охоплює наступний, досить тривалий промі-
жок їхньої мандрівки. Він тривав біля тридцяти восьми років.

Спочатку народ Ізраїль мав намір вирушити прямо до 
Ханаану та захопити його. Готуючись до завойовування краю, 
коліна Ізраїлеві зупинились біля Ханаанського кордону та 
надіслали дванадцятеро розвідників роздивитися землю. 
Десятеро розвідників повернулись із невтішними новинами: 
вони виявили, що Ханаанські міста добре укріплені, а люди, 
які їх населяють, міцної статури.

Два інших розвідника (їх звали Ісус Навин та Калев) при-
нес ли більш обнадійливу звістку. Вони визнали, що Ханаан 
був міцно укріпленим, і  його захисники є  сильні люди; але 
наполягали на тому, що Бог подарує перемогу Своєму наро-
дові. Адже хананеїв не можна було аніяк навіть порівняти із 
міццю Єгипту, проте навіть Єгипет виявився безсилим перед 
Богом.

Ізраїльтяни вислухали обидва донесення та вирішили за 
краще знехтувати порадою Ісуса Навина та Калева. Переляк 
оволодів ізраїльтянами, вони повністю втратили присутність 
духу. Мрія про завоювання Ханаану швидко зникла. Багато 
хто став докоряти Мойсею за те, що вивів їх з Єгипту лише для 
того, щоб вони опинились у безлюдній пустелі, немов у пастці 
(так вони уявляли собі те, що трапилось).

Для Бога ремство Ізраїлю свідчило про повністю втрачену 
віру в Нього. Бог виголосив, що Він не дасть Ізраїлю Ханаан 
доти, доки не помруть усі, хто сумнівався в  словах Ісуса 
Навина та Калева. Він звелів Мойсею відвести народ назад 
до пустелі та залишатися там ще тридцять вісім років. Разом 
з двома минулими роками це склало сорок років їх перебу-
вання в пустелі.
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Усі ці роки ізраїльтяни блукали уздовж та поперек посушли-
вого Сінайського півострову в  пошуках води та пасовиськ. 
Через те, що їх шлях пролягав по звивистих стежках, що пере-
пліталися та пересікалися між собою, цей період історії Ізра-
їлю називається Часами Поневіряння у пустелі.

Під час цих безкінечних блукань всі, хто залишив Єги-
пет дорослим, померли. Єдиним винятком були Ісус Навин 
та Калев. Але навіть насилаючи на Ізраїль це покарання, Бог 
підтримував Свій народ. Він слідкував за тим, щоб взуття та 
одяг ізраїльтян не руйнувалися та не старішали, Він давав 
їм воду у тих місцях, де раніше не було чого пити. Кожного 
світанку Він покривав землю поживною речовиною – ман-
ною. Манна щезала з землі, як тільки починало палити сонце, 
а якщо її залишали на ніч, вона псувалася. Але кожного ранку 
всі родини могли зібрати досить манни для того, щоб їсти її 
цілий день.

Проведені в пустелі роки виховали в ізраїльтян стійкість, 
необхідну для майбутнього завоювання Ханаану. Старе поко-
ління померло, й Ізраїль вийшов із пустелі як молодий народ, 
витривалий та підготовлений до труднощів. Коли ізраїльтяни 
йшли до Ханаану, щоб на цей раз обов’язково захопити його, 
їх чисельність викликала паніку серед народів, які вони зустрі-
чали в дорозі.

Щоб зупинити просування Ізраїлю, різні царі добігали 
попереджувальних нападів. Як результат, ізраїльтяни були 
серйозно випробувані в битвах ще до того, як досягли Хана-
ану. Бог постійно дарував їм перемоги, готуючи їх до вторг-
нення. Один з царів на ім’я Балак удався до іншої практики. 
Він найняв Валаама, людину, що була відома через своє воло-
діння великою духовною силою, щоби той прокляв Ізраїль. 
Але усякого разу, коли Валаам відкривав рота, щоб вимовити 
прокляття, Бог змушував його замість цього виголошувати 
благословення (Числа 23–24).

Перші перемоги принесли Ізраїлю владу над територією 
на схід від Йорданської долини та Мертвого моря. Три коліна 
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настільки вподобали цю місцевість, що звернулись до Мой-
сея з дозволом оселитись там. Мойсей погодився, але за одної 
умови: їх воїни мали перейти Йордан разом з  іншими ізра-
їльтянами та допомогти своїм братам перемогти хананеїв. 
Усі з цим погодились, і коліна Рувима, Гада та Манасії назав-
жди оселились у землях на схід від Йордану. (Коліно Манасії 
було настільки чисельним, що половина його також отримала 
землю на захід від Йордану.)

Прощання Мойсея
Сам Мойсей не мав перейти за річку Йордан: він помер до 

того, як Ізраїль увійшов до Ханаану. Заздалегідь попереджений 
Богом про наближення смерті, він ужив заходів, щоб плавно 
передати провід над народом. Своїм наступником Мойсей 
призначив Ісуса Навина, одного з тих розвідників, які вірили 
в те, що Бог подарує Ізраїлю перемогу.

Після цього Мойсей зібрав народ Ізраїль, щоб виголосити 
кілька промов. Він використав цю нагоду для повторення роз-
повіді про все те, що Бог зробив був для них від того самого 
часу, як звільнив їх з  єгипетської неволі. «Не через числен-
ність вашу понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав 
вас, бож ви найменші зо всіх народів, але з Господньої любови 
до вас, і через додержання Його присяги, що присягнув був 
вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою, і викупив 
тебе з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського» (Пов-
торення Закону 7:7–8).

І Ханаан не тому перейшов у володіння Ізраїлю, що ізра-
їльтяни були праведними та вищими у дусі. Мойсей нагадав 
їм про те, як довго вони затято поставали були супроти Бога 
(Повторення Закону 9:6–9). Чому ж тоді Бог виганяє хананеїв 
з їхньої землі та передає її Ізраїлеві? Є дві причини, пояснює 
Мойсей. По-перше, через те, що народи Ханаану були спов нені 
гріхом. А по-друге, через те, що Бог дотримує Свої обіцянки 
Авраамові, Ісаку та Якову.
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Розповідаючи про це, Мойсей окреслив два принципи, які 
часто повторюються в Писанні.

• По-перше, Бог часто обирає людей або їх групи, які зда-
ються оточуючим гідними лише незначної або взагалі 
негідними поваги. Він бачить приховані можливості 
в тих людях, яких в інших випадках просто не помічають. 
Ізраїль міг бути менш чисельним за будь-який інший 
народ, але це не применшувало його цінності в очах Бога.

• По-друге, ті, через кого діє Бог, нерідко бувають запля-
мованими в духовному або моральному плані, – таким 
і був народ Ізраїль за часів Мойсея. Бог не вимагає, щоб 
ми були досконалими ще до того, як Він укладе з нами 
угоду. І тому нам ніколи не слід плутати Його благосло-
вення зі схваленням усіх наших дій. Часто Він благослов-
ляє не для винагороди, а надихаючи піднятися над сво-
їми невдачами.

Якоюсь мірою так само Бог поводився з Ізраїлем. Він бла-
гословляв цей народ, сподіваючись, що той стане кращим. Він 
явно бажав, щоб у Ханаані Ізраїль став більш благочестивим, 
аніж він був у пустелі. Заради цієї мети у своїй прощальній 
промові Мойсей повторив закон, що був даний Богом на горі 
Сінай, та нагадав Ізраїлю про обов’язок дотримуватися цього 
закону. При цьому Мойсей попередив про покарання, які Бог 
насилатиме на ізраїльтян, якщо вони відвернуться від Нього.

Бог надішле другого Мойсея
Завершуючи своє звернення до народу, Мойсей змалю-

вав зловісну картину майбутнього Ізраїлю. Він говорив про 
те, як наступні покоління поставатимуть проти Бога, і цей 
опір Богові буде настільки глибоким, що Він вижене ізра-
їльтян із землі, яку Сам їм дав. Проте з часом Бог знову 
приведе Свій народ до Ханаану й  дозволить їм володіти 
цією землею.
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Крім того, Мойсей розповідав про великого провідника, 
який нарешті з’явиться в  Ізраїлі. Приходить день, казав 
Мойсей, коли Бог призначить нового пророка, дуже схо-
жого на самого Мойсея. І коли ця людина з’явиться, Ізра-
їлю буде необхідно дотримуватися усього, що він казатиме 
(Повторення Закону 18:18–19). Пізніше, коли з’явився Ісус, 
Бог виконав Свою обіцянку.

Наостанок Мойсей поклав усі свої писання до Святого Свя-
тих, де вони залишились зберігатися разом із ковчегом запо-
віту. До цього зібрання були включені і Його прощальні про-
мови, зібрані до одного манускрипту, який сьогодні відомий 
як Повторення Закону. Ця назва буквально значить «друге 
викладення закону», і вона дуже пасує до назви книги, тому 
що у прощальних промовах Мойсея повторюється багато чого 
із закону, даного Богом на горі Сінай.

Отже, виконавши свою роботу, Мойсей відходить. Він іде 
до близької гори, звідки йому добре видно далекий панорам-
ний вид Ханаану. Там він і помер у віці ста двадцяти років. Бог 
таким чином поховав Мойсея, що ніхто в Ізраїлі не знав, де він 
покоїться.

Ісус Навин веде Ізраїль до Ханаану
Тим часом Ісус Навин проголосив серед ізраїльтян всена-

родну жалобу, яка тривала 30 днів. Після того він став готу-
вати Ізраїль до довгоочікуваного вторгнення до Ханаану. Ісус 
Навин вишикував людей у колону, перед якою несли ковчег 
заповіту, і вони перейшли ріку Йордан.

Ісус Навин виявив себе видатним лідером. Його блискучі 
подвиги зображено у Книзі Ісуса Навина, яка названа за його 
іменем. Його основною стратегією було перешкодити царям 
північної частини Ханаану об’єднатися з  царями південної 
частини та створити об’єднану військову силу. З цією метою 
він здійснив блискавичну атаку в напрямку зі сходу на захід. 
Це розділило Ханаан, й Ізраїль залишився домінувати на зруч-
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ному для оборони коридорі, що пересікав країну посередині. 
Після цього Ісус Навин систематично завойовував місцевість 
за місцевістю, спочатку на півдні, а потім на півночі.

Одну з  перших і, можливо, найзначніших перемог Ісус 
Навин отримав біля Єрихону, добре укріпленого міста в Йор-
данській долині. Єрихон знаходився на шляху Ізраїлю до 
нападу на серце Ханаану. Облога такого міста мала тривати 
місяці, і це могло надати Єрихонові можливість отримати під-
кріплення ще з якоїсь місцевості Ханаану.

Проте Бог використав облогу Єрихону, щоб показати, 
що довіра, яку відчував до Нього Ісус Навин, була повністю 
обґрунтованою. Бог звелів Ісусу Навину, щоб його люди про-
тягом шести днів один раз на день обходили Єрихон навколо 
його стін. На сьомий день вони обійшли навколо міста сім 
разів, і на завершення сьомого кола засурмили у сурми. І у той 
самий момент, чи то через землетрус, або якусь іншу подію, 
яку спричинив Бог, стіни Єрихону впали. Оборона Єрихону 
щезла. Ізраїль одразу шалено атакував місто й швидко захопив 
та розграбував його. Коли з Єрихоном було покінчено, паго-
риста місцевість Ханаану пролягала перед Ісусом Навином, 
вільна для подальшого просування.

Коли ізраїльтяни володарювали вже на більшості терито-
рій Ханаану, Ісус Навин зійшов зі сцени. Останнім із зробле-
ного ним як провідником був розподіл Ханаану між колінами 
народу Ізраїль. Коліно Юди, назване так за іменем четвертого 
сина Якова, отримало просторий наділ на пагорбах півден-
ного Ханаану. Йому судилося стати найвпливовішим коліном 
у народі Ізраїль і в політичному, і у військовому плані.

При цьому розподілі земель нащадки Йосипа отримали 
подвійну частку завдяки його синам Єфрему та Манасії. Після 
Виходу коліно Йосипа не згадується, але розповідається про 
два коліна, які походять від Йосипа та названі за іменами його 
синів. За чисельністю коліно Манасії було, швидше за все, най-
більшим у народі Ізраїль, а коліно Єфрема стало поступово 
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суперничати з коліном Юди у впливовості, особливо за Часів 
розділеного царства.

Якщо мати на увазі, що замість коліна Йосипа існували 
коліна Єфрема та Манасії, тоді у  народі Ізраїль існувало не 
дванадцять, а  тринадцять колін. Проте ділянки землі отри-
мали тільки дванадцять колін. Левіти як священики та вчи-
телі розійшлися по всім іншим колінам. Крім того, левіти 
отримали шість міст у стратегічно важливих місцях, які були 
відомі як міста-сховища. У цих містах людина могла шукати 
захист та охорону, якщо була помилково звинувачена у зло-
чині або випадково убила когось і їй було необхідно сховатися 
від родичів загиблого. Левіти керували містами-сховищами та 
вислуховували кожного, хто приходив туди по допомогу.

Тепер, коли кожному коліну була відведена власна земля, 
Ісус Навин зібрав усіх провідників колін Ізраїлю, щоб самому 
звернутися до них з прощальною промовою. Він почав своє 
звернення з нагадування про те, що Бог завжди дотримував 
Своє слово:

А  ви будете знати всім своїм серцем та всією своєю 
душею, що не відпало ані одне слово зо всіх тих добрих 
слів, що про вас говорив був Господь, Бог ваш, усе збулося 
вам, не відпало з нього ані одне слово.

Книга Ісуса Навина 23:14
Ісус Навин також поставив вимогу, щоб присутні взяли на 

себе ще твердіше зобов’язання перед Богом. Він знав, що серед 
народу Ізраїль залишається багато сімей, які таємно поклоня-
ються поганським богам. В дійсності саме через те, що поган-
ство до цього часу було поширене серед ізраїльтян, Бог не 
дарував Ісусу Навину перемогу над усіма народами, що насе-
ляли Ханаан. Він залишив хананеям частину сили для випро-
бування Ізраїлю. Він хотів, щоб ізраїльтяни показали, що вони 
байдужі до поганства та поклоніння ідолам, поширених серед 
їх сусідів, і залишаються вірними Йому одному.

Отже, Ісус Навин промовив до зібраних провідників колін:
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… виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, 
яким служили ваші батьки, що по тому боці Річки, та 
чи богам аморейським, що ви сидите в  їхньому краї, – 
і додав, – а я та дім мій будемо служити Господові.

Книга Ісуса Навина 24:15
І люди відповіли: «…і ми будемо служити Господеві». Проте, 

знаючи про їх поклоніння поганським богам, Ісус Навин вва-
жав за потрібне перевірити їх щирість. Якщо ви кажете правду, 
наставляв він, тоді повертайтесь до своїх наметів та знищіть 
богів, яких там ховаєте.

Біблія не розповідає про те, наскільки повно вони вико-
нали настановляння Ісуса Навина. Але ми знаємо, що вплив 
поганства на духовне життя Ізраїлю тривав. Коли ми перей-
демо до наступного періоду старозавітної історії, ми побачимо 
повторювані сплески байдужості до Бога, навіть не згадуючи 
тотального захоплення поганськими богами. Незважаючи на 
те, що скинія залишалась головним місцем поклоніння Богу, 
ізраїльтяни не були повністю відданими Йому. Мине ще кілька 
століть, перш ніж вони викорінять останні залишки поганства 
та поклоніння ідолам.
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Книги історії

Передачею Ісусу Навину проводу над народом Ізраїль 
завершуються Книги Мойсеєві, й ми переходимо до історич-
них книг.

До цього розділу Старого Заповіту належать:
Автори цих книг в  цілому невідомі. Віро-

гідно, що Ісус Навин, наслідуючи Мойсеєві, 
продовжував записувати події, які відбувались 
за часів його проводу над Ізраїлем. Якщо це 
так, то, швидше за все, він і є автором більшої 
ча стини книги, яку названо за його іменем. Це 
справедливо також відносно Ездри та Неемії. 
Щодо авторства інших творів ми можемо тільки 
гадати.

Ми вже ознайомились із змістом Книги Ісуса 
Навина, оскільки в ній розповідається про заво-
йовування Ізраїлем землі Ханаан. Книга Суд-
дів продовжує розповідь про події серед ізра-
їльського народу після смерті Ісуса Навина та 
до сходження на престол першого царя Ізраїлю. Під час цих 
проміжних століть кожне коліно тією чи іншою мірою мало 
власне управління. Судді були провідниками певних місцево-
стей, і у кризові моменти здійснювали військове керівництво, 
а інколи і керівництво судовими розглядами.

Історія
Ісус Навин
Суддів
Рут
1 Самуїлова
2 Самуїлова
1 Царів
2 Царів
1 Хронік
2 Хронік
Ездра
Неемія
Естер
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За Книгою Суддів розташовано невеличку Книгу Рут, яка 
колись була частиною Книги Суддів. Книга Рут належить до 
часового проміжку суддів та розповідає про кохання між бага-
тим землевласником Боазом та жінкою Рут, чиїм іменем і наз-
вано книгу. Книга виповнена сценами ніжного кохання, відда-
ності та співчуття. З історичної точки зору ця книга має дуже 
важливе значення, тому що й  Давид, й  Ісус були прямими 
нащадками Боаза та Рут.

Наступні чотири книги (спочатку вони складали один том) 
у подробицях висвітлюють історію монархії Ізраїлю – від схо-
дження на престол Саула до 586 року до н. е., коли вавилоняни 
зруйнували Єрусалим та його храм. Оскільки ця книга була 
досить довгою, її розділили на чотири: Першу книгу Самуї-
лову, Другу книгу Самуїлову, Першу книгу царів та Другу 
книгу царів.

Більшу частину Першої книги Самуїла присвячено царю-
ванню Саула, тоді як Друга книга Самуїлова зображує царю-
вання Давида, другого царя Ізраїлю. В перших одинадцяти гла-
вах Першої книги царів простежується правління Соломона та 
розповідається про зведення храму в Єрусалимі. Після смерті 
Соломона народ Ізраїль розділився на два царства – північне 
під назвою Ізраїль, та південне, яке обрало назву Юдея. Решта 
Першої книги царів та Друга книга царів присвячені історії 
цих двох царств аж до зруйнування Ізраїлю Ассирією та роз-
громлення Юдеї Вавилоном.

З Першою та Другою книгами царів перегукуються Перша 
та Друга книги хронік. В них простежується історія династії 
Давида, починаючи від його перших днів на троні й до усу-
нення вавилонянами його останнього наступника. Незважа-
ючи на те, що у Першій та Другій книгах хронік зображується 
весь період існування розділеного царства, він розглядається 
з позиції Юдеї. Перша книга хронік розпочинається з довгих 
родоводів, які посідають кілька глав. Може здатися, що читати 
їх нецікаво. Але це надає нам уявлення про родовідне дерево 
знакових персонажів Старого Заповіту.
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Історичні книги дають мало свідчень про те, що відбува-
лось у житті коліна Юди після їхнього вигнання до Вавилону. 
Більшу частину того, що ми знаємо про це вигнання, отри-
мано з книг, що були написані у ті роки пророками. Історичні 
ж книги одразу після розповіді про зруйнування Єрусалиму 
починаються описом того, як п’ятдесят років по тому здійсню-
вались перші спроби відбудувати місто. Цю роботу очолили 
дві людини – Ездра та Неемія. У названих їх іменами книгах 
говориться про те, як вони долали перешкоди, і які духовні 
перетворення здійснили для відродження Єрусалиму.

Остання з історичних книг названа за іменем благочестивої 
єврейської жінки Естер, яка стала царицею Мідійсько-Персид-
ського царства (мідійці та перси скинули вавилонян за часів 
знаходження мешканців Юдеї у вигнанні).

Усі разом історичні книги охоплюють наступні періоди 
біблійної історії:

• Часи завоювань;
• Часи суддів;
• Часи об’єднаного царства;
• Часи розділеного царства;
• Часи Юдейського царства;
• Часи Вавилонського полону;
• Часи відродження.
У  таблиці, яка наведена вище (стор.108–109), перелічені 

основні події та діючі особи, з якими ми зустрічаємось у кож-
ний із цих періодів.

Історичні книги згадують вавилонський полон лише мимо-
хідь. Для того, щоб дізнатися, що трапилось з ізраїльтянами 
у Вавилоні, ми можемо покластися здебільшого на книги про-
років, які ми розглянемо пізніше. У самих же історичних кни-
гах з усіх важливих подій, що відбувалися за часів полону, зма-
льовуються лише пов’язані з Естер та її дядьком Мордехаєм. 
Вони зруйнували потаємний задум людини на ім’я  Гаман, 
чия ненависть до Мордехая змусила його шукати знищення 
євреїв по всій країні. Точно кажучи, історія Естер не стосу-
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ється тих п’ятдесяти років, що розділяють вигнання у Вави-
лон та наступне повернення перших полонених до Єрусалиму. 
Естер та Мордехай були серед тих ізраїльтян, хто залишився 
у Вавилоні вже після того, як розпочалась відбудова Єруса-
лиму. Таким чином, зображені в Книзі Естер події розгорта-
лись за часів відродження.

Часи завоювань
Період   Знакові фігури

Перехід через Йордан .............................................................. Ісус Навин
Завоювання Єрихону ................................................................ Ісус Навин
Розгромлення семи хананейських царств ...................... Ісус Навин
Розподіл землі ................................................................ Ісус Навин, Калев
Прощальна промова Ісуса Навина ..................................... Ісус Навин

Часи суддів
Період   Знакові фігури

Широкий вплив хананейської релігії на Ізраїль .................................
Пригноблення сирійцями ................................Девора, Барак, Сісера
Сісеру та сирійців розгромлено Деворою та Бараком ......Гедеон
Пригноблення мідіянітянами ........................................................Гедеон
Нищівна перемога Гедеона над мідіянітянами .....................Гедеон
Пригноблення філістимлянами ...................................................Самсон
Осміювання філістимлян Самсоном .........................................Самсон
Самсона зраджують, і він мститься............................Самсон, Деліла
Ілій та його сини вмирають через свою розбещеність ............Ілій
Релігіозні перетворення Самуїла ................................................ Самуїл
Перемога Самуїла над філістимлянами .................................... Самуїл

Часи об’єднаного царства
Період   Знакові фігури

Воцаріння Саула ...................................................................... Самуїл, Саул
Війни Саула з філістимлянами ........................Саул, Йонатан, Давид
Давид призначений наступником Саула .................................. Давид
Перемога Давида над Голіятом .......................................Давид, Голіят
Спроби Саула знищити Давида ........................................ Саул,  Давид
Загибель Саула та Йонатана ............................Саул, Йонатан, Давид
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Захоплення Єрусалиму Давидом ..................................Саул, Йонатан
Задум Давида збудувати храм ....................................................... Давид
Перелюб Давида з Вірсавією ....................................... Давид, Вірсавія
Воцаріння Соломона .................................................................... Соломон
Посвячення храму ......................................................................... Соломон
Поганська релігія знову з’являється в Ізраїлі ................... Соломон

Часи розділеного царства
Період   Знакові фігури

Воцаріння Рехав’ама .....................................................................Рехав’ам
Заколот північних колін ...............................................................Єровоам
Єровоам стає царем на півночі ................................................Єровоам
У Бет-Елі та Дані вклоняються тельцю ...................................Єровоам
В Самарії поклоняються Ваалові ..................................................... Ахав
Переслідування Єзавеллю Божих пророків 
та священиків .................................................................................... Єзавель
Змагання Іллі з пророками Ваала ......................................................Ілля
Смерть Ахава .......................................................................................Єлисей
Шлюб між родиною Ахава та царською родиною 
в Єрусалимі .......................................................... Амос, Осія, Михей, Ісая
В Єрусалимі починають поклонятися Ваалові ....................... Аталія
Знищення династії Ахава ....................................................................... Єгу
Релігійні перетворення в Єрусалимі .............................................Йоаш
Панування Ассирії над Північним царством 
посилюється ........................................................................................... Езекія
Завоювання півночі Ассирією .....................................................................

Часи Юдейського царства
Період   Знакові фігури

Ассирійці повертають назад від 
Єрусалимської брами .............................................................. Ісая, Езекія
Безбожне царювання Манасії .................................................... Манасія
Релігійні перетворення Йосії .......................................... Йосія, Авакум
Вторгнення вавилонян  
та зруйнування Єрусалиму ..........................Єремія, Навуходоносор
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Часи Вавилонського полону
Період   Знакові фігури

Даниїл підвищений до служіння цареві ................ Єзекіїль, Даниїл
Даниїл у ролі правителя ..................................................................Даниїл
Мідійці та перси скидають Вавилон ...................................................Кір

Часи відродження
Період   Знакові фігури

Наказ про дозвіл відбудови Єрусалиму ........................ Зоровавель
Повернення перших полонених ...............................................................
Закладення храму ............................................Естер, Мордехай, Гаман
Естер попереджує знищення євреїв ........................................................
Зведення мурів Неемією .................................................................Неемія
Відновлення Мойсеєвого закону та свят ................................... Ездра
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Непостійність у вірі

Коли Ісус Навин відійшов від керування Ізраїлем, він не 
призначив наступника. Замість цього він дозволив кожному 
коліну здійснювати своє власне керівництво під проводом 
ради старійшин. Старійшини обирались серед голів впливо-
вих родин. Одні старійшини керували містами, інші опікува-
лись життям цілого коліна. Також існувала рада старійшин, 
яка діяла на рівні усіх колін.

Доки Ісус Навин був живий, старійшини утримували Ізра-
їль у вірі в Бога (Книга Суддів 2:6–8). Але коли виросло нове 
покоління, все змінилося. Це покоління не знало «Господа, 
а також тих діл, які чинив Він Ізраїлеві» (Книга Суддів 2:10). 
Звичайно, не всі залишили Бога. У Книзі Рут, яку було напи-
сано в той самий час, розповідається про вдову з Моава, яка 
знайшла захисника, а потім і чоловіка у Боазі, благочестивому 
ізраїльському землевласникові. Та усе-таки подібні до Боаза 
та Рут люди все частіше ставали в Ізраїлі винятком, ніж пра-
вилом.

Поклоніння Ваалові
Після смерті Ісуса Навина для ізраїльтян стало звичайним 

поклонятися Ваалу та Астарті, які довгий час були головними 
богами для мешканців Ханаану. Для хананеїв Ваал та Астарта 
були богами плодючості. Вони робили врожайними поля та 
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опікувалися народженням дітей у родинах, плодючістю отар 
та табунів.

Оскільки плодючість відігравала настільки важливу роль 
у цій релігії, то поклоніння Ваалу часто набувало відверто еро-
тичного відтінку. Для позначення та прикрашення священних 
місць використовувались еротичні символи. Релігійні обряди 
виродились у непристойне прославлення плотських задово-
лень, коли і  жриці Ваала, і  ті, хто приходив на поклоніння, 
брали участь у тривалих оргіях. Все це, безумовно, повністю 
суперечило запровадженим Богом нормам чистоти статевих 
стосунків.

Найжахливішим у поклонінні Ваалу було те, що до деяких 
обрядів входило принесення у жертву дітей. Батьки вважали, 
що можуть заслужити прихильність Ваала тим, що покладуть 
йому на вівтар свого первістка. Вони сподівались на винаго-
роду за їх відданість через народження багатьох інших дітей. 
В інших випадках тіло принесеної в жертву дитини замурову-
вали у фундамент чи стіни нового будинку. Родина сподіва-
лась, що це забезпечить їй прихильність Ваала та збереже від 
біди.

Ці жорстокості мають міцне коріння ще від часів Авраама: 
вони спричинили рішення Бога вигнати хананеїв з  їх землі 
та віддати її Ізраїлю. Бог звелів Ізраїлю повністю винищити 
поклоніння Ваалові. Ізраїль не дотримався Його веління, 
і з часом Божий народ сам став вклонятися Ваалу та Астарті.

Настільки багато ізраїльтян стали поклонятися Ваалові, 
що його вплив часто затуляв собою відданість Богові. Коли 
це траплялось, Бог незмінно намагався знову напоумити Свій 
народ. Зазвичай, для цього Він дозволяв якомусь сусідньому 
народу захопити більшу частину території Ізраїлю. Загарб-
ники жорстоко пригноблювали ізраїльтян, нерідко призво-
дячи цілі коліна до злиднів.

Подібні утиски призводили до бажаного Богом результату. 
Коли люди розуміли, що прихильність Ваала зрадила їх, вони 
знов повертались до Бога. Вони клялись, що відтепер будуть 
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вірними Богові та благали Його звільнити їх від гноблення. 
У відповідь на їхні благання Бог підіймав воїнів для повер-
нення свободи Його народові. На жаль, знову отримавши 
незалежність, народ Ізраїль не залишався відданим Богові. 
Замість цього він знову повертався до поганства, й це тривало 
протягом одного або двох наступних поколінь.

Судді Ізраїлю
Протягом тих приблизно триста п’ятдесяти років, які про-

минули між смертю Ісуса Навина та появою першого царя, 
народ Ізраїль пережив сім циклів, коли він забував Бога, підпа-
дав під чужинський вплив, потім знову повертався до Бога та 
звільнювався від загарбників. Таке терпіння Бога є насправді 
дивним. Він зовсім не поспішав полишити Ізраїль, а дотриму-
вався Своїх зобов’язань щодо цього народу навіть тоді, коли 
той нехтував власними зобов’язаннями щодо Бога.

Цей період історії Ізраїлю відомий під назвою Часи суддів. 
Він отримав цю назву через те, що судді – провідники воїнів – 
повертали Ізраїлю свободу. Це не були судді у звичному для 
нас розумінні цього слова, – перш за все вони були воєначаль-
никами. Там, де про них згадується в Біблії, використовується 
єврейське слово, що має кілька значень, у тому числі «визволи-
тель», «рятівник» або «правитель». Воно також може означати 
«суддя», при цьому мається на увазі людина, яка розв’язує 
суперечки та залагоджує розбіжності. Суддями в юридичному 
плані більшість з них стала вже після того, як заслужили собі 
повагу народу визволенням його від гноблення.

Про цих людей ми дізнаємось здебільшого з  двох книг 
Біблії: Книги Суддів та Першої книги Самуїла. Переважно 
судді походили із нічим непримітних родин. Деякі з  них, 
наприклад, Гедеон, один з найбільш уславлених провідників, 
виросли у  заплямованих поклонінням Ваалу сім’ях. Батько 
Гедеона опікувався жертовником для уславлення Ваала, де 
приносили пожертви ті, хто жив навкруги (Книга Суддів 6:25).
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Найбільш затятими ворогами Ізраїлю за Часів суддів були 
моавітяни, мідіянітяни та філістимляни. Моавітяни та мідіяні-
тяни жили на схід від Йордану і також були нащадками Авра-
ама. Філістимляни володіли рівниною вздовж узбережжя, що 
простягалась між сучасним Ліваном та Єгиптом. Жоден з цих 
народів не захоплював Ізраїль цілком, – здебільшого вони 
володарювали лише над сусідніми колінами.

Девора (Книга Суддів 4–5)
Про деяких суддів Біблія розповідає зовсім небагато, їхні 

здобутки згадуються в одному абзаці. Іншим присвячені довгі 
розповіді, і серед них Девора (єдина жінка серед суддів), Гедеон, 
Самсон та Самуїл. Їхні історії – це захоплюючі оповідання про 
те, як Бог винагороджував тих, хто у прагненні набути сили 
покладався на Нього, а не на самого себе.

Девора була першою з цих чотирьох, хто досягнув видат-
ного положення та визнання. Задовго до успіхів у військових 
справах вона була радницею та головувала під час судових 
розглядів у народу Ізраїль. До неї звертались за порадою всі 
північні коліна. Крім того, вона також була пророчицею та 
матір’ю.

Девора залишила по собі згадку перемогою над Ханаан-
ським царем Явіном, який протягом двадцяти років утискав 
Ізраїль. Явін покладався на дев’ятсот військових колісниць та 
військо під проводом відданого йому воєначальника Сісери. 
Будучи пророчицею, Девора сказала Баракові, ізраїльському 
проводиреві воїнів, що Бог закликає того напасти на Явіна та 
Сісеру.

Барак знаходився у нерішучості. Він сказав, що вирушить 
на Явіна за умови, якщо Девора буде поруч. Девора погодилась 
приєднатися до Барака, але попередила, що не його славити-
муть за перемогу, що ця слава перейде до жінки. Як потім вия-
вилось, дві жінки стали уславленими.

Девора спромоглась надихнути Ізраїль до такої звитяги, 
що її військо завдало Сісері нищівного удару. Рятуючи життя, 
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Сісера підійшов до намету, який, як йому здалося, стане 
доброю схованкою. Жінка на ім’я Яїл запросила його увійти 
до намету та відпочити. Втомлений Сісера міцно заснув, і тоді 
Яїл прослизнула до шатра з важким молотом та наметовим 
кілком. Вона вбила Сісеру та встромила кілок в його скроню.

Тим часом Девора продовжувала переслідувати залишки 
Явінового війська, доки воно не було повністю знищене. Пере-
мога була настільки переконливою, що після цього ніхто не 
пригноблював північні коліна ще протягом сорока років.

Гедеон (Книга Суддів 6–8)
Гедеон з’явився на сцені, коли мідіянітяни зробили життя 

колін Ізраїля, що оселились уздовж Йордану, нестерпним. 
У  своїх стрімких та несподіваних нападах на ворогів міді-
янітяни замість колісниць надавали перевагу верблюдам. 
Вони очікували біля кордонів Ізраїлю, коли весь врожай буде 
зібрано, потім вдирались на його територію та спустошували 
зроблені ізраїльтянами припаси.

Коли Бог обрав Гедеона, щоб він визволив Ізраїль від міді-
янської загрози, Гедеон відкрито заперечив. Він не міг пові-
рити, що спроможний на це. «…Ось моя тисяча найнужден-
ніша в Манасії, – сказав він, – а я наймолодший у домі батька 
свого» (Книга Суддів 6:15). Для того, щоб впевнитись в тому, 
що саме його обрав Бог, Гедеон придумав випробування. Він 
розгорнув на землі вовняне руно та попросив від Бога зна-
мення. «…якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, – 
була його умова, – то я буду знати, що Ти спасеш Ізраїля моєю 
рукою, як говорив» (Книга Суддів 6:37).

Певною мірою вранці руно було вологим від роси, а земля – 
повністю сухою. Але продовжуючи сумніватись у собі, Гедеон 
попросив ще одне знамення. На цей раз він хотів, щоби руно 
залишилося сухим, а земля стала вологою. На світанку Гедеон 
побачив, що все трапилося саме так, як він і забажав.



120

Непостійність у вірі

Нарешті, повіривши в те, що Бог обрав саме його, Гедеон 
закликав воїнів. Він був у  захваті від того, що перед ним 
постало тридцять дві тисячі чоловік. Але Бог сказав:

…Численний той народ, що з тобою, щоб Я дав мідіяні
тян в його руку, щоб не запишався надо Мною Ізраїль, 
говорячи: Рука моя спасла мене. А тепер поклич до ушей 
люду, говорячи: Хто боїться й  тремтить, нехай вер
неться й відійде…

Книга Суддів 7:2–3
Гедеон виголосив це, і двадцять дві тисячі воїнів піднялись 

та пішли.
Тепер, коли в Гедеона залишилось лише десять тисяч чоло-

вік, було ясно, що він у меншості порівняно до супротивника. 
Але Бог сказав йому, що це військо все ще завелике. Бог був 
сповнений рішучістю показати Ізраїлеві, що у майбутній пере-
мозі буде Господня рука. Тому Він замислив ще одне випробу-
вання для визначення того, хто з воїнів залишиться, а хто має 
повертатися додому.

Він звелів Гедеону відвести військо до великого водой-
мища та спостерігати за тим, як люди будуть пити. Треба було 
запам’ятовувати тих, хто падав на коліна та руки й  хлебтав 
воду так, як роблять це тварини. Ці мали залишити військо 
Гедеона. Гедеон наказав людям пити, й відзначив, що тільки 
триста чоловік не впали на коліна та руки, а носили воду до 
рота рукою. Їм він дозволив залишитись, а решту відпустив.

З цим крихітним військом Гедеон підійшов до долини, де 
розташувались мідіянітяни та їх союзники. В глибокій темряві 
ночі він розставив своїх людей по пагорбах навколо табору. 
Кожному він дав по запаленому смолоскипу, захованому під 
порожнім глеком, та по сурмі. За сигналом усі мали вигукнути 
бойовий клич, засурмити, розтрощити глек та здійняти смо-
лоскипа догори.

Коли це трапилось, у таборі мідіянітян розпочалася паніка. 
Звичайно, військо супроводжувалось тільки кількома сурма-
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рями, а під час битв вночі лише одна людина тримала смоло-
скипа догори для освітлення шляху десятків людей, які боро-
лись навкруги. Тому світло багатьох смолоскипів та звуки сурм 
з усіх сторін справили на мідіянітян враження, що їх оточено 
військом, яке значно переважає їхню кількість. Через темряву 
та паніку вони почали наштовхуватися один на одного та вби-
вати своїх воїнів, а потім кинулися навтіки.

На шляху відступу мідіянітян зустріли воїни Гедеона 
і напали на них, багато хто з ворогів в сум’ятті втратили зброю. 
Для закріплення перемоги мідіянських воєначальників було 
захоплено в полон та страчено. Ніколи більше мідіянітяни не 
становили серйозної військової загрози для Ізраїлю.

Самсон (Книга Суддів 12–16)
Відбити пригноблення філістимлян припало Самсонові, 

людині, якій від моменту його виходу з материнської утроби 
було призначено велику долю. Ще до його народження його 
матері з’явився янгол та сказав, що свого сина вона змалечку 
мала присвятити служінню Богу. На позначення його особли-
вого становища Самсон мусив ані стригти волосся, ані голити 
голову, тобто бритва ніколи не мала навіть торкатися його 
голови. На той час, коли Самсон подорослішав, він мав сім 
важких спадаючих кучерів чудового волосся. Бог подарував 
Самсонові надзвичайну фізичну міць, яка зберігалась до тих 
пір, доки ці пасма залишались нестриженими.

Свою силу Самсон довів, коли одного разу опинився 
у  пастці у  філістимському місті. Міська брама була надійно 
зачинена, щоб Самсон не зумів утекти, й філістимляни підсте-
рігали його всю ніч, маючи намір вбити на світанку. Але вночі 
Самсон підняв важелезну браму, зняв її з завіс, і на спині виніс 
її на вершину далекого пагорба. Іншим разом він одним уда-
ром збивав з ніг та вбивав сотні філістимлян, які намагалися 
схопити його.

Протягом двадцяти років Самсон був суддею Ізраїлю, доки 
одного разу його не спокусила філістимлянка на ім’я Деліла. 
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Вона вмовила його розповісти їй, у чому таємниця його сили, 
а потім видала цю таємницю своїм співвітчизникам. Одного 
разу ввечері, коли Самсон спав, вона обстригла його волосся. 
Самсона, який втратив свою надзвичайну силу, швидко схо-
пили філістимляни, викололи очі та прикували ланцюгами до 
величезного кам’яного жорна млина, що знаходився у місце-
вій в’язниці. Тепер Самсона змушували цілими днями ходити 
по колу та обертати жорно.

Проте філістимляни помилились, не підстригаючи підро-
стаюче волосся Самсона. Разом з тим, як його кучері відро-
стали, Самсон відчув, що повертається колишня сила. Але, 
як завжди, він вирішив схитрувати та дочекатися слушного 
моменту, коли зможе помститися філістимлянам.

Випадок трапився під час релігійного свята у храмі голов-
ного бога філістимлян Дагона. На цьому святі, крім усього 
іншого, святкували полонення та приниження Самсона. 
Заради цього його вирішили привести до храму та катувати 
для власного задоволення.

Спочатку Самсон підігравав, доки не опинився між двома 
стовпами, що підтримували сволоки склепіння. Поклавши 
простягнені руки на стовпи, Самсон став благати Бога в остан-
ній раз повернути йому минулу міць. Відчувши, що його бла-
гання не залишилось без відповіді, Самсон зрушив з  місця 
обидва стовпи, й склепіння впало як на нього самого, так і на 
філістимлян. Падаючі уламки повбивали три тисячі людей. 
При своїй смерті Самсон вбив більше філістимлян, аніж за все 
своє життя.

З усіх суддів Самсон був менш успішним за інших у відбитті 
ворогів, що пригноблювали його народ. Хоча сам він усе своє 
життя переслідував філістимлян та не давав їм спокою, ми не 
маємо відомостей щодо того, що він колись очолював військо-
вий похід супроти них. Звичайно, багато філістимських прово-
дирів загинуло, коли впав храм Дагону, але це мало зашкодило 
боєздатності їхнього війська. Не більш успішним в усуненні 
філістимської загрози був і наступний суддя, Ілій.
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Ілій та Самуїл (Перша книга Самуїлова 1–4)
Ілій був первосвящеником Ізраїлю. Він жив у Єфремових 

горах у місцевості під назвою Шіло. Саме там ізраїльтяни вста-
новили скинію, коли завоювали Ханаан. З  Шіло Ілій судив 
Ізраїль протягом сорока років. Незважаючи на те, що сам Ілій 
був відданим Богові, два його сини були розпусними. Вони 
крали пожертви, які люди приносили до скинії, та спокушали 
жінок, які приходили поклонитися Богові.

Ковчег використовується як талісман. Ілій потурав такій 
поведінці своїх синів, і Бог виголосив, що забирає первосвя-
щенство від родини Ілія. Далі Бог постановив, що Ілій та його 
сини помруть в один день. Ця вирішальна година прийшла під 
час битви з філістимлянами. У першій битві справи ізраїль-
тян були поганими, тому вони послали за ковчегом заповіту. 
Воїни Ізраїлю мали містичну впевненість в тому, що якщо ков-
чег буде з ними, то їм вдасться перемогти.

Сини Ілія доставили ковчег на місце битви. Проте у наступ-
ній сутичці ізраїльтян було повністю розбито. Філістимляни 
захопили ковчег та вбили синів Ілія. Один з утікачів, що зали-
шали поле бою, опинився поруч із скинією, де знаходився 
тепер уже старий та сліпий Ілій. Ілій запитав, як проходить 
битва, й, дізнавшись про загибель синів та захоплення ковчегу, 
втратив свідомість, упав, ударився головою та помер.

Одразу після смерті Ілія Ізраїль закликав собі провідником 
молодого чоловіка на ім’я Самуїл. Самуїл провів дитинство 
з родиною Ілія. Це було пов’язано з обітницею, яку колись дала 
його матір, що багато років була неплідною. Усі ці роки вона 
благала Бога про сина й обіцяла, що якщо Він винагородить її 
прохання, вона не залишить хлопчика собі, а віддасть його на 
служіння Богові у скинії.

Коли Самуїл, нарешті, народився, його мати дотримала 
слово, що дала у молитвах. Як тільки дитину було відлучено 
від груді, вона принесла його до скинії та віддала Ілію. Старію-
чий священик прийняв хлопчика як рідного та почав навчати 
його. А  скоро стало очевидно, що Самуїл був винятковою 
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дитиною – і за здібностями, і за характером. Задовго до того, 
як він подорослішав, Бог зробив його Своїм пророком (про-
рок – це людина, через яку Бог передає людям Свої особливі 
послання). Незабаром з усього Ізраїлю до Самуїла стали при-
ходити люди за порадами.

Коли Ілій помер, Самуїл прийняв на себе обов’язки про-
відника Ізраїлю. Одночасно йому було визначено слугувати 
Ізраїлеві за священика, пророка та суддю. Від самих перших 
днів він став закликати народ до духовного поновлення. Він 
запевнював ізраїльтян, що вони спроможуться перемогти 
філі стимлян, але тільки якщо перестануть поклонятися Ва а-
лові та Астарті.

Люди одразу відгукнулись на цей заклик та почали руйну-
вати свої поганські жертовники. Коли перетворення, що були 
впроваджені Самуїлом, укорінилися, ізраїльтяни знову навер-
нулисьдо Бога, і цей їх запал був одностайним. Бог винагоро-
див їх віднайдену відданість Йому тим, що дозволив Самуїлові 
отримати блискучу перемогу над філістимлянами. Щодо пов-
ного та кінцевого підкорення філістимлян, то це трапилось 
тільки за часів царювання Давида та Соломона.

Боже довготерпіння
Як провідник Ізраїлю Самуїл прожив довге життя, напов-

нене подіями. Так, наприклад, він спостерігав за переходом 
Ізраїлю до монархічного правління, і цю частину його життя 
ми розглянемо у наступній главі. Очевидно, що Самуїл досяг 
успіху у  відродженні відданості Ізраїлю Богу, бо пов’язані 
з  поганськими релігіями проблеми ледве згадуються при 
зображенні перших десятиріч існування монархії.

Така зміна свідчить про те, що Самуїл, напевне, був видат-
ним провідником. Як ми вже зазначали, за Часів суддів спо-
стерігалось сім циклів посилення поганського впливу. І кожен 
новий цикл був значно гіршим за попередній, люди з кожним 
циклом ставали все більш розбещеними морально та духов но 
(Книга Суддів 2:13–19). Для Самуїла повернути Ізраїль до від-
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даності Господеві, вийти на сцену, коли справи були надто 
поганими, можна назвати не малою перемогою над почуттям 
страху.

Для підсилення зображення того, наскільки розбещеним 
став Ізраїль, Книга Суддів завершується двома історіями, 
ніяк не пов’язаними із суддями. Центральні персонажі обох 
цих оповідань – левіти, представники священного клану, до 
обов’язків яких надходило підтримувати у народу Ізраїль від-
даність Богові. Але ці два левіти полишили справу, до якої їх 
було закликано. Один з них був готовий запропонувати свої 
послуги будь-кому, хто бажав правити поганські обряди та міг 
достатньо за це заплатити (Книга Суддів 17–18). Інший був 
безсердечним та по-нелюдські жахливо поводився із своєю 
наложницею (тобто жінкою-рабинею). Коли до нього присту-
пились мешканці міста, через яке він проходив, він врятував 
себе, давши їм свою наложницю для зґвалтування. Вони без-
честили її всю ніч, доки вона не померла від їх жорстокості 
(Книга Суддів 19–20).

Ось у чому зміст цих історій. Якщо навіть левіти, духовні 
проводирі та вчителі Ізраїлю, стали такими, то уявіть, якими 
розбещеними мали бути прості люди! За часів правління суд-
дів народ Ізраїль був винним не тільки у дрібних провинах. 
Божий народ повністю полишив Бога. Його Десять заповідей 
вже нічого для них не значили. І все-таки Бог прагнув знайти 
спосіб зробити так, щоб заповіт, який Він уклав зі Своїм наро-
дом, був чинним. Тому Він продовжував терпляче займатись 
Ізраїлем, незважаючи на його розбещеність.

І цю схему ми бачимо в усьому Писанні: Бог не тільки укла
дає заповіти, Він докладає усіх зусиль для того, щоб дотри
мувати їх. Він є Бог, який дотримує Своє слово. Він не поспі-
шає розривати Свої взаємостосунки. Навпаки, Він терпляче 
очікує, коли Його народ навчиться шанувати свої обов’язки 
згідно з укладеним заповітом до Бога та до своїх ближніх.

Проте терпець Бога має межі. Приходить час, коли Він 
скасовує або замінює заповіти через постійну байдужість до 
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Нього та Його волі. Саме це трапилось у випадку з Ілієм. Ви 
можете згадати з шостої глави, що Бог уклав угоду з пращуром 
Ілія Пінхасом, що первосвященство назавжди залишиться за 
його родиною (Числа 25:10–13). Але коли Ілій та його сини 
постійно виявляли глибоку неповагу до скинії та жертвопри-
ношень, Бог закреслив їх родовід. І  Він дав ясно зрозуміти, 
що зробив це через неповагу до Нього (Перша книга Самуї-
лова 2:30).

Врешті-решт, те саме Бог зробив з Ізраїлем та Своїм запові-
том з ним, що був укладений на горі Сінай. Під час правління 
монархів Ізраїль продовжував коливатися між щирою відда-
ністю Богові та нестримним захопленням спочатку Ваалом, 
а  потім й  іншими поганськими божествами. Протягом сто-
літь Бог попереджував, що покарає Ізраїль за таку невірність, 
і потім виповнив Свою погрозу. Він дозволив ассирійцям зни-
щити північні коліна, а вавилонянам винищити південні.

Але незадовго до нападу Вавилону Бог виголосив, що має 
намір укласти з Ізраїлем новий заповіт, який замінить укладе-
ний на горі Сінай. Ізраїль не спромігся шанувати Сінайський 
заповіт, проголосив Бог, і все-таки Він не відмовляється від 
Свого народу. Він дасть Ізраїлю новий заповіт, щоб заново 
визначити Свої взаємостосунки з ним (Книга Єремії 31:31–
33). Коли ми дістанемось до Нового Заповіту, ми побачимо, як 
Бог виповнив цю Свою обіцянку через Ісуса.
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Коли Самуїлові обов’язки стали надто численними для того, 
щоб справлятися з ними без допомоги, він доручив розгля-
дати судові справи своїм синам. Але, як і сини Ілія, вони стали 
розбещеними. Без жодного докору сумління вони приймали 
хабарі та відкрито насміхались над правосуддям. Життя Саму-
їла добігало кінця, і старійшини Ізраїлю могли передбачити, 
що по смерті батька його сини стануть деспотичними прово-
дирями. Тому старійшини звернулись до Самуїла з особливим 
проханням: вони бажали, щоб він знайшов їм царя.

Спочатку Самуїл відмовився, тому що відчув себе обра-
женим цим проханням. Він сприйняв його як невизнання 
його самого та усього, що він зробив для Ізраїлю. Але коли 
Бог звелів йому поставитись до цього прохання з повагою, він 
пом’якшився та почав підшукувати гідну людину.

Саул стає царем (Перша книга Самуїлова 8–15)
Пошуки привели Самуїла до Веніяминова коліна, наймен-

шого з усіх колін. У цьому коліні виділявся чоловік із заможної 
родини на ім’я Саул. Він мав царську поставу, був на голову 
вищий за всіх інших, та до цього ще й мав здібності хороброго 
воїна. В той самий час це була людина справді смиренна, при-
наймні спочатку.

Саул першим створив постійне військо та призначив свого 
сина Йонатана очолити його третину. Йонатан був чоловіком 
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великої віри, одним з найбільш благочестивих та чесних людей 
за всю історію євреїв. Крім того, він був безстрашним воїном. 
Разом із своїм батьком він отримав кілька перших перемог над 
філістимлянами – головним чином завдяки Божому благосло-
венню та своїй сміливості на полі бою.

Із сходженням Саула на царство в  історії Ізраїлю скінчи-
лись Часи суддів та розпочалися Часи об’єднаного царства, яке 
тривало протягом царювання Саула, Давида та Соломона. Як 
постає із самої назви, Часи об’єднаного царства охоплювали 
період (здебільшого це було Х століття до н. е.), коли над усім 
Ізраїлем, як північною, так і південною його частинами, був 
єдиний правитель. Історію цього періоду відображено у Пер-
шій та Другій книгах Самуїла, Першій та Другій книгах царів, 
а також Першій та Другій книгах хронік.

Невдовзі після того, як Саул посів трон, він став задуму-
ватися про заснування династії. В Йонатані Саул вбачав здіб-
ного та гідного трону наступника, і він став одержимий ідеєю 
закріпити за сином право на царювання. Між тим сам Саул 
почав змінюватися – як у духовному, так і в психологічному 
плані. Слава та успіх зіпсували його характер. Колись благоче-
стивий, тепер він став озлобленим та пригніченим. Ним ово-
лодівала похмурість, а  іноді він поводився як божевільний. 
Із тим, як напади пригніченості почастішали та ставали все 
сильнішими, це призводило до непередбачуваних та шалених 
спалахів люті, які загрожували всім оточуючим, у тому числі 
близьким друзям та родичам.

Обрання Давида (Перша книга Самуїлова 16–20)
Оскільки Саул повів себе як людина з поганими нахилами, 

Бог вирішив усунути його родину від царювання та знову дору-
чив Самуїлові знайти царя для Ізраїлю. На цей раз вибір впав 
на юнака на ім’я Давид з коліна Юди. Це коліно було одним 
з найвизначніших протягом століть, а тепер завдяки Давидові 
отримало безмежну повагу. По суті справи, в  політичному 
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відношенні коліно Юди здіймалось над іншими колінами всі 
наступні тисячоліття.

До намірів Бога не входило негайне сходження Давида на 
престол. Навпаки, він мав стати офіційним наступником та 
бути готовим посісти трон, коли Саул помре. Трапилось так, 
що Саул жив та жив, ніколи не сприймаючи Давида як наступ-
ника корони. Саул удавав із себе Давидового друга й  часто 
запрошував його до царського столу, але лише для того, щоб 
слідкувати за ним. Він навіть віддав Давидові за жінку свою 
доньку, сподіваючись мати шпигуна в Давидовій родині. Увесь 
цей час Саул таємно замислював розправитися з Давидом.

Давид перемагає Голіята
Побоювання щодо Давида виникли в Саула ще на початку 

їх взаємовідносин, коли Давид був ще хлопчиком, а Саул про-
водив одну із своїх війн з  філістимлянами. Війна просува-
лась погано. Здавалось, що перемога вислизає від обох сторін, 
і скоро настала перерва, що викликала у воїнів пригнічення. 
Протягом тижнів війська стояли табором в межах видимості 
одне від іншого, нездатні атакувати, але й не бажаючи посту-
питися та відступити.

Коли становище стало зовсім безвихідним, з  філістим-
ського табору вийшов чоловік на ім’я Голіят та кинув виклик 
Ізра їлеві. Він запропонував Ізраїлеві обрати із своїх воїнів 
того, хто зіткнеться з  ним у  двобої. Можливо, що за інших 
умов суперник знайшовся би швидко, але Голіят був страхіт-
ливим ворогом. Він походив з  родини людей велетенського 
зросту, й був найвищим серед багатьох: «високий був шість 
ліктів і  п’ядь» (Перша книга Самуїлова 17:4). Звичайно, що 
ніхто з вояків Саула, навіть Йонатан, не бажав зітнутися з ним, 
й у насмішку над Ізраїлем Голіят щодня кидав свій виклик.

Одного разу, коли Голіят знову викрикував зневажливі 
образи Ізраїлеві, трапилось так, що в  їхньому таборі знахо-
дився Давид, який прийшов відвідати своїх братів-воїнів. Вра-
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жений тим, що ніхто не відповідає на виклик Голіята, Давид 
сказав, що сам виступить супроти велетня.

До цього Давид був вівчарем. Наймолодший син у родині, 
він був занадто юним, щоб стати воїном. Все-таки Давида 
привели до намету Саула, де він підтвердив свій намір боро-
тися з Голіятом. Коли Давид був пастухом, то навчився чудово 
володіти пращею, за допомогою якої він чудово відбивав 
напади хижаків, у тому числі й левів. Тому супроти Голіята він 
вирішив узяти лише пращу, тому що меч та обладунок заважа-
тимуть йому своєю вагою. «Господь, що врятував мене з лапи 
лева та з лапи ведмедя, – сказав Давид Саулові, – Він урятує 
мене з  руки цього филистимлянина» (Перша книга Самуї-
лова 17:37).

З  пращею в  руці та п’ятьма камінцями з  найближчого 
потічка Давид наблизився до Голіята. Ображений тим, що 
Саул надіслав супроти нього такого юного хлопчину, Голіят 
почав насміхатися та дражнити його. Давид же відповів: «… 
Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він 
віддасть вас у  нашу руку» (Перша книга Самуїлова 17:47). 
Давид пішов на філістимлянина та випустив з пращі першого 
каменя. Він уразив велетня в чоло, як раз над очима, й звалив 
того на землю. Давид підбіг до поваленого, схопив меч самого 
Голіята та відтяв велетневі голову.

Побачивши смерть їхнього силача, філістимляни кинулись 
урозсип та стали утікати. Ізраїльтяни погналися за ними, не 
дозволяючи ворогам отямитися, й отримали рішучу перемогу. 
Пізніше, святкуючи свій тріумф, ізраїльтяни стали кричати, 
що Саул знищив тисячі філістимлян, а Давид – десятки тисяч. 
Одержимий ревнощами та параноїчною манією величі Саул 
не зумів прийняти таке порівняння. Скоро він почав плекати 
перші плани знищення Давида.

За іронією долі Йонатан не поділяв зневажливості батька 
щодо Давида. Навпаки, він прихилився до Давида та вбачав 
у ньому близького друга та союзника. Дізнавшись, що Самуїл 
помазав Давида на царювання, він прийняв це й став одним 
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з  найбільш ревних захисників Давида. Тим самим Йонатан 
опинився у  небезпечному становищі, тому що Саул ніколи 
не полишав своїх спроб вбити Давида. Оскільки Йонатан 
постійно виступав на захист Давида, Саул став нетерпимим 
і до свого сина. Одного разу у приступі люті він навіть кинув 
в Йонатана списа.

Давид посідає престол (Друга книга Самуїлова1–7)
Саул у своїх задумах з часом зайшов настільки далеко, що 

Давидові вже було небезпечно залишатися в межах його цар-
ства. Останні роки правління Саула він провів або перехову-
ючись у пустелі на віддалених сторожових постах, або пере-
буваючи серед сусідніх народів як утікач. Він все ще був 
у вигнанні, коли Саул та Йонатан загинули в черговій битві 
з філістимлянами – загинули пліч-о-пліч під лютою навалою 
ворогів. Після того більшість ізраїльтян об’єдналися навколо 
Давида, й, нарешті, увесь народ визнав його за свого пра-
вителя.

Давид енергійно взявся до керування царством. Як закон-
ний цар, тепер він вирушив на Єрусалим, щоб захопити та зро-
бити його столицею свого царства. До цього часу Єрусалим 
ніколи не знаходився в руках ізраїльтян. Ще від часів Авраама 
містом володіли євусеяни, споконвічний народ Ханаану. Ісус 
Навин не спромігся вигнати їх, і до самого царювання Давида 
євусеяни продовжували ховатися за неприступними, як їм 
здавалося, міським мурами та утримувати місто.

Давид знайшов потаємний канал, через який до міста над-
ходила вода, й використав його для того, щоб проникнути за 
мури. Він непомітно увійшов до міста із озброєним загоном, 
захопив євусеян зненацька та відвоював Єрусалим. Пізніше, 
коли там було встановлено його владу, Давид розпочав різно-
манітне будівництво. Водночас він проводив воєнні дії по всіх 
напрямках, щоб знищити навіть найменші ознаки опору його 
царюванню. За кілька років він створив імперію, до складу 
якої надійшла більша частина Ханаану. В майбутньому його 
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син Соломон розширив кордони цієї імперії, й таким чином 
її вплив розповсюдився від ріки Євфрат на півдні до самого 
кордону Єгипту.

Лише одні тільки воєнні досягнення Давида дозволили би 
йому посісти почесне місце в єврейській історії. Але ще більш 
незабутніми виявились його досягнення в царині духовності 
та літератури. Давид був музикою, він вправно грав на арфі та 
писав пісні. У своїх музичних творах він оспівував велич Бога, 
Його милосердя та заступництво. За часів життя утікача Давид 
навчився покладатися на Бога, щоб вижити, й більшість його 
пісень відображують цю впевненість у  тому, що необхідно 
довіритися Богові. Десятки Давидових пісень з часом увійшли 
до складу Біблії, – це Псалтир, зібрання із ста п’ятдесяти псал-
мів, в яких народ Ізраїль прославляв Бога. Багато з цих пісень 
і сьогодні співають в церквах та синагогах.

В Давидових піснях розкривається чутлива душа людини, 
яка завжди намагалась слідувати Божій волі. Давид хотів 
навчити Ізраїль більшої пошани до Господа, й заради цього 
наказав перевезти ковчег заповіту із далекого Шіло до Єру-
салиму. Він розмістив ковчег у шатрі, яке звів у самому серці 
чудової столиці. І все-таки Давид не заспокоївся, оскільки сам 
жив у  розкішному палаці, а  ковчегові було відведено лише 
шатро.

І тоді Давид вирішив збудувати в Єрусалимі великий храм, 
який мав стати найбільш величною спорудою у місті. Проте 
йому не судилось реалізувати це бажання. «Ти людина війни 
та кровопролиття, – сказав Давидові Бог. – Я не бажаю, щоб 
дім, який носитиме Моє ім’я, був збудований людиною війни, 
бо бажаю, щоб це була людина миру». Тому Бог дозволив 
Давидові заготовлювати матеріали для будівництва храму, але 
саме його зведення відклав до того часу, коли на престол зійде 
Давидів син Соломон.
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Вічне Царство
Запевнюючи Давида в тому, що храм дійсно буде зведе-

ний, Бог сказав: «Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш із 
своїми батьками, то Я поставлю по тобі насіння твоє, що 
вийде з  утроби твоєї, і  зміцню його царство. Він збудує 
дім для Ймення Мого, а Я зміцню престола його царства 
навіки» (Друга книга Самуїлова 7:12–13). Звичайно, Давид 
витлумачив цю обіцянку таким чином, нібито Бог покла-
дає Свої надії на Соломона. Так само зрозумів це й Соло-
мон. Між іншим, Соломонову царству не судилося існувати 
вічно, – скоро по смерті Соломона воно почало розпада-
тися і з часом виявилось зруйнованим.

Ми зможемо повністю зрозуміти смисл даної Богом 
Давидові обіцянки тільки тоді, коли звернемось до Нового 
Заповіту. Ми побачимо, що ця обіцянка лише побіжно сто-
сується Соломона. Значно більшою мірою вона пов’язана 
з діяннями Ісуса, який був прямим нащадком Давида (Дії 
апостолів 2:29–31). Саме Ісуса мав на увазі Бог, коли гово-
рив про сина Давидового. І саме Ісусове царювання трива-
тиме вічно.

Приватне життя Давида (Друга книга Самуїлова 11–12)
Незважаючи на всі Давидові досягнення, царювання було 

для нього нелегким. Крім того, що вороги загрожували кордо-
нам його царства, Давида мучили інтриги та зради у власному 
оточенні, причому інколи вони походили від власних дітей. 
Як це було прийнято серед царів тих часів, Давид мав кілька 
жінок, які народили йому багато синів та дочок. На жаль, їх 
суперництво та заздрощі один до одного отруювали життя 
в Давидовій родині та завдавали цареві сильних страждань.

У  багатьох піснях Давида розповідається про печаль та 
горе, так добре йому знайомі. Але яким би не було його роз-
чарування, він ніколи не втрачав віри в Бога та у  своїх піс-
нях незмінно стверджував, що Бог добрий та великодушний 
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до нього. Бог навіть назвав Давида мужем за серцем Своїм 
(Перша книга Самуїлова 13:14). Це не значить, що той завжди 
поводився вірно, – були випадки, коли Давид тяжко порушу-
вав Божі заповіді та закони. Але, усвідомивши свої прогрі-
шення, він ніколи не боявся визнати свій гріх і з духом каяття 
знов повернутися до Бога. Насправді, його серце прагнуло 
праведності.

Найбільший моральний гріх Давида пов’язаний з печально 
відомою історією про жінку на ім’я Вірсавія. ЇЇ чоловік Урія був 
відданим воїном Давида, але поки він був відсутній на війні, 
Давид навернув Вірсавію до перелюбу. В  результаті їхнього 
зв’язку вона завагітніла, і це трапилось тоді, коли її чоловік 
був відсутній протягом кількох місяців.

Давид негайно відкликав чоловіка Вірсавії додому під при-
водом того, що той мав розповісти йому про перебіг подій 
війни. Поки Урія у місті, думав Давид, він проведе ніч із своєю 
жінкою, а потім Вірсавія зможе зробити вигляд, що це його 
дитина. Але Урія був людиною високих принципів: якщо його 
побратими-воїни знаходились на полі бою та не мали можли-
вості бути із своїми жінками, він теж відмовлявся скористува-
тися своїм приїздом до міста та провести час з Вірсавією.

Тепер у  відчаї заховати те, що трапилось, Давид наказав 
командуючому військами Йоаву поставити Урію там, де три-
ватиме найгарячіша сутичка, тим самим надсилаючи його на 
вірну смерть. Як тільки Урія загинув, Давид взяв Вірсавію до 
палацу та зробив своєю жінкою.

Після народження їхньої дитини Бог надіслав до Давида 
пророка на ім’я Натан, щоб той показав царю жахливість його 
гріха. Натан проголосив, що дитина помре. Як і  застерігав 
Натан, немовля скоро захворіло. Давид усамітнився. Він пла-
кав та молив Бога зберегти дитині життя, але все було мар-
ним: через сім днів прийшла звістка, що його маленький син 
помер. Давид, що до цього так сильно тужив і журився, зустрів 
печальну звістку з твердою вірою в життя після смерті. «Чи 
зможу ще повернути його? – сказав він про дитину. – Я піду 
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до нього, а воно не вернеться до мене…» (Друга книга Самуї-
лова 12:23).

Через глибоке каяття у своєму грісі Бог дозволив Давидові 
залишити Вірсавію за жінку, й  від цього шлюбу народився 
Соломон. Досить дивно, але ім’я Соломон означає «мирний», 
що явно суперечить заворушенням, що охоплювали життя 
Давида та його двір.

Соломон стає царем (Перша книга царів 1–5)
Перед смертю Давид прикликав до себе своїх радників та 

наближених, щоб вони поклялися у  відданості його синові 
Соломону, якого Давид обрав собі за наступника. Потім він 
наказав їм негайно помазати Соломона на царювання. Таким 
чином Давид попередив спроби інших своїх синів захопити 
царську владу.

Соломон виявився блискучим наступником. Під час його 
видатного царювання народ Ізраїль збудував політично сильну 
імперію з добре розвиненою торгівлею, що перетворило Єру-
салим на багате та уславлене місто. Після своєї коронації 
Соломон побачив сон, в  якому Бог попросив його сказати, 
який дарунок був би для нього найбільш бажаним. Соломон 
відповів, що прагне мудрості, щоб справедливо керувати своїм 
народом, і Бог похвалив його за таку відповідь. Більш того, 
оскільки Соломон не попросив багатства чи довгого життя, 
Бог сказав, що все це буде додано до дарунку мудрості, якої 
прагнув Соломон.

І дійсно, вже через кілька років і багатство, і мудрість Соло-
мона стали насправді легендарними. Інші видатні правителі 
прибували з далеких країн, щоб побачити велич його столиці 
та з перших уст почути ту мудрість, через яку він був услав-
лений. Соломон написав тисячі притч, які увійшли до біблій-
ної Книги приповістей. Йому приписується й авторство книги 
Пісні над піснями Соломона, чуттєвої любовної поеми, що 
оспівує красу потягу один до одного палко закоханих чоло-
віка та жінки.
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Ще одна книга, яку пов’язують з  іменем Соломона, – це 
Книга Еклезіяста, що значить «Проповідник». Насправді ця 
книга не про проповідника, а  про самого Соломона, тепер 
уже в похилому віці, який дає поради своєму синові. У книзі 
розповідається про те, як Соломон накопичував багатство, 
знання та різноманітні володіння, сподіваючись через це при-
дбати щастя та безпеку. Коли щастя продовжувало щезати від 
нього, він навернувся до усілякого роду чуттєвих задоволень 
та пороків. Але й тоді він відчував себе спустошеним. І тільки 
коли він навчився шанувати Бога та дотримуватися Його запо-
відей, Соломонове життя стало цілісним.

Побудова храму (Перша книга царів 6–8)
Найвидатнішим досягненням Соломона була побудова 

задуманого ще його батьком храму. Це була величезна спо-
руда, що розкинулася на вершині гори Сіон, одного з пагорбів, 
на яких було розташовано Єрусалим. Головна частина храму 
була збільшеною копією скинії, також з  двома приміщен-
нями – святилищем та Святим Святих позаду нього. Навкруги 
цих священних приміщень було побудовано широкі портики, 
що дозволяло тисячам людей збиратися на подвір’ї храму.

Храм був грандіозним не тільки за розмірами, – величним 
було і його оздоблення. Під час зведення храму Соломон вико-
ристав величезні мармурові плити. Стіни були обшиті полі-
рованим ліванським кедром. Й усюди було золото: стіни було 
прикрашено золотими щитами, для проведення обрядів вико-
ристовувались золоті приналежності та обладнання, і навіть 
дах був вкритий листами золота.

Духовною верхівкою правління Соломона було освячення 
храму. Це було грандіозне дійство, з усіма формальностями та 
пишнотою, що личили такій величній події. Коли церемонія 
досягла найвищої точки, Соломон виголосив довгу молитву, 
в якій попросив Божого благословення храму та обрядів, які 
там відбуватимуться. Як можна було очікувати, він молив Бога 
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прийняти жертвоприношення від Свого народу та пробачити 
їм гріхи. Але потім Соломон додав:

Також і чужинця, що він не з народу Твого, Ізраїлю, і він 
прийде з далекого краю ради Ймення Твого, бо почують і вони 
про велике Ім’я Твоє, і про сильну руку Твою та про витяг-
нене рамено Твоє, і прийде він і помолиться в цьому храмі, Ти 
почуєш це з небес, місця постійного пробування Свого, і зро-
биш усе, про що буде кликати до Тебе той чужинець, щоб усі 
народи землі пізнали Ім’я Твоє, щоб боялися Тебе, як народ 
Твій, Ізраїль, і щоб пізнали вони, що Ім’ям Твоїм названо цей 
храм, що я збудував (Перша книга царів 8:41–43).

Така турбота щодо чужинців свідчить про проникливість 
Соломона, який осягнув Божий задум щодо Ізраїлю. Чому Бог 
обрав Ізраїль? Відповідь Соломона полягала в тому, що окрім 
усього іншого Бог бажав, щоб через Ізраїль решта всього світу 
дізналась про Нього. У пізнішій історії єврейського народу цю 
тему продовжить та розвине пророк Ісая, – ми побачимо це 
в одній з наступних глав, коли розглядатимемо життя Ісаї.

Бажання Бога, щоб Ізраїль доніс звістку про Нього до інших 
народів, пояснює особливу увагу до чужинців у законі Мой-
сея. Серед усіх законодавств давнього світу тільки в  ньому 
явно забезпечується захист прав чужинця. Цей закон закли-
кає народ Ізраїль ставитися до них із добротою та співчуттям. 
В ньому також зумовлюється певна процедура, за допомогою 
якої чужинці могли ставати громадянами Ізраїлю. Очевидно, 
що Бог призначив Ізраїлеві бути тим маяком, який притягне 
до Нього інші народи. І тому він хотів, щоб Ізраїль полегшив 
чужоземцям можливість наближатися до Нього та приходити 
до місця, де Йому поклоняються.

(В цьому плані Книга Рут надає приклад того, що бажає Бог 
для неізраїльтян, які шукають Його. За народженням Рут була 
моавитянкою. При цьому вона була збіднілою вдовою. Тим не 
менш, серед народу Ізраїль її зустріли привітно та виявили 
до неї співчуття, як цього й вимагав закон Мойсея. Вона була 
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не тільки прийнята Ізраїлем, але наприкінці стала прама-
тір’ю Давида.)

Поява поганських релігій (Перша книга царів 11)
Бог готувався привернути до Себе людей, що не нале-

жали до складу народу Ізраїль, за умови, що вони прагнуть 
знай ти Його. При цьому Бог попереджував Свій народ, щоб 
той інакше ставився до іноземців, від яких виходила загроза 
принести з собою поганських богів. В цих випадках слід було 
придушувати як чужинський вплив, так і чужинську релігію.

На жаль, Соломон не послухався цієї Божої поради. Як це 
було прийнято за його часів серед царів, він створив гарем, до 
якого брав жінок із сусідніх народів. І коли ці жінки входили 
до його дому, то приносили з собою своїх богів.

На свій сором, Соломон дозволив своїм жінкам усе частіше 
привертати його до поганських ритуалів. Він навіть дозволив 
зводити за рахунок скарбниці поганські жертовники та свя-
тилища. По суті, він офіційно заохочував поганство як аль-
тернативу поклонінню Богові. Якби Соломон побачив, до чого 
з плином часу призведуть його дії, то він би вжахнувся. Адже 
після його смерті десять північних колін зовсім перестали 
поклонятися в храмі, а замість цього серед них розповсюди-
лось запозичене з Єгипту поклоніння ідолам. Пізніше ті самі 
коліна вороже винищували поклоніння Богові та заохочували 
поклоніння Ваалові.

Це навернення до поганства стало тим тлом подій, на якому 
розпочали свою діяльність великі пророки Ізраїлю. Знову та 
знову в своїх проповідях вони закликали очистити Ізраїльську 
землю від поклоніння ідолам та повернутися до споконвічно 
правдивого поклоніння Богові. Коли на ці їх проповіді не було 
звернено уваги, Бог забрав від Ізраїлю незалежність руками 
ассирійців та вавилонян. В наступній главі ми побачимо, як 
розгорталися ці події.
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Пишне царювання дорого коштувало Соломонові. Спо-
чатку йому щастило жити у  розкошах та утримувати вели-
чезне військо за рахунок воєнних трофеїв та данини, яку пла-
тили завойовані народи. Крім того, він створив різноманітну 
та велику за обсягом торгівельну мережу: торгівля охоплю-
вала усе східне узбережжя Африки, а торговельні судна захо-
дили до усіх портів Середземного моря.

Але ці кошти не могли безкінечно забезпечувати Соломо-
нові подібне існування, і з часом він призначив своєму народу 
важкі податки. Північні племена особливо сильно обурюва-
лися з приводу цих податків, адже вони бачили, що їх гроші 
зникають у південному напрямку та збагачують Єрусалим та 
Юдею. Коли на престол зійшов син Соломона Рехав’ам (це 
трапилось між 930 та 920 роками до н. е.), до нього прийшли 
ватажки цих колін та попросили полегшити тягар податків, 
який несли їх співгромадяни. Рехав’ам повівся нерозумно та 
поставився до них із презирством. Він навіть похвалявся, що 
буде настільки жорстоким, що податки його батька здавати-
муться дрібницями.

Розгнівані такою зарозумілістю десять північних колін 
виголосили, що більше не вважатимуть Рехав’ама своїм закон-
ним правителем. Вони відокремились від нього та обрали собі 
за царя давнього Соломонового супротивника Єровоама. 
Своєю столицею Єровоам обрав місто Шомерон. Проте він 
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остерігався, що рано або пізно його народ може знов наверну-
тися до Рехав’ама, якщо постійно буватимуть в Єрусалимі на 
релігійних святах.

Для попередження цієї загрози Єровоам постановив, що 
тепер будуть два власних місця для поклоніння: одне в Дані, 
інше у Бет-Елі. В обох місцях він звів статуї золотих тельців. 
Поклоніння тельцю Єровоам запозичив з Єгипту, де він пере-
ховувався у вигнанні за часів царювання Соломона. Він прого-
лосив, що відтепер північні коліна ходитимуть на поклоніння 
до Дану та Бет-Елу.

Рехав’ам спробував повернути собі північні коліна, але 
потерпів поразку і мусив знехочу визнати їх незалежність. Під-
порядкованими Рехав’амові залишились лише коліна Юдине 
та Веніяминове. І з того часу північні коліна стали називати 
себе Ізраїлем, а Південне царство отримало назву Юдея.

Так розпочались Часи розділеного царства, яке проіснувало 
від днів правління Рехав’ама й до 722 року до н. е., коли північні 
коліна були знищені Ассирією. Протягом усього цього часу 
як Ізраїль, так і Юдея неодноразово відчували спокусливий 
вплив поганства, супроти якого було важко встояти. Кілька 
царів Юдеї намагались протистояти вторгненню чужоземних 
релігій, однак ці спроби не мали довгочасного успіху. А в Ізра-
їлі, навпаки, жоден цар не був відданим Богові й не відмовився 
від запровадженого Єровоамом у Дані та Бет-Елі поклоніння 
тельцю; багато хто з них активно допомагав розповсюдженню 
найбридкіших релігій, що розкладали суспільство.

Ахав, Єзавель та Ілля (Перша книга царів 16–17)
Але не всі в Ізраїлі наслідували своїх царів у забороненому 

поклонінні. Завжди були такі люди, які що є духу намагались 
залишитися вірними Богові, навіть незважаючи на пересліду-
вання з боку влади. Але їх кількість була невеликою, а вплив 
ще меншим. Для тих, хто покладався на Бога, найважчі часи 
настали з правлінням Ахава, сьомого за рахунком царя пів-
нічних колін.
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Ахав узяв за жінку фінікійку Єзавель, чий батько був царем 
Сидона. Єзавель була безмежно віддана Ваалові, й принесла 
цю релігію з собою до Шомерону. Там вона збудувала Ваалів 
храм, і в ньому прислужували кілька сотень жерців та проро-
ків, чиїм утриманням вона опікувалась сама. Вона також роз-
почала наступ на історично усталену релігію Ізраїлю, відда-
ючи на смерть кожного левіта або пророка, який продовжував 
поклонятися Богові. Доки з Єзавеллю було покінчено, лише 
сім тисяч чоловік в усьому Ізраїлеві не вклонились Ваалові.

Одним з тих, хто відмовився поступитися, був пророк на 
ім’я Ілля, що значить «Бог є Яхве», тобто Яхве – це ім’я, яким 
ізраїльтяни звичайно називали Бога. Ілля суворо докоряв Аха-
вові та Єзавелі через беззаконня, що вони творили. Він заявив, 
що Бог має намір покарати їх, надіславши на Ізраїль спусто-
шливу посуху. Скоро всі відчули силу його слів, тому що про-
тягом трьох років в Ізраїлі не було дощу. А з часом висохли 
вщерть усі потоки та пасовиська, і навіть царські отари не було 
де випасати.

Випробування на горі Кармел (Перша книга царів 18)
Посуха мала на меті підірвати віру в приписувану Ваалові 

могутність, адже його вважали за бога плодючості та при-
родних сил. Протягом цих безводних місяців Ілля залишався 
у схованці. Коли минуло три роки, він знов з’явився та кинув 
Ваалові ще один виклик. Він зустрівся з Ахавом поза стінами 
його палацу та запропонував провести двобій з  пророками 
Єзавелі. Місцем двобою мала стати вершина гори Кармел – 
мис, що височів над узбережжям Середземного моря. Зазви-
чай, вкрита пишною рослинністю, гора Кармел здавалась саме 
тою місциною, якою опікується бог плодючості, такий як Ваал. 
Крім того, колись на цій горі знаходився жертовник Богові, але 
зараз він був у руїнах.

Ілля запропонував випробування, яке показало би, який 
бог – Ваал чи Яхве – відповість на молитву свого пророка. Ілля 
мав відбудувати зруйнований вівтар Бога та покласти на нього 
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жертву. Жерці та пророки Ваала мали покласти пожертву на 
свій вівтар. Випробування полягало в  тому, щоб побачити, 
який бог надішле вогонь з неба, що запалить жертву.

Випробування розпочалось рано-вранці. Чотириста п’ят-
десят пророків Ваала танцювали навколо жертовника та час 
від часу кололи себе ножами, закликаючи свого бога надіслати 
вогонь на їхнє жертвоприношення. Вони продовжували свої 
молитви далеко за полудень, а Ілля увесь цей час насміхався 
над ними. Нарешті, танці виснажили їх. Тоді Ілля попросив 
дванадцять великих посудин з водою, яку він вилив на від-
будований вівтар, причому вода просякла не тільки жертву, 
а й дрова.

Після цього Ілля просто попросив Бога: «… Сьогодні пізна-
ють, що Ти Ізраїлів Бог, а я Твій раб, і що все оце я зробив Твоїм 
словом» (Перша книга царів 18:36). Тої самої миті вогонь спав 
на жертовник, запалив дрова, пожер жертву та випарив усю 
воду до останньої краплини. Люди заволали: «Господь, – Він 
Бог, Господь, – Він Бог!» (Перша книга царів 18:39). Потім 
вони допомогли Іллі схопити пророків Ваала, яких Ілля зако-
лов усіх до одного.

Під кінець дня Ілля надіслав Ахавові звістку про те, що 
посуха скоро закінчиться. Над країною пронеслася злива, 
і  вперше за кілька років висохлу землю напоїла вода. Коли 
Єзавель дізналася про те, що Ілля повбивав її пророків, вона 
призначила ціну за його голову. Через кілька годин для поря-
тунку свого життя Ілля втікав, прямуючи аж до гори Сінай, 
щоб сховатися від її гніву.

Наступники Ахава (Перша книга царів 19–22; Друга книга 
царів 3)
Коли Ілля, нарешті, повернувся до Ізраїлю, він наблизив 

до себе чоловіка на ім’я Єлисей, який також став великим та 
визначним пророком. Скоро по цьому служіння Іллі добігло 
кінця і Бог взяв його до себе. Одного разу, коли Ілля та Єли-
сей ішли безлюдною дорогою від Єрихону, між ними пром-



145

Провідник до Біблії

чало дещо схоже на вогненну колісницю. Потім сильний вихор 
відірвав Іллю від землі, і той щез. Тіло Іллі так і не знайшли, 
хоча протягом трьох днів його шукали п’ятдесят чоловік.

У той самий час Ахав готувався до з’єднання престолів Ізра-
їлю та Юдеї за допомогою військового та шлюбного союзу. Він 
віддав свою доньку Аталію за майбутнього царя Юдеї Єгорама, 
коли той був ще підлітком. Аталія мала дуже сильний вплив на 
Єгорама, який помер у віці 40 років, поцарювавши лише вісім 
років. Після нього царем став їх неповнолітній син Ахазія. За 
часів короткого правління Ахазії вплив Аталії як влади поза 
троном посилився. Така ж порочна, як її мати Єзавель, вона 
поклонялась Ваалові сама та посилено насаджувала відданість 
Ваалові по всій Юдеї.

Після передчасної смерті сина вона захопила трон та стала 
правити країною сама. У своєму прагненні усунути всіх конку-
рентів на престол вона винищила всю царську родину, в тому 
числі й власних онуків. Її задум не вдався тільки через те, що 
одну дитину, хлопчика на ім’я Йоаш, таємно вивели з палацу 
та заховали в  храмі під захистом первосвященика Єгояда. 
Протягом кількох років про місцезнаходження Йоаша не знав 
ніхто, крім близьких друзів Єгояда.

Єгояд створив союз із вірних воїнів та священиків, і коли 
Йоашеві виповнилось сім років, вони квапливо зібрали до 
храму людей, щоб вінчати хлопчика на царювання. Коли 
натовп біля храму зрозумів, що відбувається, вони голосно 
викрикували схвалення. Аталія у  палаці почула ці вигуки, 
що лунали від храмового подвір’я, та кинулась до храму, щоб 
перешкодити тому, що там відбувалось. Але ніхто не став їй 
допомагати, її схопили та відвели до міської брами й стратили.

Те, що відбувалось після цього як в  Ізраїлі, так і  в  Юдеї, 
можна назвати рішучими спробами звільнити країну від будь-
яких залишків відданості Ваалові. На півночі воїн на ім’я Єгу 
захопив царський престол та винищив усю Агавову родину. 
Потім Єгу повбивав Ваалових священиків. Він також зрівняв 
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із землею храм Ваала, збудований Єзавеллю в Шомероні, та 
зробив там відхоже місце.

На півдні за наказом Йоаша священики ретельно відремон-
тували Храм, який багато років простояв у запустінні. Крім 
того, він зробив усе можливе, щоб відновити колись багате 
храмове вбрання, що було розграбоване різними ворогами 
за часів правління Єгорама. Але все-таки навіть Йоаш не усу-
нув усі залишки поганства. За часів його довгого царювання 
люди продовжували робити поганські жертвопринесення 
та на вершинах пагорбів куріння фіміаму для різноманітних 
богів. Наступники Йоаша, причому деякі з них вельми благо-
честиві, також закривали очі на проведення подібних обрядів. 
В атмо сфері такої невизначеності повернення поганства було 
лише справою часу. Напередодні втрати Єрусалимом незалеж-
ності там навіть приносили в жертву дітей, інколи це робили 
й члени царської родини.

Ассирія завойовує північні землі (Друга книга царів 15–19)
Тим часом, незважаючи на зусилля запровадити реформи, 

як Ізраїль, так і Юдея поступово віддалялись один від одної 
в політичному плані. Вбивства та інтриги навколо престолу 
не припинились з усуненням цариці Аталії. Йоаша було вбито 
змовниками з його власного оточення, й те саме трапилось із 
його сином, що посів трон після нього. Схожі випадки зради 
та вбивства переслідували царів Шомерону, що змінювали 
один одного. Така нестача відданості у власних лавах призвела 
до того, що ані Ізраїль, ані Юдея не були спроможні виступити 
єдиним фронтом супроти зовнішніх ворогів. Сусідні народи 
почали потроху захоплювати шматочки території обох царств.

Найнебезпечніші вторгнення відбувалися спочатку на пів-
ночі, де сирійці постійно тиснули на Ізраїль та відібрали від 
царя Шомерону його головні міста. Послаблений сирійцями 
Ізраїль був нездатний стати серйозним супротивником для 
зростаючої в могутності Ассирії. Археологи відновили висіче-
ний на камені ассирійський надпис, який свідчить про те, що 
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Єгу виплачував данину ассирійському цареві задовго до того, 
як Ассирія досягла свого розквіту.

Ізраїль слабшав, і останні десятеро його царів поступово 
опинилися у  повній залежності від Ассирії. Спочатку асси-
рійці брали від Шомерону важку данину, а  потім почали 
захоп лювати територію царства та відселяти мешканців Ізра-
їлю до місцевостей, розташованих за річкою Євфрат. Заключ-
ний акорд пролунав, коли останній цар Шомерону Осія відмо-
вився платити данину та спробував укласти союз із Єгиптом. 
Ассирія відповіла на це руйнівним нашестям, що призвело до 
остаточного кінця Ізраїлю в 722 році до н. е.

У  наступні півтора століття лише Юдея залишалась єди-
ною вцілілою часткою від усієї колись могутньої Соломонової 
імперії. Ассирійці робили все можливе для підкорення Єруса-
лиму. Вони обложили місто та стали вихвалятись перед його 
захисниками, що Бог недостатньо сильний, щоб врятувати 
його. Така самовпевненість не могла залишатися без пока-
рання. Бог надіслав на ассирійців моровицю, що вразила все 
військо, й тим самим змусив їх відступити.

Духовний занепад Єрусалиму (Друга книга царів 20–25)
На жаль, Юдея не отримала уроків з  того, що трапилось 

з  Ізраїлем. Порятований від ассирійців Єрусалим отримав 
можливість навернутися до правильних шляхів до того, як 
Бог надішле покарання й  на нього. На щастя, коли Ізраїль 
було завойовано, Єрусалимом правив Єзекія, благочестивий 
реформатор, який відбудував Храм, повернув повагу до Мой-
сеєвого закону та зруйнував усі поганські святині та ідоли.

Проте після його смерті Єзекію змінив його син Манасія, 
безсумнівно, найбільш нечестивий з  усіх юдейських царів. 
Його царювання супроводжували насильство та кровопро-
лиття, і він одразу ж відмінив впроваджені його батьком пере-
творення. Він не тільки відбудував поганські святилища, зни-
щені Єзекією, але навіть поставив поганські жертовники та 
статую Астарти в єрусалимському Храмі.
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І  тоді Бог проголосив, що готує Юдеї ту саму долю, що 
й Ізраїлю. Єрусалим буде повністю зруйновано, а його мешкан-
ців силоміць випровадять у вигнання. Тепер Бог був настільки 
твердим у Своєму рішенні покарати Юдею, що вже ніщо не 
було здатним змінити Його наміри. Він не пом’якшився навіть 
тоді, коли онук Манасії Йосія вирішив викорінити все зло, що 
запровадили його батько та дід. Про Йосію в Біблії говориться: 
«А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся б до 
Господа всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією силою 
своєю …» (Друга книга царів 23:25). І з Храму, і з усього цар-
ства Йосія вигнав найменші ознаки поганства. Він знову зро-
бив спільним набутком Мойсеїв закон, відродив святкування 
Пасхи і навіть надіслав до Бет-Елу загін воїнів зруйнувати зве-
дений Єровоамом жертовник.

Але коли Йосія помер, зло знову повернулося до престолу 
в особі його наступника, і  тепер кінець Юдеї був близьким. 
Вона опинилась поміж двох вогнів у  боротьбі за владу, що 
набирала обертів, з одного боку це був Єгипет, що відроджу-
вався на заході, а з  іншого – неперевершений у своїй могут-
ності Вавилон на півдні. Спочатку Юдея підпала під владу 
Єгипту. Потім, коли вавилоняни відкинули Єгипет назад, 
мешканці Юдеї побачили, що тепер вони віддані на милість 
Вавилону.

Проте Вавилон не мав слави милосердної країни, і  скоро 
Єрусалим опинився в  облозі. Коли місто вже не було здат-
ним витримувати облогу, вавилонський цар Навуходоносор 
повністю його розграбував. Він забрав з Храму всі золоті та 
срібні прикраси, украв царську скарбницю, а  єрусалимську 
знать, найхоробріших воїнів та всіх найвправніших ремісни-
ків захопив у полон та забрав до Вавилону. Він призначив по 
собі царів-намісників, які керували для нього Єрусалимом. Та 
коли вони спробували повернути Єрусалимові незалежність, 
Навуходоносор знову привів своє військо та повністю зрівняв 
місто з землею. Міські мури, Храм, будівлі – усе було зруйно-
вано. Від Єрусалиму залишились тільки руїна та згарище.
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Повернення з Вавилону (Книга Ездри та Книга Неемії)
Старий Заповіт надає лише уривчасті відомості про Часи 

Вавилонського полону. Окрім кількох згадувань мимохіть, 
біблійні книги історії повністю пропускають цей період. Те, що 
ми знаємо про вавилонський полон, – це переважно відомості 
з Книги пророка Єзекіїля та Книги пророка Даниїла, які ми 
розглянемо у главах, присвячених книгам, написаним проро-
ками. Проте ми вже знаємо, що з Вавилону євреї повернулись 
із найбільш щирою, ніж у будь-які попередні часи, повагою до 
Божого закону.

Єремія, один з останніх пророків Єрусалиму, провістив, що 
місто пролежить у руїнах сімдесят років по тому, як буде заво-
йовано Вавилоном. Всі ці роки багато хто з євреїв, яких було 
вигнано до Вавилону, плекали мрію колись повернутися до 
Єрусалиму та відбудувати його.

Ця можливість була надана через сімдесят років – як і про-
рокував Єремія, – коли мідійці та перси перемогли Вавилон. 
Книга Ездри розпочинається розповіддю про те, як мідій-
сько-персидський цар Кір видав наказ, який дозволяв поло-
неним євреям повернутися до Юдеї, щоб відновити Єрусалим 
та його Храм. Крім того, він погодився повернути вcі храмові 
лаштунки, які все ще залишалися в його скарбниці.

Тисячі людей скористалися наданою нагодою та вирушили 
до Юдеї. Нащадок Давида на ім’я Зоровавель та священик на 
ім’я  Ісус, син Йоцадаків, очолили відбудову Храму, що роз-
почалася. Цьому задумові наполегливо перешкоджали міс-
цеві воєначальники, які вважали, що отримання Єрусалимом 
колишньої влади не відповідає їх інтересам. Коли Кір помер, 
противники відбудови Єрусалиму спромоглись отримати цар-
ський наказ, який забороняв подальшу роботу з відновлення 
Храму. І хоча з часом цей наказ було скасовано, робота над 
Храмом не рухалась усі ці роки, доки був чинний царський 
наказ.

На той час, коли храм було повністю відновлено, з Вави-
лону прибув книжник на ім’я Ездра (книжниками називали 
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тих, хто переписував та витлумачував закон Мойсея). Він 
допоміг з реформуванням священства та організацією храмо-
вого служіння відповідно до Мойсеєвого вчення. Крім того, 
Ездра багато зробив для того, щоб сповнити серця співгрома-
дян виключною відданістю Богові.

Проте ані він, ані Зоровавель не зуміли відбудувати міські 
мури. Кілька разів робились спроби знову звести їх, але енту-
зіазм скоро змінювався занепадом духу. Коли розчарування 
досягло краю, з’явився новий провідник – Неемія, людина, 
про яку розповідається у названій його іменем книзі. Неемія 
був особистим слугою вавилонського царя. Дізнавшись про 
припинення відбудови Єрусалиму, він глибоко засмутився. 
Його похмурий настрій скоро став очевидним для оточуючих 
та привернув увагу царя, який запитав, що так сильно засму-
тило Неемію. Коли він усе пояснив, цар призначив його прави-
телем Єрусалиму та доручив очолити відновлення міста.

Завдяки тому, що Неемію було призначено правителем 
царським наказом, це надавало йому право використовувати 
царські ліси та кар’єри. Під керівництвом Неемії будівництво 
було поновлено з великим завзяттям. Чудовий керівник, він 
зумів надихнути людей на те, щоб якомога швидше відбуду-
вати оборонні укріплення Єрусалиму. Через шістдесят шість 
днів міські мури та брама були побудовані. Тепер, маючи 
захист, люди взялись до відбудови Храму, зведення будівель 
та повсякденних справ.

При цьому вони відкрили свої серця для Бога. Ездра та 
багато інших священиків увесь час навчали їх закону Мойсея, 
а люди були готові слухати закон та дотримуватися його. Це 
вказує на визначний поворот у єврейській історії. Від цього 
моменту й  надалі євреї ніколи більше не виявляли ані най-
меншої поблажливості до поганства. У всьому давньому світі 
вони славились своєю протидією поклонінню ідолам та вша-
нуванню багатьох богів. Здавалось, що, нарешті, Божий народ 
засвоїв той урок, якому Бог почав їх навчати на горі Сінай.
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Книги поезії та мудрості

Відновлення Храму Неемією завершує період історії, про 
який розповідається у Старому Заповіті. Але хоча хроноло-
гічно ці події є кінцевими для старозавітної історії, сама Книга 
Неемії знаходиться майже посередині Старого Заповіту. Решту 
складають двадцять дві книги, що утворюють два великі роз-
діли, один з яких – це книги поезії, а другий – книги пророцтв.

Книг поезії в Біблії п’ять. Найбільша з них 
написана переважно Давидом, інші три вважа-
ються написаними Соломоном, а автор п’ятої, 
Книги Йова, невідомий. Як постає з їх узагаль-
нюючої назви, ці книги написано поетичним 
стилем. Але не все в них тільки поезія, – вони 
скоріше становлять собою те, що в  давньому 
світі вважалося творами про мудрість.

В  Ізраїлі, як майже усюди на Середньому 
Сході, твори про мудрість були дуже близькими 
до того, що ми називаємо філософією. Подібні твори було знай-
дено від Єгипту на заході та до долини Тигру та Євфрату на 
сході. Вони мали на меті навчити читача проникливості, щоби 
бути спроможним приймати правильні рішення, моральні та 
відповідальні. Залежно від намірів автора та чи інша частина 
твору набувала форми розгорнутого діалогу, розповіді про 
життєві події, притчі, поеми або пісні. Усі ці жанри зустріча-
ються у творах про мудрість, що увійшли до складу Біблії.

Поезія/Мудрість
Йов
Псалми
Приповісті
Еклезіяст
Пісня над 
піснями 
Соломона
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Книга Йова
Перша з книг мудрості в Старому Заповіті розповідає про 

благочестивого чоловіка, що потерпів від злої недолі. Його 
звали Йов, і книгу також було названо за його іменем. Ця книга 
досить велика за обсягом, проте нічого в ній не дозволяє точно 
визначити, де та коли жив Йов. Тло, на якому розгортаються 
події, наводить на думку, що вони належать до часів, що пере-
дували Мойсею, а можливо, навіть до часів Авраама.

Бог благословив Йова великою родиною, величезним багат-
ством, численними отарами овець та іншої худоби, а також 
значною кількістю слуг. Але важливішим є  те, що Йов був 
морально чистою та щиро відданою Богові людиною. Книга 
розпочинається з  того, що Йов щодня підносив жертви та 
молитви за себе та свою родину.

На початку Книги Йова з’являється й певна духовна істота, 
що називається дияволом. Ніде в Біблії немає чіткого визна-
чення, звідки походить диявол, але в  Писанні він постає 
у  подвійній ролі: по-перше, він спокушає людей робити 
зле, а  по-друге, обмовляє тих, кого благословив Бог. Слово 
«диявол» по суті значить «наклепник». Саме у ролі того, хто 
обмовляє, він постає у Книзі Йова.

Коли Бог розповідає про зразкову вдачу Йова, диявол запе-
речує, що Йов зовсім не є  таким благочестивим, яким його 
вважає Бог. За словами диявола, якщо би Йов не був настільки 
багатим та благословенним, і  якщо Бог би не заступався за 
нього, то він би виявив свою правдиву натуру та відвернувся 
від Бога. Але Бог наполягає, що це не так, і дозволяє дияволові 
забрати від Йова все, крім життя.

Одразу ж  на Йова обрушується потік нещасть: від нього 
крадуть худобу, сильний вітер руйнує будинок, в якому зібра-
лися для свята його діти, й усі вони гинуть, а в довершення 
й самого Йова вражено хворобою. Вкритий роз’ятреним гній-
ним струп’ям, він приречений на страждання та тілесні муки. 
Проте незважаючи на всі ці нещастя, Йов наполегливо відмов-
ляється відкинути Бога, як цього очікує від нього диявол.
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У цей час до Йова приходять друзі, – безсумнівно з надією 
розрадити його своєю присутністю. Але їхні слова приносять 
Йову мало втіхи. Здається, що друзі стурбовані перш за все 
власними роздумами щодо того, чому Йова посіли такі зли-
годні. Їх головна думка зводиться до того, що Бог карає Йова 
через якийсь прихований гріх. Коли Йов наполегливо пов-
торює, що він непорочний, друзі лише усталюються у своїй 
думці. Сама лише відмова визнати гріх, – роблять вони висно-
вок, – це доказ його гордощів та порочності.

Таким чином, Книга Йова виявляється філософським 
дослідженням причин людського страждання. Бесіду Йова та 
його друзів викладено у вигляді драми, головні персонажі якої 
виголошують довгі поетичні діалоги. У  пошуках пояснення 
своїх страждань і він сам, і його друзі відштовхуються від того, 
що Бог є справедливий. Але при цьому вони припускають, що 
смерть – це кінець нашого існування. Ніхто з них не дотриму-
ється ідеї життя після смерті, де Бог виправляє усе несправед-
ливе, що існує в нашому світі. Згідно до їх розуміння, Бог має 
віддячити людині за все, що з нею відбувається, ще до смерті, 
бо інакше Він був би несправедливим у Своєму ставленні до 
нас. Тому, оскільки Бог є справедливий, а Йов страждає, єди-
ним поясненням його страждання вбачається те, що в цьому 
винний сам Йов.

І ось, коли здається, що суперечка між Йовом та його обви-
нувачами ніколи не скінчиться, втручається Бог. Він постає 
перед ними та зрушує на них зливу запитань. Вони зосере-
джені навколо глибинних таємниць природи та всесвіту. Бог 
має на меті показати Йову та його друзям, наскільки обмеже-
ними є їхні знання. І через цю обмеженість вони неспроможні 
зрозуміти всього, що відбувається із Йовом.

Сам Йов, нарешті, визнає існування багатьох таємниць, 
які людина нездатна осягнути. Тільки Бог може їх зрозуміти. 
Визнавши це, тепер Йов задоволений своїми знаннями, що 
добігають кінця, та межами, визначеними смертністю людини.
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Книга завершується тим, що Бог винагороджує Йова за 
його стійкість перед нещастями. У нього народжуються інші 
діти, а  він сам знову отримує здоров’я  та благополуччя. На 
довершення розповіді про його життя багатство Йова подво-
юється порівняно до того, що він мав спочатку. Проте головна 
ідея Книги Йова полягає не в тому, що Бог винагороджує за 
вірність матеріальними благами. Швидше, це книга про те, 
як навчитися змирятися з  інколи болючими обмеженістю 
та запитаннями, на які не маємо відповіді, бо й те, й  інше – 
частина того, що наша природа є людською.

Псалми
Від Книги Йова Біблія веде нас до Псалмів, які є найкра-

щими прикладами єврейської поезії. Псалми – це пісні, що 
були написані на честь свят, обрядів поклоніння в Храмі або 
на відзначення якихось трагічних подій. Всього у  Псалтирі 
зібрано 150 псалмів, і  приблизно половина належить перу 
Давида.

Єврейська поезія не схожа на поетичні твори інших наро-
дів. На відміну від багатьох сучасних віршів вона не має рими, 
та не дотримується характерних для грецьких та латинських 
віршів суворого ритму та розміру. Замість цього для ство-
рення поетичного враження єврейська поезія використовує 
дивовижну фразеологію, повторення ключових фраз та пара-
лелізм образів.

Паралелізм – це така побудова речень, коли дві тісно пов’я-
зані між собою думки розміщуються поруч. Автор може вико-
ристовувати цей прийом для того, щоб показати контраст між 
двома ідеями, або звертатися до паралелізму, щоб підкреслити 
якусь думку, передавши її двічі, але різними способами. Пара-
лельною конструкцією розпочинається Псалом 77: «Послухай, 
мій люду, науки моєї, нахиліть своє вухо до слів моїх уст». При-
клад паралелізму ми бачимо й у Псалмі 139:2: «Визволь мене 
від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника».
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В  інших випадках паралелізм досягається за допомогою 
того, що побудова речень робиться дуже схожою, з невелич-
кою відмінністю лише в кінці речення. Прикладом цього може 
послужити початок Псалма 76: «Мій голос до Бога, й я кликати 
буду, мій голос до Бога, й почує мене». Цей приклад показує 
використання паралельної конструкції для того, щоб показати 
контраст. Тут поет дивиться на одне й те саме звернення з двох 
різних сторін: спочатку з точки зору того, хто звертається до 
Бога, а потім з точки зору того, хто його чує, тобто Бога.

У Новому Заповіті деякі розділи Псалмів розглядаються як 
пророцтва, і навіть Давид представлений як пророк. Наступ-
ний фрагмент із Псалма 2 тлумачиться як пророкування 
змови між провідниками євреїв та римським правителем щодо 
страти Ісуса (Дії апостолів 4:24–28): «Земні царі повстають, 
і князі нараджуються разом на Господа та на Його Помазанця» 
(Псалми 2:2).

А цей фрагмент із Псалма 109 вважається пророцтвом про 
те, що Бог воскресить Ісуса з мертвих та зробить Володарем на 
небесах (Дії апостолів 2:32–36): «Промовив Господь Господеві 
моєму: Сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогів 
за підніжка ногам Твоїм» (Псалми 109:1).

Інші уривки з псалмів можна розглядати як провість життя 
Ісуса. Провість – це особлива сполука, коли одна історична 
подія провіщає, що трапиться в межах іншої події в далекому 
майбутньому. У провісті перша подія містить істотні риси, які 
більш драматично виявлять себе в подальшій події. Так, коли 
Давид створював Псалом 2, він, вірогідно, мав на увазі власне 
вінчання на царювання. Він навів слова Бога: «Я ж помазав 
Свого Царя на Сіон (гора, на якій розташовано Єрусалим – 
Авт.), святу гору Свою» (Псалом 2:6). Звертаючись до Свого 
царя, Бог продовжує: «…Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе поро-
див» (Псалом 2:7). І хоча Давид думав, що ці слова стосуються 
його, в Новому Заповіті показано, що вони також змальову-
ють стосунки Бога та Ісуса (Послання до євреїв 1:1–6).
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Ще один вид провісті у  Псалмах пов’язаний із словами 
Давида, якими він образно розповідав про себе, але через 
тисячоліття вони буквально та безпосередньо стосувалися 
Ісуса. Разючим прикладом такої провісті є Псалом 21. Давид 
розпочинає цей псалом з тих самих слів, якими Ісус промов-
лятиме з хреста: «Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?» 
Далі у  псалмі Давид розповідає про муки, які він пережив, 
коли був оточений жорстокими на невмолимими ворогами. 
Свої почуття він передав наступними словами:

… пси оточили мене … обліг мене натовп злочинців, про
кололи вони мої руки та ноги мої … Я висох, рахую всі 
кості свої, а  вони придивляються й  бачать нещастя 
в мені! Вони ділять для себе одежу мою, а про шату мою 
жеребка вони кидають…

Псалми 21:17–19
Це точне відображення того, що трапилось під час розпи-

нання Ісуса, коли кати прибили Його руки та ноги цвяхами 
до хреста, залишивши кістки цілими, а потім кидали жеребка, 
щоб дізнатися, кому випаде Його одяг (Євангелія від Івана 
19:17–24; 31–37).

Протягом трьох тисяч років Псалми є однією з найголов-
ніших скарбниць світової літератури. У незабутніх образах та 
чудових словах оспівано пишноту, велич та співчуття Бога. 
Мабуть, у всьому світі найчастіше цитованим поетичним тво-
ром є Псалом 22, в якому Бога порівнюють з турботливим пас-
тирем, який захищає всіх, хто слідує за Ним, та леліє кожного, 
хто належить до Його отари.

Інші псалми оспівують красу та мудрість закону, який Бог 
дав Ізраїлеві. Цьому присвячено 176 віршів у Псалмі 118, най-
довшому у Книзі Псалми. Ця пісня є унікальною і з точки зору 
її побудови. Вона складається з 22 строф, в кожній з яких по 
вісім віршів. Автор зупинив свій вибір на 22 строфах через те, 
що єврейська абетка має 22 літери. У першій строфі всі вісім 
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віршів розпочинаються з  першої літери алфавіту, усі вірші 
у другій строфі – з другої літери, і так далі до кінця псалма.

Не всі псалми написано Давидом, і  навіть за його часів. 
Деякі було створено під час вавилонського полону. В одних 
випадках автор псалма відомий, в інших – ні. Але незалежно 
від того, хто створив той або інший псалом, кожному з них 
притаманна велична краса.

Книга приповістей
Третя книга поезії називається Книгою приповістей Соло-

мона. Як видно з її назви, це зібрання коротких мудрих вір-
шів. Автором більшості цих притч вважається Соломон, 
який написав біля 3000 притч та 1005 пісень (Перша книга 
царів 5:12). Ви пам’ятаєте, що, ставши царем Ізраїлю, Соломон 
попросив у Бога великої мудрості, щоб добре керувати своїм 
народом. В Біблії розповідається, що Бог дав йому такий розум 
та проникливість, які перевищували мудрість всіх оточуючих 
народів (Перша книга царів 5:13).

Самі по собі притчі закликають читача так само гаряче 
прагнути мудрості, як це робив Соломон. Автор часто хвалить 
тих, хто є достатньо смиренним, щоб навчатись з життєвого 
досвіду, на противагу тим, хто є настільки самовпевненим, що 
продов жує наполегливо робити ті самі нерозумні помилки. 
І  хоча ці притчі стосуються найрізноманітніших аспектів 
життя та віри, їх основну суть можна побачити у наступних 
словах:

… викартай мудрого й  він покохає тебе. Дай мудрому 
й він помудріє іще, навчи праведного і прибільшить він 
мудрости! Страх Господній початок премудрости, а пі
знання Святого це розум…

Книга приповістей 9:8–10
Крім того, Книга приповістей заохочує життя у праці, а не 

в лінощах, життя чесне, а не ошуканство, життя у чистоті – як 
моральній, так і  плотській, а  не переслідування сумнівного 
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задоволення. Багатьом із своїх притч Соломон надав відті-
нок гумору або іронії. У 24-му вірші 25-ї притчі він говорить: 
«Ліпше жити в куті на даху, ніж з сварливою жінкою в спіль-
ному домі». Знаючи про численні нещастя, що випали на долю 
Соломона у подружньому житті, ми можемо тільки здогадува-
тись, чи не мав він тут на увазі свій власний досвід.

Книга Еклезіяста, або Проповідника
У Книзі Еклезіяста, що багатьма також вважається напи-

саною Соломоном, ми бачимо, що гіркий досвід насправді 
послужив основою багатьох його порад з Книги приповісті. 
Книга Еклезіяста автобіографічна, написана у вигляді сповіді. 
Це порада постарілого батька своєму синові. Соломон розпо-
відає про те, як його величезне багатство та неоскаржувана 
влада надали йому необмежені можливості перевірити усі 
гадані уявлення щодо щастя. Він накопичив багато майна. Мав 
пристрасні любовні стосунки. Куштував вишукані страви та 
пив найвишукані вина. Оточив себе сотнями слуг, які викону-
вали будь-яку його примху. І при всьому цьому виявив, що над 
ним бере верх відчуття спустошеності.

«Наймарніша марнота, марнота усе!» – типова та найчас-
тіше повторювана фраза у Книзі Еклезіяста. Тут марнота зна-
чить спустошеність. Словами «наймарніша марнота» Соло-
мон прагне показати, що усередині себе відчуває доконечну 
спустошеність. І лише під кінець книги він починає відчувати 
внутрішню цілісність. Поступово він усвідомлює, що щастя не 
у тому, що ми здатні досягти власними зусиллями, а в самих 
цих зусиллях. Зміст життя, стверджує він, полягає в тому, щоб 
зрозуміти, що саме ти любиш, і повністю поринути у це. Він 
пише:

Оце, що я бачив, як добре та гарне: щоб їла людина й пила, 
і щоб бачила добре в усьому своєму труді, що під сонцем 
ним трудиться в час нечисленних тих днів свого віку, які 
Бог їй дав, бо це доля її.

Книга Еклезiяста 5:17
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Далі, розповідаючи про таку людину, Соломон додає: «Вона 
днів свого життя небагато на пам’яті матиме, то Бог в її серце 
шле радість» (Книга Еклезiяста 5:19).

Сенс життя Соломон знайшов і у поверненні до того, від 
чого одного разу віддалився, – глибокій шані до Бога та Його 
закону. На завершення Книги Еклезіяста Соломон говорить: 
«Підсумок усього почутого: Бога бійся, й чини Його заповіді, 
бо належить це кожній людині» (Книга Еклезiяста 12:13).

Книга Пісня над піснями
Незважаючи на своє розчарування у  пошуках насолоди, 

в Еклезіясті Соломон зовсім не має на меті запевнити читача, 
що треба взагалі знехтувати насолодою. Спустошеність вини-
кла тоді, коли насолода стала сенсом життя. За інших умов 
насолода була частиною повноцінного життя, і  це видно 
з Пісні над піснями Соломона.

З усіх 1005 пісень, що були написані Соломоном, зберег-
лась тільки ця. На відміну від пісень Давида, які складаються 
з кількох сотень віршів, Пісня над піснями (її ще називають 
Пісня Соломона) більше схожа на невелику оперу. Вісім глав 
Пісні над піснями – це мелодійна розмова прекрасної молодої 
жінки з її напрочуд гарним чоловіком. Кожне її слово народ-
жене глибоким коханням до нього. А у його відповідях бачимо 
безмежну ніжність та захоплення нею.

Двоє закоханих відкрито говорять про свій плотський, емо-
ційний та духовний потяг один до одного, про людей та обста-
вини, що їм заважають, але вони сповнені рішучістю нікому не 
дозволити стати на перешкоді їх коханню. Пісня над піснями – 
це один з найбільш еротичних літературних творів, що зали-
шилися нам від давнини. Багато хто дивується, що до складу 
Біблії належить книга, яка настільки відверто оспівує кохання 
та плотські насолоди. Але Бог ніколи не відкидав плотського 
кохання та чуттєвість у стосунках між чоловіком та жінкою. 
Він дійсно завжди заохочує насолоди у шлюбі, і тільки стате-
вий зв’язок поза межами шлюбу вважає аморальним.
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Пісня над піснями – остання серед біблійних книг поезії, 
але це жодною мірою не останній поетичний твір у  всьому 
Старому Заповіті. Пророки, чиї книги розміщено наступними, 
для донесення свого послання також часто звертались до пое-
тичних форм висловлення. Таким чином, книги поезії в сти-
лі-стичному плані є добрим вступом до книг пророків, тому 
що, познайомившись з типовими для ізраїльської літератури 
засобами поетичної експресії, ми зможемо краще зрозуміти 
слова пророків. А саме твори пророків нас зараз і цікавлять.



161

Глава 15
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Пророки в Біблії – це люди, які доносять послання безпо-
середньо від Бога. Часом ці послання містять пророкування 
щодо майбутнього, але не завжди. Насправді, пророки приді-
ляють набагато більше уваги теперішньому, а не майбутньому. 
Їх головне завдання – наблизити людей до Бога та підвести їх 
до життя, сповненого моральною чистотою. Коли вони про-
мовляють до народу, їх слова називаються пророцтвами, неза-
лежно від того, містять вони пророкування щодо майбутнього 
чи ні.

Бог обирав Своїми пророками людей, що посідали най-
різноманітніше положення в  суспільстві. Багато з  них були 
людьми з народу. Але були серед пророків і шановані провід-
ники, які уславились своїми ратними подвигами або політич-
ним успіхами. Так, пророком в Біблії названо Мойсея (Повто-
рення Закону 18:17–18), як про пророків розповідається про 
суддів Девору та Самуїла, а також царя Давида (Книга Суд-
дів 4:4; Перша книга Самуїлова 3:20; Дії апостолів 2:29–30).

Проте зазвичай, коли розповідаємо про пророків, маємо на 
увазі не цих людей. Зазвичай, ми використовуємо слово «про-
рок» для визначення спільної назви чоловіків (іноді й жінок), 
які почали масово з’являтись приблизно за часів, коли в Ізра-
їлі було встановлено власну монархію. Самі себе вони вважали 
Божими вісниками, що несли послання до сумління свого 
народу. Вони викривали моральну та духов ну розбещеність, 
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де б її не знаходили. Отже, цих людей не завжди любили, бо 
вони однаково суворо викривали і царів, і священиків, і про-
стий люд. Але пророки й не шукали людського визнання, – їх 
єдиним устремлінням були істина та відданість Богу.

Близько Х століття до н. е. пророки почали записувати свої 
слова. Натан, пророк, який жив за часів Давида та Соломона, 
написав книгу, яка залишалася відомою й наступним поколін-
ням. Очевидно, що вона зникла разом з творами інших ран-
ніх пророків після вигнання до Вавилону (Перша книга хро-
ніки 29:29; Друга книга хроніки 9:29; 12:15; 13:22).

На щастя, книги інших пророків збереглись та були вклю-
чені до Біблії. Починаючи з Книги Амоса, що була написана 
на початку VІІІ століття до н. е., до Біблії увійшло сімнадцять 
книг, що були створені шістнадцятьма пророками протягом 
трьохсот п’ятдесяти років. У Старому Заповіті ці твори зібрано 
разом, і  вони складають розділ, який Ісус і  Новий Заповіт 
справедливо називають «Пророки» (Євангелія від Луки 24:44; 
Послання до римлян 3:21).

Зазвичай, ми впізнаємо книги пророків за назвою, бо вони 
названі за іменами авторів. Єдиним винятком є  Плач Єре-
мії, що є післямовою до набагато ширшого за обсягом твору, 
який названо його іменем. На відміну від інших розділів Ста-
рого Заповіту, книги пророків не представлені в хронологіч-
ній послідовності, замість цього вони утворюють дві групи, 
одна з яких називається «Великі пророки», а інша – «Малі про-
роки». При цьому спочатку викладено книги великих проро-
ків – п’ять книг, написаних Ісаєю, Єремією, Єзекіїлем та Дани-
їлом, а потім інші дванадцять книг – твори малих пророків.

Слова «великі» та «малі» позначають розмір книги, але зов-
сім не її значущість. «Великі пророки» – це одні з найдовших 
книг Біблії, а «Малі пророки» – навпаки, одні з найкоротших. 
Немає жодного зв’язку між значущістю того, чому навчає про-
рок, та розмірами його твору. Незважаючи на свою стислість, 
в книгах малих пророків знаходиться багато ідей, що є най-
важливішими у Писанні. Крім того, існували видатні пророки, 
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які не залишили по собі взагалі жодних книжок, – наприклад, 
Ілля та Єлисей.

Чому навчали пророки
Пророки представляли найбільш пере-

дові для давнього світу уявлення про етику 
та мораль. При цьому вони стверджували, 
що не можна відокремлювати етику від 
релігії. Наше ставлення до рідних та близь-
ких, казали вони, прямо пов’язано зі став-
ленням Бога до нас.

Коли вони висунули цю ідею, вона при-
вернула до себе загальну увагу. В  поган-
стві, навіть за часів Давньої Греції та Риму, 
релігія та етика були дуже слабко пов’язані. 
Релігія переважно стосувалась ритуалів та 
обрядів, що відправлялись у храмах та свя-
тилищах. Не існувало обов’язкового зв’язку 
між релігійними переконаннями людини 
та моральними законами, згідно з  якими 
він жив. Все, що вимагалось для того, щоб 
отримати прихильність якогось бога, – це 
вклонятись йому з належною пошаною.

У своїх моральних законах люди спира-
лись на те, що не було пов’язано з релігією. 
На Середньому Сході можна було зверну-
тися до книг мудрості або звернутися за порадою до місцевого 
мудреця-старійшини, які за традицією володіли корисним 
знанням. В умовах Греції та Риму ви, швидше за все, зверну-
лися б до якоїсь філософської течії, наприклад, до стоїцизму 
або епікурейства. Але навіть найбільш благочестиві філософи 
рідко пов’язували етичні норми з відносинами між людиною 
та тим чи іншим божеством, і навіть більше за це – з будьяким 
божеством. Жоден філософ ніколи не висував ідеї, що етика 

Пророки
Великі пророки
 Ісая
 Єремія
 Плач Єремії
 Єзекіїль
 Даниїл
Малі пророки
 Осія
 Йоіл
 Амос
 Овдій
 Йона
 Михей
 Наум
 Авакум
 Софонія
 Огій
 Захарія
 Малахія
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та мораль є вкоріненими у саму сутність Бога, як про це гово-
рили єврейські пророки.

На противагу цьому у книгах пророків стверджується, що 
Богові не до вподоби молитви та жертвопринесення, що підно-
сяться людьми облудними, бездушними та несправедливими. 
Оскільки це торкається Бога, провадити такий спосіб життя 
значить бути Йому невірними. Головне бажання Бога щодо 
людства – допомагати йому, і тому Він прагне мати послідов-
ників, які прагнуть того самого. Його моральний закон спря-
мований на досягнення людьми більш здорового та щасливого 
життя в праведності. Свідомо порушувати цей закон – означає 
виступати проти цілей та намірів Самого Бога, а це те саме, що 
виявляти неповагу до Нього.

Цим тісним зв’язком між сутністю Бога та етичними нор-
мами кожної людини і пояснюється наявність в книгах проро-
ків трьох наскрізних тем.

• Перша тема – теологічна. Головна мета пророків – допо-
могти Ізраїлеві придбати чіткіше розуміння Бога та стати 
вірними Йому.

• Друга тема – соціальна та етична. Пророки постійно 
викривають тих, хто чинить несправедливість або злов-
живає владою.

• Третя тема – так звана тема месіанства. Цей термін 
походить від слова «месія», що значить «Божий помаза-
ник». Пророки часто згадують особливого провідника, 
якого Бог підійме в Ізраїлі. При цьому вони змальову-
ють величні благословення, які Бог надішле через цього 
провідника. Пророки ніколи не згадують його імені, але 
євреї віддають перевагу називати його Месія, «Божий 
помазаник». Новий Заповіт пов’язує ствердження про 
Месію з життям та працями Ісуса.

Тільки відповідно до того, наскільки ми ознайомлені з цими 
темами, ми спроможемося зрозуміти книги пророків.
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Пророки і ті, хто їх слухав
Перш ніж вивчати написане пророками, буде корисним 

ознайомитися з цими людьми з точки зору місцевості, де вони 
виконували свою місію, та до кого звертались із своїми сло-
вами. Відносно до цього їх можна об’єднати до п’ятьох груп:

• пророки, надіслані до Північного царства;
• пророки, надіслані до Південного царства;
• пророки, які виконували своє служіння серед інших 

народів;
• пророки часів Вавилонського полону;
• пророки часів відродження Єрусалиму.
Якщо спочатку звернутися до великих пророків, то Ісая та 

Єремія переважно провіщували для Південного царства. Єзе-
кіїль та Даниїл, послідовники Єремії, були пророками у Вави-
лоні серед полонеників з Єрусалиму.

Щодо малих пророків, то Амос та Осія звертали свої слова 
до мешканців Північного царства. Ще четверо – Йоіл, Михей, 
Авакум та Софонія – зосередили увагу на Південному царстві. 
А опісля вавилонського полону, коли відновлювали Єрусалим, 
там виконували свою місію пророки Огій, Захарія та Малахія. 
Інші пророки слугували для різноманітних оточуючих наро-
дів: Йона та Наум були вісниками в Ніневії, столиці Ассирії, 
а Овдій пророкував ідумеянам, спорідненому з ізраїльтянами 
народові, що населяв землі на південь від Юдеї.

Таким чином, можна поширити попередню класифікацію та 
отримати наступний список:

пророки у Північному царстві:
• Амос;
• Осія;

пророки у Південному царстві:
• Михей;
• Ісая;
• Йоіл;
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• Авакум;
• Софонія;
• Єремія;

пророки серед інших народів:
• Йона;
• Наум;
• Овдій;

пророки часів Вавилонського полону:
• Захарія;
• Огій;
• Малахія.
Можна згрупувати пророків відповідно до того, під час 

якого історичного періоду вони виконували служіння провіс-
ників:

Часи розділеного царства:
• Амос;
• Осія;
• Михей;
• Ісая;
• Йона.

Часи Юдейського царства:
• Ісая;
• Наум;
• Йоіл;
• Авакум;
• Софонія;
• Єремія.

Часи Вавилонського полону:
• Єремія;
• Овдій;
• Єзекіїль;
• Даниїл.
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Часи відродження:
• Захарія;
• Огій;
• Малахія.

Амос
З усіх пророків протягом VІІІ століття до н. е. виконували 

своє служіння п’ятеро. Порядок їх появи на історичній сцені 
був наступним: Амос, Осія, Йона та Михей. Амос, перший 
з  пророків, чиї твори збереглись, спрямував свою увагу на 
місто Самарію (Шомерон) у часи, коли воно насолоджувалося 
відносним спокоєм та розкошами. Проте багато його мешкан-
ців, які знаходились на нижніх щаблях соціальної ієрархії, не 
користувалися цими благами. Вони жили у безпросвітних зли-
годнях та були жертвами багатіїв-гнобителів, а ті пригноблю-
вали бідних, обманювали торговців та підкупали суддів хаба-
рами. Як це не було сумно, але здавалось, що нікого з вищих 
прошарків не турбувало навколишнє убозтво.

Але воно турбувало Бога, тому Амос і попереджував, що 
Господь покарає Ізраїль за таку бездушність. Бог вирішив 
повністю знищити Самарію та її мешканців (Книга пророка 
Амоса 6:7–14). Амос виголосив, що Бог покарає Самарію через 
нашестя ассирійців. Керівні прошарки зустріли це твердження 
з іронічною посмішкою, адже ніхто в Самарії не дотримувався 
думки, що від Ассирії може виходити серйозна загроза (Книга 
пророка Амоса 7:10–13). Ассирійці знаходились на значній від-
стані і тільки-но розпочали накопичувати сили. Слова Амоса 
зустріли з глухотою.

Осія
Майже те саме трапилось, коли через кілька років з’явився 

Осія, щоб виступити супроти релігійної кризи у Північному 
царстві. Він порівняв стан духу в  Ізраїлі до свого власного 
неспокійного життя. Осія взяв за жінку повію на ім’я Ґомер, 
яка народила йому дитину, а потім почала чинити перелюб та 
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народила ще двох дітей від своїх коханців. Пізніше вона зов-
сім залишила Осію – і, врешті-решт, опинилася у рабстві. Діз-
навшись про її жалюгідний стан, Осія вирушив до невільни-
чого ринку, відкупив та привів її назад до свого дому. Він став 
умовляти Ґомер більше ніколи не тікати. Він хотів, щоб вона 
назавжди залишилася з ним.

Своє життя з Ґомер Осія використав як приклад того, як 
Ізраїль поводився відносно до Бога. Ізраїль був як блудлива 
жінка, бо поклонявся іншим богам вже тоді, коли Бог заклю-
чав із ним угоду на горі Сінай. Осія порівняв це до розпусти 
Ґомер. Потім, коли Бог привів Свій народ до Ханаану, той став 
прилучатися до місцевих поганських релігій. Це було як пере-
люб Ґомер. Та все-таки Бог бажав зберегти для Себе Ізраїль, 
так само, як Осія бажав зберегти Ґомер, незважаючи на її невір-
ність. Любов Бога до Його народу була глибокою та нетлінною.

Михей
Тим часом інші пророки були стурбовані тим, що мораль-

ний та духовний занепад, який охопив Ізраїль, розповсюджу-
ється на південь, до Юдеї. Михей, сучасник Амоса та Осії, 
приєднався до них у протесті супроти пороку, який охопив 
Північне царство. Але головною турботою Михея був Єру-
салим. Він бачив, що Юдея вже слідує тим самим шляхом, 
який обрала Самарія. Михей попереджував, що у  Своєму 
рішенні покарати Єрусалим Бог більше не вагатиметься, як 
він ще вагався у  рішенні уразити Самарію (Книга пророка 
Михея 3:12).

Проте поряд з попередженнями Михей виголошує й слово 
надії для Єрусалиму, у той час, як для Самарії надію не вислов-
лював жоден пророк. Михей передбачав далекі часи, коли 
зруйноване місто здійметься з попелу, щоб знову звеличитися 
та уславитися (Книга пророка Михея 4:1–8).
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Ісая
У цьому посланні до Михея приєднався Ісая. Обидва про-

роки мешкали в  Єрусалимі та порушували споріднені теми 
у своїх посланнях. Проте Ісая безсумнівно перевершив Михея 
та став вважатися найбільшим з пророків. Він не тільки напи-
сав найдовшу книгу пророцтва, – у нього ми зустрічаємо такі 
чудові описи Бога, яких є небагато у всій Біблії.

Ісая був близьким порадником престолу при чотирьох 
царях, останнім з який був Єзекія, благочестивий правитель, 
який намагався змінити духовне життя в Єрусалимі. Ісая воло-
дів неперевершеною проникливістю та бачив, що Бог приготу-
вав для Ізраїлю. За словами Ісаї, Бог обрав Ізраїль бути Його 
свідком перед іншими народами (Книга пророка Ісаї 43:10–12). 
Бог задумав, щоб Ізраїль відкрив Його путь іншим народам, 
які не знали нічого іншого, крім поганства, поклоніння ідо-
лам та розпусти. Роль Ізраїлю полягала в тому, щоб допомогти 
поганському світові повнішою мірою зрозуміти Бога, щоб інші 
народи за межами Ізраїлю почали служити Йому (Книга про-
рока Ісаї 56:6–7).

Це не було новою ідеєю, – бо схоже на те, що таке саме уяв-
лення мав і Соломон. Посвячуючи храм, Соломон говорив про 
чужоземців, які почують про велич Бога та прийдуть до Єру-
салиму поклонятися Йому (Перша книга царів 8:41–43). На 
жаль, у моральному та духовному плані Ізраїль настільки себе 
скомпрометував, що більше не залишався свідком, який заслу-
говує на довіру. Бог подарував Ізраїлеві безмежні блага, але за 
своє безтурботне становище той не відповів Йому належною 
довірою. Ізраїль повівся так, нібито його велич була результа-
том його власних вправних зусиль, або гірше за те, привілеєм, 
наданим через служіння Ваалові або якомусь іншому боже-
ству. Врешті-решт, Ізраїль став сліпим та глухим, стверджу-
вав Ісая. Він тепер був нездатний бачити правди Бога і неспро-
можний чути Його голос (Книга пророка Ісаї 42:18–22).

Це поставило Бога перед важким питанням. Що Він мав 
робити з  глухим та сліпим свідком? Хто сприйме серйозно 
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ствердження свідка, який не чує та не бачить? А  гіршим за 
все було те, що Ізраїль настільки повністю віддався поганству, 
що Бог став виглядати як будь-яке інше божество. Як Він міг 
дозволити Своєму свідку продовжувати свідчити своїм сусі-
дам, що Він нічим не відрізняється від інших богів? Хоча Бог 
багаторазово застерігав Свій народ та надавав частої нагоди 
повернутися до Нього, здавалося, що Ізраїль був рішуче 
супроти цього.

За таких умов Бог вирішив за краще, що немає іншого 
вибору, як тільки знищити облудливе свідоцтво Ізраїлю, 
вщент зруйнувавши Єрусалим, споганений Його народом 
храм та засновану Давидом династію (Книга пророка Ісаї 
29:1–6; 65:12). Проте, як і Михей, Ісая пророкував, що настане 
день, коли Бог після зруйнування Єрусалиму знову відбудує 
місто, і воно прославиться (Книга пророка Ісаї 60:1–14). Ісая 
передбачав, що в цей день всі народи прийдуть до Єрусалиму 
дізнатися про Бога, як це й передбачав Михей.

Святість Бога
Починаючи від Книги пророка Ісаї, Старий Заповіт знову 

звертає увагу на святість Бога. Мабуть, як ніхто інший до 
нього, Ісая відчув глибочінь провалля між святістю Бога 
та гріховністю людини. Особливо пам’ятним є епізод, де 
Ісая розповідає, як одного разу побачив видіння. Він поба-
чив Бога, який сидів на престолі в храмі, в оточенні янго-
лоподібних істот, які славили Його: «Свят, свят, свят». 
Ісая болісно заволав від відчаю, тому що у порівнянні до 
чистоти та доброти Бога життя самого Ісаї та його народу 
здавались поринутими у порок (Книга пророка Ісаї 6:1–5).

Колись Бог назвав Ізраїль Своїм святим народом 
(Вихід 19:6), і  тепер Ісая зрозумів, наскільки цей народ 
обманув Божі сподівання щодо святого життя того народу. 
Своєю поведінкою Ізраїль осквернив ім’я Бога, яким нази-
вався. Мабуть, для того, щоб нагадати своєму народові про 
те, що їх було прикликано до святості, Ісая часто говорив 
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про Боже святе ім’я. В устах Ісаї Бог – це «Святий Ізраїлів» 
(Книга пророка Ісаї 48:17; 55:5), а Дух Божий – це «Святий 
Дух» (Книга пророка Ісаї 63:10–11). І в Новому Заповіті, 
услід за Ісаєю, стало прийнятим називати Божий Дух Свя-
тим Духом.

Таким чином, у пророцтвах Ісаї Бог постає у всій величі 
та пишноті, як Святий, як Господь усіх народів, а не тільки 
як Бог якогось одного народу або пригорщі колін. Таке саме 
бачення Бога й у інших пророків. По суті справи, всі книги 
пророцтв, від першої до останньої, змальовують Бога пове-
лителем усіх народів. А  це надає Йому право судити всі 
народи так само, як Він судив Ізраїль. Так, Амос виголо-
сив пророцтво щодо суду, який Бог зробить над Сирією, 
філістимлянами, фінікійцями, ідумея нами, аммонітянами 
та моавітянами. Усіх їх Господь карав за несправедливість 
та аморальність.

Йона
Історія Йони – це драматичний приклад того, як Бог пра-

вив народами за межами Ізраїлю. Бог надіслав Йону до сто-
лиці Ассирії Ніневії, щоб попередити місто, що якщо воно не 
полишить нечестивих шляхів, то буде зруйноване. Спочатку 
Йона опирався цьому дорученню і не хотів вирушати до Ніне-
вії. За часів Йони тиск Ассирії на Ізраїль був досить відчутним, 
і якщо Ніневія була приречена на загибель, Йона був зовсім не 
зацікавлений у тому, щоб відвернути Божий гнів. Але напри-
кінці пророк вирушив до Ніневії, як і звелів йому Бог. Резуль-
тат виявився несподіваним: усе населення міста, від царя до 
найнижчих прошарків, стали прагнути Божого благословення 
та поклялися жити праведним життям. Тому Бог скасував Свій 
вирок та помилував місто.

Наум
На жаль, зміни в  Ніневії тривали недовго, і  скоро вона 

повернулась на шлях жорстокості та пороку. Ассирія поши-
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рювала свою імперію, жорстоко завойовуючи один народ за 
іншим, та піддаючи полонених найжахливішим тортурам, які 
тільки можна було уявити. Одна жорстокість накладалася на 
іншу, і Бог відмовився від того, щоб і надалі відсувати страту 
Ніневії. У середині VІІ століття до н. е. Він знову попередив її 
про смертне покарання. Цього разу Його вісником був пророк 
на ім’я Наум. На відміну від часів Йони, коли Ніневія ще мала 
можливість знову звернутися до Бога та уникнути покарання, 
тепер Наум не залишив для міста жодної надії. Рішення Бога 
було кінцевим, і Він вже не мав намірів його змінювати.

Справедливе суспільство
Звістка про те, що Бог є Господь усіх народів, який опі-

кується усіма їх справами та жадає, щоб кожен народ мав 
з  Ним стосунки, – це одна з  найважливіших заслуг про-
років VІІ століття до н. е. Інша їх заслуга полягала у тому, 
що вони надавали особливого значення справедливо-
сті у суспільстві та моральності кожної окремої людини. 
Пророки постійно попереджали Ізраїль, що він не зможе 
задобрити Бога хабарами у  вигляді жертвопринесень та 
релігійних ритуалів. Немає нічого доброго в тому, що ми 
вперто тримаємось свого небажання шанувати Бога, пере-
конували пророки, і при цьому не звертаємо уваги на Його 
наставляння про те, як слід поводитися один з одним.

Іншими словами, якщо ми обманюємо людей, хитруємо, 
живемо у розпусті та байдужості до тих, хто знаходиться 
в нужді та бідності, Богу абсолютно байдужі обряди покло-
ніння, яких ми дотримуємось. Звертаючись до людей, чиє 
життя саме таке, Амос навів слова Бога:

Зненавидів Я, обридив Собі ваші свята, і не нюхаю жер-
тов ваших зборів… І коли принесете Мені цілопалення та 
хлібні жертви свої, Я Собі не вподобаю їх, а на мирні жер-
тви ваші із ситих баранів не погляну … Усунь же від Мене 
пісень своїх гук, і не почую Я рокоту гусел твоїх, і хай тече 
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правосуддя, немов та вода, а  справедливість як сильний 
потік! (Книга пророка Амоса 5:21–24).

Осія виклав цей принцип наступним чином, знову циту-
ючи слова Бога: «Бо Я милости хочу, а не жертви, і Богопі-
знання більше від цілопалень» (Книга пророка Осії 6:6). 
А в Єрусалимі продовжив цю думку Михей:

З чим піду перед Господа, схилюсь перед Богом Висо-
кости? Чи піду перед Нього з  цілопаленнями, з  річними 
телятами? Чи Господь уподобає тисячі баранів, десятити-
сячки потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця, 
плід утроби моєї за гріх моєї душі? Було тобі виявлено, 
о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, 
а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм 
Богом ходити сумирно (Книга пророка Михея 6:6–8).

В жодному з цих тверджень пророки не пропонували від-
кидати важливість обрядів поклоніння та тої ролі, яку віді-
грають релігійні ритуали у повсякденному житті. Обряди 
та ритуали мають величезну силу, поглиблюючи наше від-
чуття особистого зв’язку з Богом. Але наскільки ретельно 
ми б не дотримувались тих обрядів, вони не справляють 
на Бога аніякого враження, якщо ми не підтверджуємо їх 
життям, виповненим співчуттям, турботами про ближніх 
та моральною чистотою.

Софонія
У  пророків VІІ століття до н. е. заклики до праведного 

життя звучать ще сильніше. На той час ассирійці зруйнували 
Північне царство, і  Юдея залишилась наодинці, причому її 
власна незалежність була вже далеко не безсумнівною. Про-
тягом деякого часу здавалось, що ассирійці скоро спустошать 
Єрусалим, як це зробили з Самарією (Шомероном). Озброєні 
загони ассирійців приступилися до Єрусалиму, але біля самої 
міської брами Бог уразив їх моровицею, тим самим змусивши 
відступити.
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Проте Єрусалим не набув жодного уроку ані у зруйнуванні 
Самарії, ані з власного досвіду, коли знаходився за крок від 
загибелі. Наступним царем Єрусалиму виявився Манасія, і за 
його правління Південне царство стало ще більш амораль-
ним та нечестивим, аніж у будь-які часи раніше. Гріховність 
самого Манасії не піддається зображенню, його злочини жаха-
ють. Коли вплив Манасіїної гріховності ще відчувався, пророк 
Софонія почав попереджувати Єрусалим, що через свою грі-
ховність місто накликає на себе Божу кару.

Як і інші пророки, Софонія назвав цю кару «День Господ-
ній» (Книга пророка Софонії 1:14–18). У  Біблії це поняття 
використовується для змальовування Бога, який проявляє 
Свою силу надзвичайним чином, як правило, для захисту тих, 
хто страждає, та покарання тих, хто чинить зле. У  випадку 
з Єрусалимом Софонія передбачає цей день як день темряви, 
який принесе спустошення та розруху. «Спасти їх не зможе 
в день гніву Господнього ні їхнє срібло, ані золото їхнє…», – 
виголосив Софонія (Книга пророка Софонії 1:18).

Але залишалась надія для тих, хто смиренно шукав Бога, 
дотримувався Його законів та намагався робити правильні 
вчинки. Коли скінчиться надіслане на Єрусалим покарання, 
Бог очистить їх. Софонія назвав цих людей «останок Ізраїлів», 
як невеличкий залишок тканини від одягу. З цього залишку 
Бог з часом відтворить благополуччя Єрусалиму (Книга про-
рока Софонії 3:12–17). Далі цю тему продовжив Єремія, коли 
розповів, що Бог збере залишки Юдеї з усіх країн, куди ці люди 
були вигнані загарбниками (Книга пророка Єремії 23:3–8).

Авакум
Серед пророків, які вболівали серцем за те, що відбувалося 

в Єрусалимі, був і Авакум. Він був майже сучасником Софонії, 
але його пророцтва стосуються дещо пізнішого часу. Авакум 
уболівав через те, що Бог нічого не робить для призупинення 
в  Єрусалимі гноблення та експлуатації. Бог відповів, що це 
не так, й насправді Він вже готується покарати Єрусалим за 
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його гріхи, і має намір віддати місто до рук вавилонян (або 
халдеїв, як їх іноді називають у Біблії). Коли ж Авакум запере-
чив, що вавилоняни ще більше гріховні за юдеїв, Бог відповів, 
що й Вавилонові відплатить за гріхи, але спочатку використає 
його для покарання Єрусалиму.

Авакум сприйняв цю звістку зі змішаними почуттями. 
Радіючи через те, що порок буде знищено, він відчував гір-
коту через те, як саме це трапиться: «…затремтіла утроба моя, 
задзвеніли на голос цей губи мої, гнилизна ввійшла в мої кості, 
і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, 
коли прийде народ, який має на вас наступати» (Книга про-
рока Авакума 3:16). Навіть у стражданні зміцнилася Аваку-
мова рішучість довіряти Богові незалежно від того, що тра-
питься. Він написав пісню, в якій говориться:

Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю у вино
градниках, обманило зайняття оливкою, а  поле їжі не 
вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в обо
рах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, раді
тиму Богом спасіння свого!

Книга пророка Авакума 3:17–18
До цього Авакум критикував погордливих людей, які почу-

вали себе у безпеці, накопичуючи владу та багатство. Їх заро-
зумілості він протиставляв те, що «надута, не проста душа 
його в ньому, а праведний житиме вірою своєю» (Книга про-
рока Авакума 2:4). І у своїй пісні Авакум постає перед нами 
саме такою людиною.

Йоіл
Кожен пророк, який змальовував зруйнування Єруса-

лиму, використовував свої яскраві образи, щоб показати, як 
це відбуватиметься. У Йоіла це був образ нашестя сарани. Він 
змалював хмари сарани, які хвилями неслися над землею та 
поглинали усе, що там іще залишилось. Коли не було вже чого 
жерти, сарана узялася гризти кору дерев. Не залишилось жод-
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них ознак рослинності, а через те, що сарана продовжувала 
перелітати через міські мури та просякала до кожної будівлі, 
усюди розпочався голод.

Можливо, слова Йоіла нагадали його слухачам про недавнє 
нашестя сарани, яке було надзвичайно руйнівним. Але у про-
роцтві Йоіла сарана – це не комаха. Він використав цей образ 
для зображення того, що трапиться з  Єрусалимом, коли на 
нього вирушить вавилонське військо: спочатку, зморивши 
місто голодом, вавилоняни змусять його скоритися, а потім, 
немов сарана, хвилями обсядуть його мури.

Єремія
Із застереженням щодо вавилонського нашестя частіше за 

інших підносив свій голос Єремія. Від юних років він ходив 
вулицями міста та під портиками храму, закликаючи людей 
повернутися до Бога. На той час Єрусалим вже настільки зубо-
жів у своїй відданості Богові, що його мешканці почали буду-
вати присвячені поганським богам святилища, де в  жертву 
приносили дітей. Із болем Єремія виголошував, що Бог цього 
«не наказував, і що на серце (Йому) не приходило…» (Книга 
пророка Єремії 7:31).

Але ніхто не дослухався до закликів Єремії. З усіх пророків 
він, напевно, був найменш шанованим. Навіть власна родина 
відвернулась від нього, а царське оточення постійно плекало 
задуми, як більше принизити Єремію, або, навіть гірше, поз-
бавити життя. На своє горе, Єремія прожив досить довго, щоб 
побачити все, щодо чого він застерігав. Коли він був у похи-
лому віці, вавилоняни зруйнували місто, а видатних громадян 
захопили у полон та забрали до своєї країни. Щодо Єремії, то 
він вважав, що справа його життя зазнала краху.

Коли Єрусалим був захоплений, життя самого Єремії було 
збережене. По суті, загарбники виявили до нього більше 
поваги, ніж власний народ. Вавилоняни запропонували йому 
почесне становище у своїй країні, але Єремія відмовився. Йому 
дозволили залишитися в Єрусалимі, а пізніше він перебрався 
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до Єгипту, де, вірогідно, й помер. Приблизно в цей проміжок 
часу він написав Книгу Плач Єремії, де оплакує загибель свого 
міста.

Овдій
Приблизно тоді ж Овдій виголосив Боже покарання на іду-

меян, споріднений до Ізраїлю народ, що мешкав у пустельній 
місцині на південь від Мертвого моря (ідумеяни були нащад-
ками Ісава, брата Якова). Коли Вавилон вирушив супроти 
Єрусалиму, ідумеяни скористалися слабкістю Юдеї та приєд-
нались до нападу. Овдій виголосив, що через цю зраду Едом 
скоро буде зруйновано, винищено, і він вже ніколи не здій-
меться з руїни.

Єзекіїль
Тим часом серед вигнаних до Вавилону євреїв почали з’яв-

лятися нові пророки. Першим з них був Єзекіїль, який похо-
див з родини священиків. Його важливішим призначенням як 
пророка було підбадьорити занепалий дух своїх співтовари-
шів. Він дав їм звістку про надію, пов’язаною з обіцянкою Бога 
відновити колись у майбутньому Єрусалим. В одному з видінь 
Єзекіїля святість Бога відокремилась від храму в Єрусалимі 
та вирушила на схід, щоб оселитися серед вигнанців. Іншими 
словами, Бог, як і раніше, був зі Своїм народом, незважаючи на 
всі нещастя та перебування на чужині.

Єзекіїль розвинув ідею Ісаї про Боже святе ім’я. Як і про-
роки до нього, Єзекіїль був упевнений, що Бог відновить Єру-
салим, але покаже, що ця відбудова є Божим зусиллям, спрямо-
ваним на захист Свого імені. Дозволивши вигнати Свій народ 
з його землі, Бог створив дилему. Він надав привід для насмі-
шок, адже в очах невіруючих сусідів Ізраїлю Він або порушив 
Свою обіцянку віддати Ханаан Ізраїлеві, або виявився надто 
слабким, щоб підтримати Свій народ у боротьбі з ворогами. 
В будь-якому з двох випадків в їх очах Він утратив довіру тих 
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самих народів, на яких мав намір впливати (Книга пророка 
Єзекіїля 36:20).

Тому, щоб зберегти Своє ім’я від подальшого безчестя, Бог 
готувався знову зібрати Свій народ на обіцяній землі. При 
цьому Він одразу ж пояснив: «…Не для вас Я роблю це, Ізра-
їлів доме, а тільки для святого Свого Ймення, яке ви знева-
жили серед народів, куди ви поприходили» (Книга пророка 
Єзекіїля 36:22).

Образне відображення Апокаліпсису
Крім особливої звістки, яку приніс Єзекіїль, він створив 

новий стиль літературного висловлення. Його твір можна 
охарактеризувати як літературу Апокаліпсису. Ця назва 
походить від грецького слова на позначення «одкровення». 
В  апокаліптичній літературі використовується надзви-
чайно багато символів. Те, як вона використовує образи, 
дуже схоже на сучасну політичну карикатуру. Це значить, 
що у  подібних творах використовуються перебільшення 
та змінені зображення тварин, природних явищ та ката-
строф, замінюючи ними реалії, які не мають безпосеред-
нього зв’язку з самими символами. Так, різноманітні тва-
рини можуть символізувати ті або інші народи та царства, 
а сильна буря з громовицею та блискавками – силу та велич 
Бога.

Використовуючи стиль апокаліпсису, автори мають 
можливість огорнути свої ідеї яскравими та незабутніми 
словесними образами. Крім того, зображення, зроблені 
у дусі апокаліпсису, викликають потужну емоційну відпо-
відь. Тому не дивно, що інші пророки обрали путь Єзекіїля 
та віддали перевагу використанню такого самого стилю. 
Дуже часто звертались до апокаліптичних символів Даниїл 
та Захарія, а за часів Ісуса цей вид творів став надзвичайно 
розповсюдженим. Книга Об’явлення, що увійшла до складу 
Нового Заповіту, – один з  найбільш разючих прикладів 
апокаліптичних творів, які дійшли до нас із давнини.
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Даниїл
Даниїл також використовував разючість літератури Апока-

ліпсису, поєднуючи її зі своїм божественним даром тлумачення 
снів. Він, вигнаний до Вавилону ще зовсім дитиною, вірогідно, 
походив з аристократичної юдейської родини, тому що вави-
лоняни спочатку захопили у полон наймогутніші родини Єру-
салиму. У Вавилоні він був закликаний прислуговувати цареві.

Як і  Йосип, Даниїл рано виявив себе, розтлумачуючи 
сновидіння царя. Як і Йосип, він був людиною кришталевої 
моральної чистоти. Служіння Даниїла було настільки бажа-
ним та необхідним, що коли мідійці та перси скинули вави-
лонян, вони залишили його на своїй службі. Він піднявся до 
того, що став одним з найвищих службовців-урядників, які 
опікувалися справами імперії. Даниїл помер у похилому віці, 
коли все ще брав активну участь у діяльності владних кіл.

Пророцтва Даниїла, виражені у  вигляді видінь, стосува-
лись подій, які мали відбутися через століття. Він передбачив 
піднесення Греції та Риму, яким було визначено наперед пере-
вершити у своїй могутності навіть Вавилон (Книга пророка 
Даниїла 2:29–43). Він також розповів про Царство, яке Бог 
створить за часів Римської імперії, – Царство, яке розповсю-
диться по всій землі. Це Царство буде не політичною або вій-
ськовою силою, як ті, що передували йому, але це буде духовне 
Царство, чий вплив стане безмежним (Книга пророка Даниїла 
2:44–45). Про нього ми поговоримо більш детально в наступ-
ній главі і далі, коли звернемося до діянь Ісуса.

Протягом усього свого життя Даниїл був надзвичайно бла-
гочестивою людиною, а його віра була непохитною. Він зміц-
нював свою кришталеву вдачу, тричі на день призупиняючи 
важливі державні справи для молитви. Але він мав ворогів, 
які вдавались до всього можливого, щоб знищити його. Коли 
вони не спромоглись підірвати довіру до Даниїла іншими спо-
собами, вони спробували використати проти нього його релі-
гію. Вони вмовили царя Дарія видати постанову, яку немож-
ливо було скасувати, що забороняла протягом тридцяти днів 
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молитись або звертатися з проханнями до будь-якого бога або 
людини, крім самого Дарія. Усякий порушник наказу мав бути 
кинутий до ями з голодними левами.

Даниїл, знаючи, що це задумано супроти нього, як і раніше 
молився Богові, і навіть не намагався приховати своїх моли-
тов. Його вороги тієї самої миті вирушили до царя, щоб доне-
сти про відкриту непокору Даниїла царському наказу. Зро-
зумівши, що його оманою заведено до пастки, Дарій почав 
шукати шляхів уникнути страти свого безцінного помічника.

Не знайшовши виходу зі становища, цар нарешті погодився 
на виконання вироку. Але знаючи про те, як вірує Даниїл, ска-
зав йому: «Твій Бог, що ти Йому служиш, Він завжди врятує 
тебе!» (Книга пророка Даниїла 6:17). Саме так і  трапилось. 
Всю ніч Даниїл залишався у лев’ячій ямі, єдиний вихід з якої 
було закрито печаткою, а Бог утримував левів, не дозволяючи 
доторкнутися до Даниїла.

Вранці після безсонної ночі цар прийшов до ями та покли-
кав Даниїла. Із середини долинула відповідь, і цар заспокоївся 
та випустив Даниїла. А потім відплатив тим, хто зробив Дани-
їлові пастку, кинувши до лев’ячої ями як їх самих, так і  їхні 
родини. Леви тої самої миті роздерли усіх.

Огій
Серед перших вигнанців, які повернулися до Єрусалиму, 

був пророк на ім’я Огій. Коли піднесення, пов’язане з відбудо-
вою храму, почало згасати, він став пробуджувати серед людей 
нову щирість у прагнення Бога. Огій нагадав їм про недавній 
неврожай та хвороби рослин (Книга пророка Огія 1:10–11). 
Ця мінливість долі, запевняв він, була не чимось іншим, а саме 
виявом незадоволення Бога тим, що місто більше піклується 
про своє благополуччя, аніж поклоніння Богу. Вражені сло-
вами Огія, люди сприйняли його звістку серцем, і вже через 
кілька днів роботу у храмі було відновлено. Але цього було 
недостатньо для задоволення Огія, – він також наполягав на 
тому, щоб люди прагнули духовної чистоти. Вони не могли 
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заслужити прихильність Бога тільки виконанням робіт по від-
новленню Його дому. Цілковита та невтомна відданість – ось 
що було потрібно від них Богові.

Відбудова Єрусалиму
Коли Даниїл був уже в  похилому віці, до Єрусалиму 

стали повертатися перші вигнанці. Сам Даниїл не приєд-
нався до тих, хто повернувся, але серед них з’явились нові 
пророки. Голов ним призначенням цих пророків було під-
бадьорити будівників міста, тому що ті нерідко знаходи-
лись у відчаї. Це були часи, коли людей часто охоплював 
пригнічений настрій: відновлення Єрусалиму було спра-
вою нелегкою, а могутні вороги робили все, що було їм під 
силу, для того, щоб перешкодити цій справі.

Становище погіршувалося й  через те, що євреї скоро 
забули про те, навіщо вони повернулися до Юдеї. Їх було 
повернено до міста згідно до царського наказу з дозволом 
відбудови храму, проте, опинившись у  Єрусалимі, вони 
більше опікувались побудовою зручних будівель для себе, 
аніж зведенням домівки для поклоніння Богу. Результатом 
було спочатку сповільнення роботи над храмом, а потім 
і повне призупинення.

Захарія
Тим часом мури Єрусалиму залишались у вигляді прос то 

купи каміння, і місто залишалось відкритим для нападів. Заха-
рія, молодий сучасник Огія, залучив усі сили пророка, щоб 
впевнити людей у тому, що Бог буде їм захистом. Як колись 
Єзекіїл та Даниїл, Захарія бачив видіння, через які Бог пере-
давав йому Свої послання. В деяких з цих видінь Бог постав 
як усезнаючий, бо Йому відомо все, що відбувається у будь-
якому куточку світу. Він також пообіцяв повністю знищити 
ті народи, які розкидали по світу народ Ізраїлю, Юдеї та Єру-
салиму.
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В  інших видіннях Бог постав перед Захарією як Той, хто 
знімає гріх зі Свого народу, його священиків та проводирів. 
В одному із цих видінь первосвященик на ім’я Ісус стояв перед 
Богом, але при цьому його одяг був брудним. Бруд на одязі 
символізував його провину. Але Бог замінив його забруднений 
одяг на сяючі святкові шати (Книга пророка Захарії 3:1–5). Тим 
самим Бог показав, що коли люди спрямовують свої серця до 
Нього, Він ставиться до них так, нібито вони є безгрішними. 
До цієї теми знову та знову звертатиметься Новий Заповіт.

Малахія
Останнім серед старозавітних пророків був Малахія. При-

близно через вісімдесят років після Огія та Захарії Малахія 
висунув обвинувачення священикам. Незважаючи на те, що Бог 
як і раніше був добрим до Єрусалиму (на той час у ньому правив 
Неємія, а міські мури було відбудовано), священики, як і про-
стий люд, ставились до Бога без належної пошани. Їх нехту-
вання Богом було добре прихованим, тому що ззовні народ мав 
досить релігійний вигляд. Священики знову ретельно дотри-
мувалися релігійних свят, як того вимагав закон Мойсея. Вони 
повиганяли з Єрусалиму будь-які згадки про поклоніння ідо-
лам, а у храмі регулярно підносили до Бога жертвопринесення.

Але ця відданість Богові була, без перебільшення, поверх-
невою. Люди намагались знайти хитромудрі засоби уникнути 
дотримування свого обов’язку перед Богом. Священики витлу-
мачували закон Мойсея на користь привілейованих прошарків 
населення. Усюди була нещірість, бо заповіді відверто порушу-
вались. Особливо жахливим було те, як чоловіки мимохіть роз-
лучалися зі своїми жінками, нехтуючи шлюбними обіцянками, 
немов ці священні клятви не мали жодної важливості.

Через таку поведінку, виголосив Малахія, Богові байдужі їх 
свята, принесення жертв та молитви. Усе це Він залишав поза 
увагою. Як Бог, який Сам погодився на все для збереження 
Свого заповіту з Ізраїлем, Він не міг заохочувати порушення 
заповітів у Своєму народі. Для того, щоб бути вірними Богові, 
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люди мали бути вірними один одному. Таким чином, Мала-
хія завершує Старий Заповіт Божим посланням, що містить 
ідею, яка була присутньою в багатьох пророків, і стане голов-
ною ідеєю Нового Заповіту. Вона полягала у тому, що на Бога 
не справляють враження зовнішні прояви пошани до Нього, 
якщо вони не пов’язані з внутрішнім потягом до великодуш-
ності, святості та чистоти.

Бог володарює над усіма народами
Спрямовуючи так багато Своїх пророків на те, щоб вони 

звернулись до справ, які стосуються інших народів, Бог тим 
самим показував Свою верховну владу над усіма народами. 
Бог хотів, щоб стало відомо, що Він є Господь усіх народів, 
а не тільки Ізраїлю. Дійсно, Він віддав перевагу налагодити 
особливі стосунки з нащадками Якова, але ні Його зацікав-
леність, ні Його благословення не призначались тільки їм. 
І не тільки від цього народу Він очікував справедливих та 
людяних вчинків. Коли б не звинувачував Бог інші народи, 
Він завжди докоряв їм через безжальні та невиправдано 
жорстокі вчинки або за повне нехтування справедливістю.

Завдяки акценту на тому, що звістки, які проголошу-
вались пророками, стосувались усіх народів, пророки 
сприяли розумінню Ісуса, який звертав Свої послання до 
кожної людини та кожного народу. Християнство не мало 
стати релігією тільки євреїв, – ця віра була призначена для 
чоловіків та жінок усіх національностей. Більшість поган-
ських релігій була пов’язана з богами, чия влада та вплив 
обмежувались місцевими масштабами, інколи не поширю-
ючись навіть далі державних кордонів. Бог же через Своїх 
пророків пояснює, що Він не такий, як будь-які інші боги. 
Його влада безмежна. Кожна людина несе кінцеву відпо-
відальність перед Ним – перед Тим, чия присутність сягає 
найвіддаленіших куточків землі. Ось чому Бог по обіцяв, 
що Царство Ісуса буде на всій земній кулі. І  сьогодні це 
саме так.
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Послання пророків про Месію

Книги пророків не тільки надають уявлення про високі 
етичні норми, – серед усіх книг Старого Заповіту вони у най-
вищому ступені передбачають появу Ісуса. Ще за часів Адама 
Бог казав, що до світу прийде велична особа, і хоча у Старому 
Заповіті її жодного разу не названо за ім’ям, із ним пов’язаний 
цілий ряд обіцянок.

• Єві Бог дав надію, що один з її нащадків спокутує шкоду, 
якої було завдано світові через її гріхопадіння.

• Пізніше Бог обіцяв Авраамові, що увесь людський рід 
отримає благословення через нащадка його родини.

• Потім Мойсей у прощальній промові до Ізраїлю сказав 
своєму народові, щоб той очікував на іншого великого 
пророка, такого, як Мойсей, і цей пророк буде надісла-
ний Богом. За словами Мойсея, це буде людина, яка збере 
до себе всі народи.

• Давид був запевнений, що серед його родини народиться 
людина, чиє царювання буде вічним.

З  плином часу євреї почали вбачати у  цих твердженнях 
вказівки на одну й ту саму людину, яку вони стали називати 
Месією. Єврейське слово «Месія» позначає «Помазаник». На 
благословення, які він принесе, посилались як на «месіанську 
надію».
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Ісая
Ісая, який розпочав своє служіння біля 740 року до н. е. 

та був першим з великих пророків, зробив найбільший вне-
сок у формування уявлення про Месію, Божого Помазаника. 
По суті справи, саме Ісая дав Месії це ім’я, розповідаючи про 
Нього як про Помазаного Господом (Книга пророка Ісаї 61:1). 
Він назвав Месію Паростю, яка з’явиться на родинному дереві 
Давида, і матиме на собі Дух Бога.

Силою Божого Духу Парость принесе усьому світові Цар-
ство спокою. У цьому Царстві люди більше не завдаватимуть 
шкоди і не винищуватимуть один одного, тому що вся земля 
сповниться Божим пізнанням. Усі народи зберуться навколо 
Месії, щоб навчитися від Нього та насолоджуватися спокоєм, 
який Він принесе із Собою (Книга пророка Ісаї 11:1–11).

В  іншому місці Ісая розповідає про Царство Парості як 
про таке місце, де люди розплавлять мечі та списи на лемеші 
та серпи: «…не підійме меча народ проти народу, і більше не 
будуть навчатись війни» (Книга пророка Ісаї 2:4). Усе це тра-
питься тоді, коли настануть «останні дні», як назвав їх Ісая, – 
часи, коли всі народи шукатимуть Господа та разом прийдуть 
вшанувати Його. І  Боже слово від гори Сіон, де стояв храм 
Єрусалиму, розповсюдиться по всій землі (Книга пророка Ісаї 
2:2–4).

За думкою Ісаї, Парость, нарешті, виконає те, чого Бог очі-
кував від Ізраїлю. Згадаємо розповідь Ісаї про те, як Бог закли-
кав Ізраїль стати Йому за свідка. Він хотів, щоб Ізраїль пока-
зав іншим народам, Хто Він та який Він є. Оскільки Ізраїль 
не спромігся виконати це завдання, Ісая тепер каже, що Месія 
сам стане Божим свідком, і матиме дух відданого та вірного 
слуги (Книга пророка Ісаї 42:1–7). На відміну від Ізраїлю цей 
слуга та свідок буде вірно виконувати Свій обов’язок, а Його 
вуста невпинно стверджуватимуть Божу доброту. В уривку, 
який пізніше стали пов’язувати з діяннями Ісуса, Ісая навів 
наступні слова: «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав 
Мене благовістити сумирним, послав Мене перев’язати зла-
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маних серцем, полоненим звіщати свободу, а в’язням відчи-
нити в’язницю» (Книга пророка Ісаї 61:1; Євангелія від Луки 
4:16–21).

Продовжуючи розповідь про цього слугу та свідка, Ісая 
передбачив, що ця людина помре трагічною смертю. Від Нього 
відмовляться, битимуть та принизять. Але ця смерть зцілить 
духовні рани всього людства. Ось один з найбільш вражаючих 
уривків Писання, де Ісая розповідає про Нього:

… Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він муче
ний був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами 
нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті овечки, розпоро
шились кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав 
гріх усіх нас!

Книга пророка Ісаї 53:5–6

Царство спокою
Схвильовані промови Ісаї стали прикрасами пророцтв про 

Месію на покоління вперед. Інші пророки, здавалось, підхо-
пили слова Ісаї та зробили їх першими у своїх власних пророц-
твах. Так, Єремія також став називати Месію Паростю, а сто-
ліття по тому так само назвав його і Захарія.

У Єремії Месія мав стати царем, який під час свого прав-
ління керуватиметься мудрістю. Завдяки Парості по Всій землі 
запанує справедливість, а люди стануть жити відповідно до 
Божого закону (Книга пророка Єремії 23:5). Захарія додає, 
що Парость буде священиком на Своєму престолі та збудує 
Божий храм. При цьому Парость скористується Своїм поло-
женням як священика та царя, щоб дати мир Своєму народові 
(Книга пророка Захарії 6:12–13).

Звернемо увагу на те, що тема миру та спокою постійно пов-
торюється. В обставинах, подібних до тих, в яких перебував 
Ізраїль, при постійній загрозі воєн та загарбницьких нападів, 
обіцянка вічного миру була насправді привабливою. В резуль-
таті багато євреїв стало витлумачувати слова пророків про цей 
мир таким чином, нібито Месія дасть Ізраїлеві воєнну та полі-
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тичну міць, і тоді жоден ворог не наважиться його зачепити. 
Ось яке уявлення про Месію було домінуючим за часів Ісуса.

Проте, до гіркого розчарування тих, хто пішов слідом за Ісу-
сом, Він не створив реального фізичного царства. Але якби ці 
люди уважніше читали книги пророків, то вони би побачили, 
що могутність Месії спиралась не на воєнну міць. Адже Його 
Царство мало бути місцем, де знищуються мечі та списи, – не 
за їх допомогою захищається Його справа. Ще Ісая казав про 
Нього, що має на Собі Дух Господа, і далі пророк пояснив, що 
це значить: «дух мудрости й розуму, дух поради й лицарства, 
дух пізнання та страху Господнього» (Книга пророка Ісаї 11:2).

Більше за те, Месія допомагатиме людям із скрушним 
духом. Як ми вже бачили, Він мав принести добру звістку 
сумирним та із зламаним серцем і потішити тих, хто в жалобі 
(Книга пророка Ісаї 61:1–2). В іншому місці Ісая говорить про 
Месію, що «Він немочі наші узяв і наші болі поніс» (Книга про-
рока Ісаї 53:4). А Малахія назвав Месію Сонцем правди: «зійде 
Сонце Правди та лікування в промінях Його» (Книга пророка 
Малахії 4:2).

Таким чином, Сам будучи сповненим духовною силою та 
використовуючи цю силу для зцілення скрушних духом, Месія 
мав зробити духовну революцію, а не зміни у розподілі воєн-
них сил. Його Царству було призначено бути духовним, і Він 
володарюватиме у  ньому як духовний проводир, як свяще-
ник – так повідав Захарія (Книга пророка Захарії 6:12–13). 
Служіння Месії в  тому, щоб змінювати душі людей, а  не їх 
політичні долі.

Ідею про змінювання людської душі розвинув Єремія, роз-
повідаючи про новий заповіт, який Бог одного разу укладе 
з  Ізраїлем. Цей заповіт буде не таким, який Бог дав через 
Мойсея, і слова якого були вирізьблені на кам’яних скрижа-
лях. Цього разу Він запише Свій заповіт у душах людей: «… 
дам Закона Свого в  середину їхню, і  на їхньому серці його 
напишу, – наводить Єремія слова Бога, – і Я стану їм Богом, 
вони ж Мені будуть народом! І більше не будуть навчати вони 
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один одного, і брат свого брата, говорячи: Пізнайте Господа! 
Бо всі будуть знати Мене, від малого їхнього й аж до великого 
їхнього». І потім Бог додає: «Їхню провину прощу, і не буду вже 
згадувати їм гріха» (Книга пророка Єремії 31:33–34).

У гонитві за матеріальними та фізичними благами легко не 
помітити важливості тієї духовної революції, про яку розпові-
дає Єремія. Але для тих, хто пізнав звільняючу міць неперемо-
женого духу, навіть якщо їх фізичне існування убоге, зцілення 
людського духу – ось наймогутніша сила на землі.

Царство, якому немає кінця
Пророки передбачали, що могутність духовного Царства 

Месії триватиме вічно. Тому слід особливо зазначити розпо-
відь Даниїла. На самому початку свого пророчого служіння, 
витлумачуючи сон вавилонського царя, Даниїл змалював при-
хід Царства Месії. Цареві наснився величезний бовван, зро-
блений з найрізноманітніших матеріалів: голова була з щирого 
золота, груди та руки – із срібла, живіт та стегна – з  міді, 
голінки – із заліза, а ступні – із скріпленого глиною заліза.

Розглядаючи цей дивний предмет, цар побачив, як від скелі 
відірвався невеличкий камінець. Це не було результатом люд-
ської діяльності, – камінь відірвався від скелі сам по собі. І далі 
цар побачив, як цей камінь вдарив по бовванові та розтрощив 
його. Після цього камінь почав рости. Спочатку він перетво-
рився на велику гору, а потім ця гора вкрила собою всю землю.

Даниїл пояснив, що різноманітні матеріали, з яких було зроб 
лено боввана, символізували царства, які послідовно зміню-
ватимуть одне одного в своєму політичному пануванні. Вави-
лонська імперія – це голова із золота. Всього через кілька років 
її буде скинуто персами та мідійцями, – їх царство символізу-
вали срібні руки та груди. Як нам відомо, перси мали често-
любні плани поширити свою імперію, і  вони вирушили на 
захід супроти Греції.

Наприкінці греки помстилися, коли знищили Персидське 
царство та створили власну імперію. Мідяні живіт та стегна 
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символізували греків. У свою чергу Греція впала під натиском 
римлян, – це голінки та ступні із заліза. Розповсюдивши свій 
вплив на все Середземномор’я та Середній Схід, Рим об’єднав 
у собі настільки багато різноманітних культур, що зберегти 
імперію як єдине ціле виявилось дуже важко. Ось чому ступні 
боввана було зроблено із заліза, перемішаного з глиною.

Але за часів царства заліза та глини, розповів Даниїл, 
«небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, 
і те царство не буде віддане іншому народові», як це трапи-
лось з царствами, які змінювали одне одного у пророчому сні. 
Іншими словами, як сказав Даниїл, це Царство «буде стояти 
навіки» (Книга пророка Даниїла 2:31–45).

Праведність Месії
Оскільки образ Царства був присутнім у всіх Месіанських 

обіцянках, євреї почали звертати особливу увагу на вказівки 
щодо того, що Месія прийде з родини царя Давида. Єремія роз-
повідав, що «Парость Давида» творитиме суд та праведність. 
Слово «праведність» часто зустрічається в Біблії та характе-
ризує вчинки, які є правильними в очах Бога. Ось і в іншому 
уривку, що стосується Парості, Єремія пише, що Він носитиме 
ім’я «Господь праведність наша» (Книга пророка Єремії 23:6). 
Це перекликається зі словами Ісаї, який сказав: «І станеться 
поясом клубів Його справедливість, вірність же поясом стегон 
Його» (Книга пророка Ісаї 11:5).

Але праведності Самого Месії було призначено стати пра-
ведністю Його народу. Не тільки Месія, але й ті, хто піде слі-
дом за Ним, носитимуть ім’я  «Господь праведність наша». 
Значення цих обіцянок стане зрозумілішим, коли ми вивча-
тимемо життя та діяння Ісуса, якого Малахія назвав «Сонцем 
Правди». Як показано в Новому Заповіті, коли людство вияви-
лось неспроможним жити праведно, Бог привів у світ дійсно 
праведну людину – Ісуса з Назарету. Потім Бог постановив, 
що з тими, хто піде слідом за Ісусом, Він поводитиметься так, 
нібито праведне життя Ісуса – це їхнє життя. В Новому Запо-
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віті про це розповідається так: «у Христа зодягнулися», так, 
нібито Ісус є нашим одягом (Послання до галатів 3:27). А ось 
як про це сказав Ісая: «…Він зодягнув мене в шату спасіння, 
і в одежу праведности мене вбрав» (Книга пророка Ісаї 61:10).

І знову можна зазначити, що акцент у цих обіцянках про 
Месію зроблено на духовному та моральному оновленні, в них 
зовсім не йдеться про встановлення якогось нового воєнного 
або політичного порядку. І хоча у багатьох висловлюваннях 
про Месію дійсно використовуються слова, пов’язані з війною 
та керуванням державою, це просто прийоми образного мов-
лення, які не слід розуміти буквально.

У той самий час неможливо змінити серця людей, не впли-
ваючи на суспільство, в якому вони живуть. Тому вчення Ісуса, 
спрямоване на змінювання життя людей, спричинило глибо-
кий вплив на розвиток держав та культур. Кінцевим результа-
том було те, що Він дійсно скидав політичні режими, але не за 
допомогою зброї, а змінюючи серця людей таким чином, щоб 
вони більше не були байдужими до зла та беззаконня. Це одна 
з причин, через яку протягом усієї історії тирани та диктатори 
наполягали на обмеженні свободи Церкви. Усюди, де розпо-
всюджується вчення Ісуса, люди знаходять сміливість відсто-
ювати правду та відкрито протистояти продажності, жорсто-
кості та насильству.

Божественність Месії
Звичайно, окрім Ісуса, існували й  інші реформатори, які 

спричиняли духовні перетворення, і  вони також зробили 
позитивний вплив на людство. Але, говорячи про Месію, про-
роки передчувають, що це буде перетворювач, не схожий на 
жодного з тих, хто був до Нього. У фрагменті, який має яскраво 
виражене месіанське забарвлення, Ісая говорить про те, що 
народиться дитина, яку назвуть Еммануїл, що значить «З нами 
Бог». Михей, розповідаючи про народження Месії, показує на 
Віфлеєм, рідне місто Давида, як на місце, звідки буде родом 
і Месія. Михей наводить слова Бога, коли Він звертається до 
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Віфлеєму: «…із тебе Мені вийде Той, що буде Владика в Ізра-
їлі» (Книга пророка Михея 5:1).

Але потім Михей додає разюче доповнення. Про цього Вла-
дику з Віфлеєму Бог говорить, що «віддавна постання Його, 
від днів віковічних» (Книга пророка Михея 5:1). Отже, йдеться 
не про звичайного смертного. Чи слід розуміти ім’я Еммануїл 
дослівно? Чи є Месія, що походитиме з родини Давида, якоюсь 
божественною істотою? Слова Михея та Ісаї визначено вка-
зують на саме таке тлумачення. Але яким чином Месія може 
бути народженим як людина, якщо Він існував від самого 
початку часів?

Старий Заповіт і не намагається розібратися з цими труд-
нощами, а просто викладає твердження пророків в очікуванні, 
що наступні події проллють світло на їх зміст.

Таємний задум Бога
Навіть самі пророки не знали, на що вказували їхні 

слова про Месію. В Новому Заповіті говориться, що вони 
намагалися допитуватися, що мав на увазі Бог, коли давав 
їм настанови віщувати про страждання Месії та наступні 
великі події. Але Бог не задовольняв цікавості пророків 
і не давав їм відповідей. Він пояснював, що тільки наступні 
покоління зможуть повною мірою зрозуміти їх пророцтва. 
А тим часом Бог утаємничував Свої задуми і від пророків, 
і від ангелів (Перше послання Петра 1:10–12).

Одне з призначень Нового Заповіту полягає в тому, щоб 
розкрити задум Бога, починаючи від самих перших Месі-
анських обіцянок, які було надано Адаму та Єві. Як розпо-
відає один із авторів Нового Заповіту, його завданням було 
пролити світло на той задум, який Бог від початку часів 
тримав у таємниці від людства (Послання до ефесян 3:3–6). 
Тому не є надто дивним, що Старий Заповіт завершується 
на ноті очікування. Останні рядки Книги Малахії, заключ-
ної книги Старого Заповіту, залишають майбутнє відкри-
тим. У них знаходиться очікування прийдешнього велич-
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ного дня духовних перетворень: зійде «Сонце Правди» 
з «лікуванням в промінях Його». У світ приходить хтось 
особливий. Але й євреям, і решті всього світу треба було 
очікувати ще чотириста років, перш ніж вони дізнались, 
хто саме це був.
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Проміжок часу між подіями Старого 
та Нового Заповітів

За століття, що розділяють останні книги старозавітних 
пророків та початок Нового Заповіту, на Середньому Сході 
трапились величезні зміни. Коли помер Малахія, Персид-
ське царство все ще панувало у Східному Середземномор’ї та 
долині Тигру і Євфрату. Але на заході дві молоді держави вже 
почали набиратися сили.

Першою проявила себе Греція. Греки під керівництвом 
свого легендарного Александра Великого, немов буря, про-
линули через Ханаан. Александр підкорив увесь цей куточок 
світу, включно з Єгиптом, а потім повернув своє військо до 
міст на південь від Євфрату. Біля самої Індії після нескінчен-
них перемог у битвах, Александр несподівано помер, що спри-
чинило в царстві сум’яття. Нащадків він не мав, і скінчилося 
тим, що його полководці поділили імперію між собою.

Євреї під владою греків
При цьому розподілі імперії родина, яка відома за назвою 

Селевкідів, оволоділа північними територіями вздовж ріки 
Євфрат та прилягаючими землями, такими як Сирія та Ханаан 
(пізніше Ханаанські землі почали називатися Палестиною). 
Інша грецька родина, Птолемеї, запанувала над Єгиптом. 
Відношення між Селевкідами та Птолемеями нерідко були 
напруженими, що робило непевним становище Єрусалиму та 
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євреїв. Юдея (так стали називати старі території коліна Юди) 
була розташована посередині між центром володінь Селевкі-
дів та столицею Птолемеїв. І хоча євреї скорялися владі Селе-
вкідів, вони у той самий час були першими, на кого нападали 
би Птолемеї, якщо б вони вирушили на північ. Через це єру-
салимським провідникам доводилось дотримуватися тонкої 
дипломатії, щоб догодити і тим і іншим.

Влада греків створила для єврейських провідників ще одні 
труднощі: грецькі династії завжди нав’язували свою культуру 
та звичаї тим народам, над якими панували. Багато євреїв під 
враженням від досягнень грецької філософії та науки знахо-
дили образ життя греків вельми принадним. Інші вбачали 
небезпеку для власної, єврейської, спадщини, якщо євреї 
запозичать погляди та звичаї греків. Адже в минулому саме 
через те, що Ізраїль та Юдея нерозбірливо погоджувалися на 
компроміси з поганством, Бог позбавив їх незалежності. Хіба 
народ не зробив відповідних висновків? Невже він, як і раніше, 
збирався нехтувати Богом та викликати Його незадоволення, 
знову навертаючись до поганства?

Впливові родини виявились у скрутному становищі у цій 
суперечці. Результатом стало те, що Єрусалим розділився на 
два табори, причому обидві ці партії намагались впливати на 
релігію та політичне життя євреїв. Ті, хто був відкритим для 
неєврейських традицій та звичаїв, називалися саддукеями. 
Їх супротивники, що наполягали на суворому дотриманні 
закону Мойсея та намагалися не підпасти під грецький вплив, 
мали назву фарисеїв.

Євреї під владою римлян
З  часом євреї спромоглися отримати незалежність, ски-

нувши політичне панування греків. Один з правителів Селе-
вкідів на ім’я Антиох Єпіфан образив євреїв тим, що особисто 
приніс у пожертву свиню на вівтарі храму в Єрусалимі. Відпо-
відно до Мойсеєвого закону свинина була забороненою їжею, 
й отже, заколоти свиню на жертовнику в храмі значило зро-
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бити неймовірне святотатство. Під проводом роду Маккавеїв 
євреї підняли повстання. Розгнівані на Антиоха, вони добре 
озброїлись та в жорстокій боротьбі відвоювали свободу.

Проте доки євреї знаходились між воюючих Селевкідів та 
Птолемеїв, існувала постійна загроза їх незалежності. У пошу-
ках союзників євреї звернули свій погляд до нової сили, що 
з’явилась у Середземномор’ї, – до римлян. Битва за битвою, 
римляни витискали греків та захоплювали їх володіння. Але за 
заступництво Риму треба було платити, і насамкінець резуль-
татом цієї угоди була втрата євреями незалежності.

Тепер єврейські провідники знову зіштовхнулись з необхід-
ністю догоджати різним сторонам. Як і серед греків, серед рим-
лян постійно тривала боротьба за владу. Євреї мали виявити 
винахідливість щодо того, з ким із римських провідників слід 
було діяти разом, а кому чинити опір. На щастя, уклавши угоду 
з Юлієм Цезарем, коли той робив перші кроки на підкріплення 
свого становища, вони обрали сторону переможця. Здобувши 
перемогу, Юлій Цезар винагородив євреїв, надавши їм особли-
вих привілеїв, у тому числі право не брати участь у поганських 
святах та церемоніях, які могли образити їх свідомість. Але 
римляни здійснювали жорстокий політичний контроль над 
Єрусалимом, і таким чином незалежність євреїв залишилась 
у минулому.

Хоча євреї зберегли свою самостійність відносно храму та 
релігії, римляни тим часом почали роздавати єврейські землі 
різним царям та правителям. Багато хто з цих правителів був 
жорстокий, якщо не сказати несамовитий. Серед них най-
більш відомий цар на ім’я Ірод Великий, який правив напри-
кінці І  століття до н. е. Знаючи, що народ його ненавидить, 
він вирішив прихилити людей до себе обіцянкою розбудувати 
храм у Єрусалимі. Бідність та відсутність керівництва стали на 
заваді євреїв, і вони не відбудували храм до тої величі, якою 
він славився за царя Соломона. Ірод же виголосив про свій 
намір зробити храм ще більш величним, щоб він затьмарив 
навіть велич храму Соломона.



197

Провідник до Біблії

Храм та синагога
Для втілення цього честолюбного задуму знадобилось 

сорок шість років, але в  результаті храм став однією з  най-
більш вражаючих будівель давнього світу. Він був оздоблений 
такою кількістю сяючого мармуру, що подорожнім, які набли-
жались до Єрусалиму, здалеку здавалося, що це сніг на верхів-
ках пагорбів. Як це не сумно, але відбудований храм простояв 
всього кілька років, доки римляни повністю не зруйнували 
його разом з усім Єрусалимом. Розквіт своєї величі храм пере-
жив у  ті роки, коли під його склепіннями ходив Ісус. Ранні 
християни збирались під портиками цього храму для обрядів 
поклоніння та молитов.

І все-таки, незважаючи на всю свою важливість, храм уже 
не був найбільш загальновизнаним місцем поклоніння євреїв. 
Кожного тижня, а то й частіше, єврейські родини збирались 
разом у  будівлі, яка називалась синагогою і  дуже нагаду-
вала невеличку сучасну церкву. Спочатку синагоги з’явились 
у землях, куди євреїв було переселено ассирійцями та вави-
лонянами. Тепер, коли вони не мали храму, євреї-вигнанці 
намагались знайти інше місце, де вони мали би можливість 
поклонятися Богові та зберігати спадщину своїх пращурів.

Тим часом інші єврейські родини вже добровільно зали-
шали Юдею, і також будували синагоги. Зазвичай вони осе-
лялись у Малій Азії, Єгипті або десь ще – іноді для того, щоб 
щезнути для завойовників, в  інших випадках – для занять 
торгівлею або іншими справами. На час появи Ісуса вже міль-
йони євреїв мешкали за межами Палестини. Кожної суботи 
євреї, які заселяли ту або іншу місцевість, збиралися у своїй 
синагозі, щоб послухати настановляння з Писання. Керівники 
синагоги, яких звичайно називали старійшинами, були також 
доглядачами, тобто доглядали за добробутом та потребами 
місцевої єврейської общини.

Діяльність цих синагог була настільки успішною, що євреї, 
які залишилися в Палестині, також почали будувати синагоги. 
У  кожному скільки-небудь значному місті їх було десятки, 
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причому одні перебували під впливом саддукеїв, інші – фари-
сеїв. Учитель в синагозі називався рабином. Сам він мав про-
йти серйозне навчання, щоб досконало оволодіти законом 
Мойсея.

Книжники та фарисеї
З  рабинами тісно взаємодіяли спеціально навчені люди, 

яких називали книжниками. Спочатку їх обов’язком було 
переписувати Біблію від руки: кожній синагозі був потрібний 
примірник Мойсеєвих творів. Щоб зробити таку копію, книж-
никам могли знадобитися місяці, а то й роки. Оскільки вони 
проводили так багато часу за переписуванням Біблії, то ста-
вали її знавцями.

Це призвело до того, що книжників стали вважати обізна-
ними із законом. Коли те чи інше судове рішення стосувалося 
тонкощів єврейського закону, старійшини синагог та судді 
Єрусалиму запитували думку шанованих книжників. З часом 
книжників стали шанувати через знання закону так само 
високо, як і через їх самовіддане переписування Біблії. Самі 
книжники пішли далі за просте витлумачення закону й стали 
виробляти постанови щодо того, як його застосовувати.

Наприклад, Мойсей казав, що в суботу ніхто не має пра-
цювати або переносити тягар. Книжники витлумачили це 
таким чином, що люди з дерев’яним протезом замість ноги не 
могли надівати його в суботу, а лікарі в суботній день не мали 
відвідувати хворих. Звичайно, що закон Мойсея не висуває 
жодної з цих умов, але книжники зробили ці правила такими 
ж обов’язковими, як і сказане самим Мойсеєм.

Фарисеї, сильно занепокоєні суворим дотриманням закону, 
були особливо схильними визнавати подібні непорушні пра-
вила. Вони були тісно пов’язані з  книжниками, і  в  Новому 
Заповіті бачимо, що вони діяли разом. Сам Ісус часто ставав за 
мішень для нападів книжників та фарисеїв, тому що не пого-
джувався з багатьма їхніми правилами.

Палестина за часів Нового Заповіту
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Політичні обставини
Отже, на час, який зображено в Новому Заповіті, суспільна, 

політична та релігійна картина в Ізраїлі стала зовсім іншою 
порівняно до часів, відображених у кінцевій частині Старого 
Заповіту. Єрусалим знаходиться під владою римлян. Більша 
частина Юдеї (ім’я, яким тепер називається місцевість, яка 
колись належала коліну Юди) належить Іродові Великому. 
Єрусалим процвітає, в ньому багато величних будівель, і серед 
них храм, немов коштовна перлина в  короні. Існує призна-
чений римлянами ставленик-первосвященик, який є  такою 
самою мірою політичний, як і духовний провідник. І всюди – 
синагоги, а рабини та книжники – найбільш шановані люди 
в громаді.

Але вся ця велич та благополуччя не здатні затамувати 
почуття глибокого неспокою. Народу не подобається прав-
ління римлян; Ірода та подібних до нього ненавидять. Під-
вищується зацікавленість до обіцянок щодо пришестя Месії. 
Люди з  нетерпінням очікують, коли ж  Він з’явиться, зведе 
Своє Царство та вижене римлян. Як Ірод, так і римляни зна-
ють про це пристрасне очікування Месії, і час від часу це три-
вожить їх. Вони з підозрою слідкують за кожним політичним 
рухом, бо не можуть дозволити з’явитися декому, хто виголо-
сить себе Месією та залучить досить багато послідовників для 
вчинення озброєного заколоту.

Відкриваючи Новий Заповіт, ми зіштовхуємося з новими 
географічними назвами. Як ми вже бачили, Ханаан став Пале-
стиною. Колишні землі Ізраїлю та Юдеї тепер розділено на три 
чітко окреслені частини. На півночі знаходиться Галілея. Вона 
розташована вздовж західного берега великого внутрішнього 
моря, яке живиться водами верхнього Йордану. В  Новому 
Заповіті воно називається Галілейським морем. Саме тут, 
в Галілеї, Ісус прожив більшу частину Свого життя та зробив 
більшу частину Своїх діянь.

Одразу на південь від Галілеї розташована місцевість, яка 
називається Самарією. Протягом століть її займав чужозем-
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ний народ, переселений туди ассирійцями, – самаритяни. 
Хоча самаритяни й прийняли закон Мойсея, євреї їх ненави-
діли. Євреї будь-яким чином намагались оминути Самарію, не 
проходити через її міста, а самаритянам було відмовлено при-
ходити на поклоніння до Єрусалиму. Тому самаритяни збу ду-
вали власний храм поблизу міста Самарії та поклонялись там.

Далі на південь простягається Юдея, яка в І столітті була 
оплотом юдаїзму. Тут знаходився палац Ірода Великого, 
а також була резиденція римського правителя. Повсякденним 
життям Ізраїлю опікувалась рада, яка називалась Синедріон. 
Синедріон сполучав у собі орган керування країною та верхов-
ний суд. За традицією в  ньому було сімдесят чоловік, яких 
шанували та цінували так само високо, як римляни шанували 
та цінували членів свого Сенату.

Читаючи Новий Заповіт, ми будемо зустрічатися з  усіма 
цими географічними назвами та поняттями, що відображають 
суспільний устрій. Представлена в Новому Заповіті суспіль на 
та політична картина суттєво відрізняється від тієї, яку ми 
бачили у  Старому Заповіті. Щодо літературного стилю, то 
стиль Нового Заповіту також істотно відрізняється від стилю 
Старого Заповіту. Проте від найперших сторінок Нового Запо-
віту в ньому підкреслюється, що всі його теми та зображувані 
події є  не щось інше, як продовження тих подій, які стосу-
ються обіцянки, що дав Бог Аврааму та Ізраїлю.
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Життя Ісуса

Новий Заповіт проводить нас через останні два періоди 
біблійної історії: Час життя Ісуса і Час ранньої Церкви. Разом 
ці періоди охоплюють близько ста років, хоча більша частина 
Нового Заповіту присвячена проміжку часу, що тривав при-
близно тридцять років. У  наведеній нижче таблиці надані 
основні події та персонажі, з якими ми зустрінемось у Новому 
Заповіті.

Новий Заповіт починається з чотирьох жит-
тєписів Ісуса, кожний з яких носить ім’я свого 
автора. Ці книги називаються Євангеліями 
(Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка, 
Євангелія від Луки та Євангелія від Івана) – від 
слова, що означає «добра звістка». Тому в росій-
ському перекладі Біблії іноді замість назви 
Євангелія використовують святе благовіствування (Від Матвія 
святе благовіствування, Від Марка святе благовіствування, Від 
Луки святе благовіствування, Від Івана святе 
благовіствування). В Новому Заповіті уявлення 
про благу звістку завжди пов’язується з Ісусом 
Назарянином: ким Він був, що Він робив і яку 
надію Він приніс людям. І оскільки в Біблії ті, 
хто розповідає про це, називаються тими, хто 
благовіствує, ранні християни усім цим життє-
писам дали назву «благовіствування», або Євангелії.

Новий Заповіт
Євангелії
Історія
Послання
Пророцтва

Євангелії
Від Матвія
Від Марка
Від Луки
Від Івана
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Кожна Євангелія показує Ісуса зі своєї особливої точки 
зору, тобто в кожній з цих оповідей ми знаходимо різнома-
нітні подробиці про Нього. Євангелія від Марка, найкоротша 
з  усіх чотирьох, зосереджена переважно на тому, що робив 
Ісус, і в ній лише стисло повідомляється про те, що Він гово-
рив. В Євангеліях від Матвія, Луки та Івана, навпаки, висвіт-
люється Його роль як Учителя. Але при цьому в жодній з них 
не робиться спроб охопити все, чому Він вчив.

Автори Євангелій пропонують увазі вибрані події з життя 
Ісуса та Його висловлювання, при цьому кожний ґрунтує свій 
вибір цих подій та висловлювань на тому, які саме теми мають 
безпосереднє відношення до його аудиторії.

• Аудиторією Матвія були євреї.
• Лука звертався до неєвреїв, які дізнаються про Ісуса 

вперше.
• Марко, скоріше за все, писав теж до читачів-неєвреїв, 

можливо, до християн Риму.
• А Іван писав до тих, хто вже слідує за Ісусом, але чия віра 

в Нього має потребу вкоренитись ще глибше. При цьому 
більшу частину своєї Євангелії Іван присвячує дням без-
посередньо перед та одразу після смерті Ісуса.

Життя Ісуса
Період   Знакові фігури

Народження Ісуса ........................................................Ісус, Йосип, Марія
Хрещення Ісуса .................................................................Іван Хреститель
Покликання та навчання апостолів .................................................. Ісус
Проповіді Ісуса ........................................................................................... Ісус
Дива, зроблені Ісусом ............................................................................. Ісус
Проповідь на горі ..................................................................................... Ісус
Переображення ......................................................Петро, Яків, Іван, Ісус
Встановлення Господньої Вечері ...................................................... Ісус
Зрада та суд над Ісусом ......................................................................Пилат
Розп’яття ....................................................................................................... Ісус
Воскресіння ................................................................................................. Ісус
Вознесіння ................................................................................................... Ісус
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Рання Церква
Період   Знакові фігури

Утворення Церкви в день П’ятидесятниці ............................... Петро
Мученицька смерть Степана .........................................................Степан
Пилип приводить самарян до церкви .......................................Пилип
Петро хрестить Корнилія, першого 
християнина з поган ....................................................................Корнилій
Навернення Савла з міста Тарс...................................................... Павло
Павло засновує церкви в Малій Азії 
та Греції ....................................................... Варнава, Сила , Тимофій, Тит
Павла схоплено та вислано до Риму ........................................... Павло
По всій імперії починаються гоніння на церкви.

Народження Ісуса
У  жодній з  Євангелій не простежується все життя Ісуса 

від початку до кінця, – головну увагу вони приділяють Його 
суспільному служінню, що тривало майже три роки до Його 
страти. Окрім цих трьох років, те, що знаємо про Нього, 
окреслене в Євангеліях від Матвія та від Луки. Обидві Єванге-
лії розпочинаються з розповіді про незвичайні події, пов’язані 
з народженням Ісуса. Матвій дивиться на ці перші роки очима 
Йосипа, батька Ісуса, а Лука переповідає історію з точки зору 
Марії, Його матері.

Згідно з Євангелією від Луки, коли Марія з Йосипом були 
вже заручені, але ще не одружені, їй явився ангел, щоб роз-
повісти про те, що в неї народиться незвичайний син. Ангел 
сказав, що ця дитина буде зачата непорочно, а сама вона зали-
шиться незайманою. Все це трапиться за посередництвом 
Божого Духа, який в Новому Заповіті зазвичай називається 
Святим Духом (Євангелія від Луки 1:26–35).

Коли Йосип дізнався, що Марія вагітна, він, природньо, 
подумав, що вона йому зрадила. Спочатку він вирішив відмо-
витися від своєї обітниці одружитися з нею, але Бог уві сні 
застеріг його не поводитися квапливо. Він сказав йому, що 
дитина в лоні Марії була зачата Святим Духом. Незважаючи 
на те, як важко було Йосипові повірити в це, він прийняв Божу 



205

Провідник до Біблії

звістку за істину та замість того, щоб покинути Марію, негайно 
одружився з нею (Євангелія від Матвія 1:18–25).

Приблизно в той же час з’явився царський указ, що наказу-
вав усім євреям повернутися до своїх рідних міст для перепису 
населення. Для Йосипа та Марії це означало повернутися до 
Віфлеєму – міста, де колись жив Давид. Вагітність Марії вже 
добігала кінця, й під час перебування у Віфлеємі вона наро-
дила Ісуса. Лука розповідає, що в нічному небі з’явився ангел 
і повідав про Його народження пастухам у сусідніх полях: «… 
я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям. 
Тому що сьогодні в місті Давидовім народився для вас Спаси-
тель – Христос Господь» (Євангелія від Луки 2:10–11).

Ці слова висвітлюють три головні призначення, які випов-
нить новонароджене немовля:

• Він має стати Спасителем;
• Він має бути визнаним як Христос;
• Він має бути вшанованим як Господь.
Для пастухів ці Його імена мали особливе значення:
• спасителем вони називали того, хто рятує інших від 

величезної небезпеки;
• інше ім’я, Христос, значить те ж саме, що і Месія. Ангели 

ствердили, що давно обітований Месія з’явився;
• далі вони додали, що Месія є Господь. Так називали пра-

вителів, але в I столітті цим же словом іменували Бога.
Ангели навчили пастухів, як знайти немовля, і ті поспішили 

до міста. Побачивши дитину, вони вийшли схвильовані та 
розповсюдили новину про те, чому були свідками. Інші люди 
також прийшли до Віфлеєму, щоби знайти це немовля. Серед 
них було кілька волхвів (мудреців) зі східного берегу Євфрату. 
Вони побачили знамення в нічному небі та витлумачили його 
як звістку про те, що народилась незвичайна дитина, яка має 
стати царем юдейського народу.

У пошуках цієї дитини вони вирушили спочатку до Єру-
салиму, до палацу Ірода Великого. Ірод був людиною з над-
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звичайними підозрами та постійними побоюваннями змов, 
спрямованих на те, щоби скинути його з престолу та звести до 
влади його супротивника. По розмові з мудрецями він дійшов 
висновку, що знамення, яке вони бачили, вказувало на народ-
ження Месії. Знаючи від своїх радників, що Месія з’явиться 
з Віфлеєму, Ірод наказує мудрецям піти туди та, коли знайдуть 
немовля, одразу ж повідомити його про це (Євангелія від Мат-
вія 2:1–8).

Мудрецям дійсно вдалося знайти Ісуса, але вони не послу-
хали Ірода та непомітно залишили країну, нічого йому не пові-
домляючи. Розлючений Ірод наказав умертвити у  Віфлеємі 
усіх дітей чоловічої статі, що були молодші за два роки. Йосип, 
попереджений уві сні про те, що задумав Ірод, утікає разом із 
своєю родиною до Єгипту якраз перед тим, як почалося вини-
щення немовлят. Там вони залишались до самої смерті Ірода, 
що сталась незабаром по тому. Потім Йосип разом з Марією та 
Ісусом повертаються до Галілеї, до невеличкого міста Назарет, 
розташованого приблизно за сто кілометрів від Єрусалиму. 
У Назареті Ісус виріс та досяг зрілості. Він працював підмай-
стром у Йосипа, який був теслею.

Іван Хреститель
Окрім оповідей про події навколо народження Ісуса, 

в Євангеліях мало розповідається про Його ранні роки. Вони 
підхоп люють історію Його життя по виповненню Ісусові трид-
цяти років. Приблизно в той самий час Іван, що був Ісусові 
родичем, здобув слави в  Юдеї тим, що проповідував з  при-
страстю пророка (це не той Іван, що написав Євангелію). Іван 
жив у пу стелі, що розтягнулася вздовж нижньої частини річки 
Йордан, і  сотні людей приходили послухати його. Як і про-
роки, він переконував людей змінити своє життя та підкори-
тися нормам, які запровадив Бог.

У Новому Заповіті така зміна життя називається покаянням 
або сповіддю. Пророки також закликали тих, хто їх слухав, 
покаятися, але Іван переконував людей не тільки покаятися, 
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але й зробити наступний крок, який раніше не був запропо-
нований жодним із пророків. Іван наказував своїм слухачам 
хреститися. Хрещення – це ритуальне омовіння, під час якого 
Іван повністю занурював людей до води, а потім підводив їх 
звідти.

Він казав, що це дійство мало очистити їх від гріхів. Вислов-
люючись його мовою, це було «хрещення покаяння для про-
щення гріхів» (Євангелія від Луки 3:3). Хрещення було 
настільки важливою частиною його служіння, що він зали-
шився в історії під іменем Іван Хреститель.

Іван виголосив, що Бог надіслав його охрестити Ізраїль, 
щоби підготувати його до того, що вже незабаром з’явиться 
велична Особистість (Євангелія від Івана 1:26–27). Іван ніколи 
не уточнював, хто це буде, тому що й сам не знав цього (Єван-
гелія від Івана 1:30–33). Але все змінилось, коли одного разу 
до Івана підійшов Ісус та попросив похрестити Його. Коли 
Іван виконував це прохання, він побачив знамення, якого Бог 
одного разу звелів йому чекати: коли Ісус вийшов із води, на 
Нього зійшов Божий Дух, й Іван побачив це сходження Духа 
своїми очима. При цьому Іван почув голос з неба: «Ти Син Мій 
улюблений, Ти втіха Моя» (Євангелія від Марка 1:9–11; Єван-
гелія від Луки 3:21–22).

Спокуси в пустелі
З  цього моменту Іван спрямовує своїх послідовників до 

Ісуса, хоча Він ще не був готовий розпочати суспільне слу-
жіння. Перш за все Ісусу було необхідно зміцнити Свій розум 
та дух для тих справ, які йому належало здійснити. З  цією 
метою Він пішов далеко в пустелю, щоб там сорок днів пости-
тися та молитися. Піст був розповсюдженим релігійним зви-
чаєм у  I столітті, хоча лише деякі постили протягом сорока 
днів. Під час посту не приймали ніякої їжі, щоб можна було 
присвятити себе молитві та роздумам. Ті, хто часто дотри-
мувався цього, виявляв, що піст робить їх розум яснішим та 
більш зосередженим.
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Коли сорок днів добігали кінця, з’явився сатана. Якщо 
в Старому Заповіті сатана зустрічається лише епізодично, то 
у  Євангеліях він постійно ховається за лаштунками сцени. 
Його наміри полягають у тому, щоби завдати поразки Ісусу та 
зруйнувати справи, на які спрямував Його Бог. Сатана з’явився 
у пустелі та обрушив на Ісуса різноманітні спокуси, і всі вони 
мали на меті відволікти Ісуса від Його уповання тільки на Бога. 
Але Ісус вистояв перед усіма спокусами, і  сатана відступив, 
вишукуючи більш придатний засіб зруйнувати Його (Єванге-
лія від Луки 4:1–13).

Навчання апостолів
Тепер, коли Ісус був готовий розпочати Своє суспільне слу-

жіння, Він повернувся до Галілеї. Там Він вибрав дванадцятеро 
чоловік, щоб вони разом з Ним ходили світом та допомагали 
Йому в Його діяннях, а коли Його не стане, продовжили їх. 
Вони гуртувались навколо Ісуса та почали називатися Його 
учнями. Учень – це людина, в  якої встановлюється тісний 
зв’язок з учителем. Ці дванадцятеро чоловік були не тільки 
учнями, – їх стали називати також апостолами, що значить 
«посланець». Ісус мав намір послати їх до світу як Своїх про-
повідників.

Серед дванадцяти апостолів були брати Петро й Андрій та 
інші два брати – Яків та Іван. У трьох із них – Петра, Якова 
та Івана – були особливі стосунки з Ісусом, що вирізняло їх 
навіть поміж усіх інших апостолів. Ісус брав їх з Собою навіть 
у  тих випадках, коли ніхто інший не допускався, а  по Його 
смерті вони виявили себе як найвидатніші провідники ран-
ньої християнської громади.

Із самого початку Ісус мав намір послати апостолів до 
інших країн як Своїх проповідників, хоча їх минуле аж ніяк не 
припускало, що вони будуть здатними виконувати цю роботу. 
Деякі з них до цього були рибалками, один – збирачем подат-
ків, інший – державним діячем, пов’язаним з групою, що готу-
вала заколот. Та все ж таки Ісус був упевнений, що вони є той 
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самий сирий матеріал, з якого Він зможе зробити гарних вчи-
телів. Дванадцятеро, так їх називали, усюди слідували за Ісу-
сом, а Він часто спілкувався з ними приватно та давав осо-
бливі настанови.

Тих, що слухають Ісуса, стає все більше
Коли Ісус ще тільки починав навчання апостолів, Іван 

Хреститель був схоплений, кинутий за ґрати та обезглав-
лений (Євангелія від Марка 6:17–29). Він настроїв престол 
проти себе тим, що звинуватив царя у розпусті. Смерть Івана, 
яким Ісус надзвичайно захоплювався, дуже засмутила та при-
несла Ісусові глибоку скорботу. Більш того, Ісус зміг побачити 
в смерті Івана те, що трапиться з Ним Самим, як тільки пра-
вителі повернуться проти Нього.

А вже тоді влада почала звертати увагу на Ісуса. Проповіду-
ючи по містах країни, Він навертав до Себе величезну кількість 
людей. Усюди, крім Його рідного міста, Ісуса зустрічали з захо-
пленням. Дві речі приваблювали до Нього людей. По-перше, 
це була переконливість, з якою Він учив. Слухачі Ісуса були 
вражені тим, що син теслі, який не ходив до школи, навчив 
їх кращому проникненню та розумінню, ніж спеціально під-
готовані вчителі, такі як книжники та фарисеї (Євангелія від 
Матвія 7:28–29).

По-друге, Він виявляв надзвичайні здібності. Скрізь, де про-
ходив Ісус, Він зцілював калік та немічних лише одним вимов-
леним словом або доторком. Він повертав здоров’я кульгавим, 
сліпим, глухим, страждаючим від припадків, також і хворим 
на інші недуги, такі як проказа. Тричі Він повернув до життя 
мертвих.

• В одному випадку це був син вдови з маленького містечка 
Наїн (Євангелія від Луки 7:11–17).

• В іншому – юна донька начальника синагоги (Євангелія 
від Луки 8:49–56).
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• А в третьому – близький друг Ісуса на ім’я Лазар, який 
жив неподалік від Єрусалиму (Євангелія від Івана 
11:1–46).

Ісус виголосив, що такі прояви особливих здібностей 
(в  Біблії вони називаються дивами) стверджують, що Він 
віщує від Бога (Євангелія від Івана 5:36).

Деякі дива привертали особливу увагу. Багато разів Ісус 
приходив до людей, які знаходились під впливом якогось злого 
духу. Здавалось, що цей дух повністю захоплював тіла своїх 
нещасних жертв та змушував поводитися таким чином, що це 
було для них пагубним та саморуйнівним. Розмовляючи з цим 
духом, Ісус звертався до нього так, нібито він існував окремо 
від людини, чиє тіло він захопив. І пануючий дух не тільки 
відповідав йому, але й називав Його Святим Божим (Єванге-
лія від Марка 1:23–24) та Сином Всевишнього Бога (Євангелія 
від Луки 8:26–29). Ісус завжди був твердим перед таким духом 
і одним велінням міг спровадити його з тіла, до якого він посе-
лився.

Присутність таких злих духів Ісус вважав за свідоцтво того, 
що у світі діє диявол. Виганяючи злих духів (частіше їх нази-
вають бісами), Він проголошував війну сатані. Він позбавляв 
сатану панування (Євангелія від Луки 11:15–20). Новина про 
те, що Ісус володіє силою, котра змушує бісів скорятися Йому, 
розповсюджувалася швидко. Навіть пізніше, коли супротив-
ники Ісуса намагалися підірвати довіру до Нього, вони все 
ж таки були змушені визнати Його виняткову владу над злими 
духами.

У Ісуса з’являються супротивники
Постійно вражаючись дивам Ісуса і  тому, чому Він учив, 

народ почав задумуватися про те, що Він, мабуть-таки, є Месія. 
Але одночасно виникли і перші розчарування, пов’язані з Ним. 
Люди очікували, що Месія встановить царство, маючи на меті 
певні наміри вигнати з країни римлян і знов надати Ізраїлеві 
свободу. Але Ісус не тільки не виявляв інтересу до їх політич-
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них устремлінь, але й опирався будь-якій спробі зробити Його 
царем (Євангелія від Івана 6:15). Без жодної тіні сумніву Він 
говорив про Царство Боже і ніколи не розповідав про нього 
як про якесь політичне або військове утворення. «…Царство 
Боже – серед вас», – сказав Ісус людям (Євангелія від Луки 
17:20–21). Розповідаючи про це Царство, Він говорив їм про 
душу, що зберігає благочестиві погляди й наміри.

Але люди так і не зрозуміли до кінця змісту цих слів. Не 
зуміли зрозуміти їх і ті, хто був близький до Нього. До самого 
кінця життя Ісуса Його апостоли не зуміли розібратися у розу-
мінні того, що Він все частіше називав «Моє Царство». Вони 
сперечалися поміж собою, хто посяде найвизна ч ніше поло-
ження в цьому Царстві. У відповідь Ісус сварив їх за те, що 
вони не можуть зрозуміти, що Його Царство не має нічого 
спільного з впливовістю та величчю, у всякому разі з величчю 
у  її звичайному розумінні цим світом. Навпаки, Його Цар-
ство припускало, що треба вчитися безкорисливо служити 
іншим. «…найбільший з-поміж вас мусить стати як наймен-
ший, – повторював Ісус, – а начальник ніби слуга» (Євангелія 
від Луки 22:26). Іноді Він висловлював цей принцип у вигляді 
парадоксу: «…справді великим є найменший серед вас» (Єван-
гелія від Луки 9:48).

Сам Ісус у всіх Своїх починаннях займав позицію того, хто 
служить іншим. Він ніколи не очікував для Себе особливого 
ставлення. Він був задоволений і  коли їв невибагливу їжу 
в домі у бідняка, і коли був шанованим гостем на обіді у бага-
того городянина. Та й насправді, ті, хто критикував Ісуса, часто 
засуджували Його за те, що Він проводив так багато часу з бід-
ними людьми, а  інколи і  з розпусними. На ці звинувачення 
Ісус завжди відповідав так: «…Не здоровим потрібен лікар, 
а хворим» (Євангелія від Матвія 9:12).

Але критичне ставлення до Ісуса швидко зростало. Його 
вчення часто суперечило ідеям, викоханим книжниками та 
раввінами. Він спрямовував жалючі слова супроти релігій-
них провідників, котрі були лише зовнішньо віддані Богові, 
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але чиї душі були виповнені облудою та егоїзмом. А в Єруса-
лимському храмі Він відкрито обрушився на тих, хто вико-
ристовує релігію для того, щоби улаштувати собі прибут-
кове життя, причому часто за рахунок бідняків (Євангелія від 
Марка 11:15–18). Немає потреби нагадувати, що такі дії тільки 
множили Ісусові ворогів поміж людей з високим становищем.

Переображення
Знаючи про те, що в Нього стає все більше супротивників, 

Ісус став попереджувати апостолів про те, що в Єрусалимі на 
Нього чекає смерть. Петру, Якову та Івану Він дав особливе 
одкровення, коли показав, що саме трапиться у майбутньому. 
Одного разу Він попросив їх піти разом з Ним до схилу гори, 
щоби там молитися. Коли Він молився, Його вигляд разюче 
змінився, Він нібито скинув із себе фізичну оболонку. У Біблії 
це названо переображенням.

Раптово три учні усвідомили, що Ісус розмовляє з двома 
іншими фігурами – Мойсеєм та Іллею, що знову з’явилися 
скрізь час. Вони розповідали Ісусу про смерть, що чекала на 
Нього в Єрусалимі. Потім, так само раптово, Мойсей та Ілля 
щезли. Приголомшений тим, що трапилось, Петро скрик-
нув: «…як добре, що ми тут. Дозволь ми поставимо тут три 
намети – один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». Але 
умить їх накрила хмара, і з темряви пролунав голос: «Це – Мій 
Син; Він – Мій Обранець. Слухайтесь Його» (Євангелія від 
Луки 9:33, 35).

Коли вони спускалися з гори, Ісус сказав учням, щоб вони 
нікому не розповідали про те, що трапилось, до тих пір, доки 
Він не воскресне з мертвих. Троє апостолів не були впевнені 
в тому, що саме Він мав на увазі, коли говорив про воскресіння 
з мертвих (Євангелія від Марка 9:9–10). Хоча лише за кілька 
днів до цього Ісус говорив їм, що єврейські правителі будуть 
жорстоко ставитися до Нього, завдавати образи, а потім від-
дадуть Його на смерть. Він також проголошував, що по смерті 
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Він повернеться до життя та продовжить Свої діяння, які Бог 
визначив Йому звершити (Євангелія від Матвія 16:21).

Остання подорож до Єрусалиму
Учні просто не звернули уваги на ці речі. Вони не були 

в змозі усвідомити важливість того, про що говорив Ісус. Не 
один раз вони бували з Ним в Єрусалимі під час ритуальних 
свят. На їх думку, Ісус збирався використати одне з таких свят 
для того, щоб при підтримці тих, хто зібрався навколо Нього 
у храмі, захопити престол та встановити Своє Царство. Тому 
до слів Ісуса про те, що Його уб’ють, вони поставилися як до 
просто висловлювання з незрозумілим туманним значенням.

Коли настала Пасха, Ісус та Його учні вирушили до Єруса-
лиму. І як вони наближалися до міста, натовпи людей вихо-
дили їм назустріч, щоби привітати Ісуса. На протязі усього 
Його шляху до Єрусалиму не затихали радісні вигуки. Люди 
підносили Йому хвалу та називали довгоочікуваним нащад-
ком Давида, чию появу пророкували пророки (Євангелія від 
Марка 11:9–10). Здавалось, що всі ці події виправдовували очі-
кування апостолів.

Навряд чи вони знали про те, що десь первосвященик та 
інші змовники замишляють знищити Ісуса. Надто часто Він 
обрушувався на релігійних провідників Ізраїлю, а тепер все 
було схоже на те, що за Ним був готовий піти увесь простий 
народ. Можновладці Ізраїлю прагнули позбутися Ісуса, якби 
тільки знали спосіб, як це зробити. Схопити Ісуса, коли Він 
був оточений таким натовпом людей, було би важко.

Але справи повернулись таким чином, що один з апосто-
лів надав єврейським проводирям таку можливість. Звали цю 
людину Юда. На підставах, про які ми ніколи не дізнаємося, 
Юда розчарувався в Ісусі, і диявол цим скористався. Єванге-
ліє від Івана розповідає, що сатана помістив до розуму Юди 
думку зрадити Ісуса (Євангелія від Івана 13:2,27). Юда сам 
прийшов до єврейських провідників з пропозицією здати їм 
Ісуса за певну платню. Ті погодились дати йому тридцять сріб-
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них монет, якщо він зробить усе, що пообіцяв (Євангелія від 
Матвія 26:14–16).

Юда зрадив Ісуса у ніч Пасхи. Напередодні під вечір Ісус 
зібрав Своїх учнів у  будинку для пасхальної трапези. Зна-
ючи про те, що зробив Юда, Ісус вмочив скибку хліба в соус 
і, тримаючи його в руці, сказав, що той, кому Він подасть цю 
скибку, зрадить Його. З  цими словами Він подав хліб Юді, 
який прийняв цю скибку і  поспіхом вийшов (Євангелія від 
Івана 13:21–39).

Господня Вечеря
Тим часом Ісус продовжував говорити про те, що прихо-

дить неминуче розставання, яке розлучить Його з апостолами. 
Він указав їм на прісний хліб, що був частиною пасхальної тра-
пези. Тримаючи його у руці, Він сказав: «…Це тіло Моє, що 
буде віддане за вас» (Євангелія від Луки 22:19). Далі попросив, 
щоб кожен по черзі відламав шматочок хліба та з’їв його. Під-
няв чашу з вином та промовив: «…бо це Моя кров, що засно-
вує Новий Заповіт Божий і що проливається за багатьох – на 
спокуту гріхів їхніх» (Євангелія від Матвія 26:28). Та звелів 
кожному ковтнути від чаші.

Усі ці розмови про те, що Ісус віддає Своє тіло та проливає 
Свою кров, могли справити на учнів враження, що Вчитель 
використовує якісь незвичайні мовні звороти. Але Ісус готу-
вав їх до Своєї смерті, яка чекала на Нього за кілька годин. 
Хліб та вино стали символами на заснованій Ним ритуаль-
ній трапезі, якій було визначено стати центральною части-
ною християнського богослужіння. Найчастіше цю трапезу 
називають «Господня Вечеря», а в деяких християнських гро-
мадах – «євхари стія» (від грецького слова, що значить «дяку-
вати»). Це досить простий ритуал. Кожен його учасник з’їдає 
по шматочку прісного хліба, причому, зазвичай, цьому пере-
дує молитва. Потім, після іншої молитви, віруючі відпивають 
по ковтку вина.
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Вечеря з хлібом та вином як символами має на меті нага-
дати про те, що Ісус вмер жахливою смертю. Запроваджуючи 
Вечерю як звичай, Ісус сказав учням: «…Ось Тіло Моє, що 
я віддаю за вас. Їжте. Робіть це на спомин про Мене» (Перше 
послання до коринтян 11:23–25). Це також нагадування про 
те, що кожен з учасників Господньої Вечері знаходиться в осо-
бливих відносинах заповіту з  Ісусом та один з одним. Вино 
Ісус назвав кров’ю Свого нового заповіту. І в Новому Заповіті 
говориться, що коли Християни їдять один хліб, вони стають 
одним тілом (Перше послання до коринтян 10:16–17).

Зрада та суд
Після пасхальної трапези Ісус та учні вийшли з  міста до 

саду, що розкинувся біля міських мурів. Там Він відійшов від 
Своїх учнів і почав пристрасно молитися про те, що незаба-
ром стане очевидним. Тим часом Юда збирав озброєний загін. 
Він знав, що Ісус та апостоли прийдуть до саду, тож спустився 
туди із загоном вояків, що мали при собі смолоскипи, кілки 
та мечі.

Того пізнього вечора Ісуса силоміць привели до зібрання 
Синедріону, єврейського верховного суду, що складався з сім-
десяти чоловік. Лжесвідки вже чекали, коли вони зможуть 
посвідчити таким чином, щоб Ісуса було засуджено на смерть. 
Суд тривав усю ніч до ранку, і весь час цього суворого випро-
бування Ісуса безперервно били та знущалися.

На світанку члени Синедріону притягли Ісуса до палацу 
Пилата, римського намісника в  цій частині імперії, і  стали 
просити його видати наказ розіп’яти їхнього бранця. Розпи-
тавши про звинувачення до Ісуса, Пилат не почув нічого, що 
могло здатися гідним смерті. Він вже був готовий звільнити 
Ісуса, коли натовп на майдані перед палацом почав погрожу-
вати. Юдейські проводирі заволали, що ця людина хотіла про-
голосити себе царем. «…Якщо ти його звільниш, то це означа-
тиме, що ти не є цезаревим другом» (Євангелія від Івана 19:12).
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Злякавшись можливого ставлення Риму до того, що він 
тим чи іншим чином допоміг людині, яка стверджувала, що 
встановить нове царство, Пилат змінив своє рішення. За його 
наказом Ісуса покарали батогами, а потім знівеченого та скри-
вавленого кров’ю вивели до натовпу. Пилат спробував розбу-
дити у натовпі співчуття до Ісуса, але люди голосно волали: «… 
Забери Його! Забери Його геть! Розіпни Його!» (Євангелія від 
Івана 19:15).

Смерть і воскресіння
Наприкінці Пилат погодився на смертний вирок, і  його 

воїни, глузуючи над словами Ісуса про те, що Він буде царем, 
виплели вінок із тернових гілок і, немов корону, надягли Йому 
на голову. Далі вони повели Ісуса з Єрусалиму до місця страти, 
змусивши нести хрест, до якого збиралися Його пригвоздити. 
Вранці Ісус був розіп’ятий на хресті, при цьому Його зап’ястя 
та ступні простромили цвяхами. Через деякий час, близько 
третьої години пополудні, Ісус промовив: «Це кінець». Схи-
ливши голову, Він зробив останній подих та помер (Євангелія 
від Івана 19:30).

У той самий день Пилат дозволив рідним та друзям Ісуса 
зняти Його тіло з хреста для поховання. Щоби пересвідчитися, 
що Він був мертвий, римські воїни простромили списом Його 
бік до самого серця. Багатий чоловік на ймення Йосип запро-
понував поховати Ісуса в печері, яку Йосип висік у скелі для 
власної гробниці.

Оскільки наступного дня була субота, і на момент смерті 
Ісуса було вже багато часу пополудні, люди, що ховали Його, 
були змушені лише нашвидкуруч сповити тіло пеленами, 
якими євреї обертали небіжчиків. Поховальні звичаї вима-
гали й інших процедур готування тіла, але все це можна було 
зробити вже по тому, як скінчиться субота. Тим часом Ісуса 
поклали до гробниці, а для того, щоб закрити вхід до печери, 
його завалили великим каменем.
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Пилат поставив біля гробниці варту, бо хотів бути впев-
неним, що ніхто не вкраде тіло і не учинить заворушень. Але 
вранці в неділю, прямо перед світанком, з’явився ангел та від-
сунув важкий камінь. Стражники в паніці втекли. Невдов зі по 
тому до гробниці прийшло декілька жінок із тих, хто був близь-
кий до Ісуса, щоби продовжити приготування тіла. Стурбо-
вані тим, що не зможуть відсунути камінь від входу до печери, 
вони були здивовані, побачивши, що хтось вже відкотив його 
убік. Але вони були вражені ще більше, коли, зазирнувши все-
редину, виявили, що тіло щезло. А  втім у  гробниці лежали 
акуратно згорнені пелени, якими вони сповивали Ісуса.

Незабаром вони дізнались, що Ісус повернувся до життя. 
У Біблії це повернення з мертвих називається воскресінням. 
День тривав, і Ісус підкріпляв доказами Своє воскресіння тим, 
хто супроводжував Його на шляху з Галілеї. Вони зустрічали 
Його в  різних місцях і  подовгу розмовляли з  Ним. У  Єван-
геліях розповідається про декілька випадків, коли протягом 
наступних сорока днів бачили Ісуса. У Новому Заповіті гово-
риться, що майже п’ятсот людей були свідками Його воскре-
сіння (Перше послання до коринтян 15:6).

У наступні тижні після Пасхи апостоли багато разів бували 
з  Ісусом. Вони ненадовго пішли до Галілеї, але вже через 
декілька днів повернулися до Єрусалиму. Наближалося свято 
П’ятидесятниці. Це було свято жнив, яке завжди наставало за 
п’ятдесят днів після Пасхи. Перед самою П’ятидесятницею Ісус 
привів Своїх апостолів на гору неподалік від Єрусалиму. Там, 
розмовляючи з Богом, Він став підноситися на небо, і посту-
пово щез з виду.

Поки приголомшені учні дивилися на Нього, поруч з ними 
несподівано з’явилися два ангели. Вони звістили, що Бог взяв 
Ісуса на небеса, і Він залишиться там до певного часу в майбут-
ньому, а потім повернеться (Дії святих апостолів 1:9–11). Тепер 
апостоли почали розуміти, що мав на увазі Ісус, коли сказав: 
«А коли піду й приготую, то повернуся й заберу з Собою вас, 
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щоб ви були там, де Я. Куди Я піду, туди й ви шлях знаєте» 
(Євангелія від Івана 14:3–4).

Ісус використав час після Свого воскресіння, щоб дати апо-
столам повне розуміння того, чому Йому належало постраж-
дати та вмерти (Євангелія від Луки 24:44–48). І  насправді, 
чому, володіючи величезною силою, яку Він так часто виявляв, 
Ісус не скористався Своєю могутністю, щоб стати на заваді 
Своєму ув’язненню, отримати перемогу над ворогами та поки-
нути Єрусалим неушкодженим? Уся інша частка Нового Запо-
віту має за мету відповісти на це запитання. Те, чого досягнув 
Бог смертю і воскресінням Ісуса, перевершує все, що апостоли 
колись могли собі уявити. Тепер на них було покладено обов’я-
зок звіщати про те, що зробив Бог.

По суті справи, перед тим, як піднестись на небеса, Ісус 
дав Своїм апостолам останнє повеління. Він доручив їм роз-
повісти про Нього усім народам на землі (Євангелія від Мат-
вія 28:18–20). У Новому Заповіті в Книзі Дій святих апосто-
лів розповідаються про те, як вони втілювали це повеління. 
Але перш, ніж звернутися до цієї сторони розглядуваної нами 
історії, треба докладніше зупинитися на тому, чому вчив Ісус.
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Притчі про Царство

Метод навчання, який застосував Ісус, був особливим: 
Він навчав за допомогою історій, що називаються притчами. 
Прит чі – це історії, в яких за допомогою алегоричних образів 
розкривається якась істина. У притчах містились певні ідеї, які 
мали бути сприйнятими Його послідовниками.

Тринадцята глава Євангелії від Матвія є виразним прикла-
дом того, як Ісус використав цей підхід. Глава побудована на 
восьми притчах, кожна з яких змальовує одну із сторін Божого 
Царства (або Царства Небесного, як його іноді називають 
у  Євангеліях). Шість притч починаються словами «Царство 
Небесне подібне до …», і далі це Царство порівнюється з 

• людиною, в якої ворог посіяв бур’ян посеред її пшениці;
• гірчичним зернятком;
• закваскою, перемішаною з борошном;
• сіячем;
• купцем, що шукає коштовні перли;
• неводом.
Як ми бачимо, ззовні все це не схоже на Царство Боже. Та 

й подробиці, про які розповідається у притчах, не мають без-
посереднього зв’язку з  цим Царством. А  втім Ісус викори-
стовує порівняння не на рівні подробиць, а на рівні сутності. 
Кожна притча приховує в собі певний зміст, і Ісус хоче, щоб 
ми його віднайшли, тому що Він розкриває істину про Цар-
ство Боже.
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Зазвичай Ісус розповідав притчу, а потім дозволяв Своїм 
слухачам самим зрозуміти її зміст. Одначе в тринадцятій главі 
Євангелії від Матвія Він докладно розтлумачує значення двох 
притч. Завдяки Цим Його поясненням ми маємо змогу краще 
зрозуміти, як витлумачувати й інші притчі – і тут, і в інших 
місцях.

Притча про сіяча
Глава починається однією з найбільш відомих історій із тих, 

що коли-небудь розповідав Ісус. Звичайно її називають прит-
чею про сіяча, але іноді і притчею про засіяну землю. В ній роз-
повідається про чоловіка, що заходився сіяти в полі. Частина 
зерна впала край дороги, де земля була твердою, і птахи швидко 
склювали це насіння, що було на видноті. Інше зерно впало на 
землю, що не була пристосована до сівби: в її орному шарі було 
багато каміння. В результаті воно не змогло випустити глибоке 
коріння, і коли дні стали спекотними, воно швидко засохло під 
палючим сонцем.

Ще частина зерна впала до тучної та пухкої землі, але там 
вже росли будяки. Це насіння вкорінилося і деякий час пишно 
росло, та лише допоки не вигналися та не задушили їх бур’яни. 
Врешті, багато зерна впало в добру землю, виросло, дозріло 
та дало щедрий врожай. Ісус закінчив притчу словами: «Хто 
має вуха, нехай слухає!» (Євангелія від Матвія 13:1–9). Цим 
Він хотів сказати: «Слухайте уважно! Не пропускайте нічого 
з того, що Я вам кажу».

Пізніше Ісус розтлумачив, що ця притча є «Слово про Цар-
ство» та про те, яким чином його сприймають різні люди. 
Можливо, цим і пояснюється Його заключний заклик слухати 
уважно. Зерно, що склювали птахи, – це символ того, як люди 
не можуть по-справжньому ввібрати до себе Слово Боже, 
тому що підпали під вплив «лукавого» – так Ісус часто нази-
вав диявола. Зерно, що впало на землю, повну каміння, озна-
чає, що деякі люди спочатку сприймають Слово Боже з раді-
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стю, але, не маючи глибокого коріння, вони відходять від Бога, 
коли починаються страждання або гоніння.

Щодо зерна, що опинилося серед будяків, то воно символі-
зує людей, які спочатку теж радісно сприймають Боже Слово, 
але потім їх відволікають повсякденні турботи або жадоба 
багатства, і тому вони ніколи не будуть плідно служити Богові. 
І, нарешті, зерно, що впало у добру землю, символізує тих, хто 
чує Слово Боже, розуміє його та віддається його плідному 
впливу (Євангелія від Матвія 13:18–23). Безумовно, Ісус хотів, 
щоби Його учні були саме такими слухачами.

Притча про бур’ян
Закликавши учнів уважно слухати «Слово про Царство», 

Ісус розповів їм шість притч, які розпочинаються зі слів «Цар-
ство Небесне подібне до …». Ці притчі можна згрупувати до 
трьох пар, в кожній з яких розгортається спільна тема. Першу 
таку пару створюють притча про бур’ян та притча про невід. 
Ці притчі – про нещирих християн у  Царстві Божому. Такі 
люди – немов бур’ян, який знайшли у пшениці, що дозріває, 
і цей бур’ян є роботою ворога, що навмисно посіяв їх у полі.

Цим бур’яном були плевели. Коли вони тільки пророста-
ють, вони дуже схожі на пшеницю, і їх дуже важко відрізнити. 
Знаючи, що, виполюючи бур’ян, можна зашкодити пшениці, 
землевласник із цієї історії вирішив залишити рости разом 
і  бур’ян, і  пшеницю. Коли прийшов час жнив, він наказав 
своїм женцям спочатку зібрати бур’ян, зв’язати його в снопи 
та спалити. А пшеницю вони потім склали до житниці (Єван-
гелія від Матвія 13:24–30).

Схоже закінчується і  притча про невід. Невід закинули 
в озеро та потягли до берега. Він захопив багато доброї риби, 
але також туди потрапила і нічого не варта риба. Коли невід 
витягли на берег, рибалкам прийшлося відокремити гарну 
рибу від поганої, як і женцям – висмикнути бур’ян із пшениці 
(Євангелія від Матвія 13:24–30).
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Розтлумачуючи притчу про бур’ян, Ісус порівняв Себе до 
людини, що сіє добре зерно. Він сказав, що поле символізує 
світ, а пшениця – символ «синів Царства». І навпаки, бур’ян – 
це «сини лукавого», що посіяні ворогом, тобто дияволом. 
Жнива символізують час, про який часто пророкував Ісус, – 
коли Бог припинить існування світу та буде судити людство. 
У той день ангели стануть Його женцями (Євангелія від Мат-
вія 13:36–43). І  знов Ісус перестерігає: «Хто має вуха, нехай 
слухає».

Як ми вже відзначили, зазвичай Ісус не розтлумачував 
прит чі так докладно, але навіть у  цьому місці Він дає лише 
часткове пояснення до того, про що розповідав. Він пояс-
нює той чи інший елемент оповіді, але залишає нам можли-
вість виділити ті ідеї, що криються у притчі. В даному випадку 
можна розпізнати принаймні три ідеї.

• По-перше, Царство Боже приверне також і нечесних та 
нещирих у своїх зобов’язаннях людей. Спочатку вони не 
відрізняються від християн, але час розкриє їх правдиву 
сутність, як це трапилось із плевелами.

• По-друге, Бог знає, хто є  справжній учень, а хто лише 
прикидається, що служить Йому. Він бачить бур’ян від 
самого початку.

• І по-третє, в остаточному підсумку Бог прибере лицемі-
рів із Свого Царства.

У цій притчі ви можете на свій подив виявити й інші ідеї, 
тому що Ісус нерідко розповідав історії, які мають багато 
значень. Разом з тим головні ідеї, що містяться в притчі, як 
правило, стають очевидними вже після недовгих міркувань. 
Це є особливо вірно у відношенні до решти притч тринадця-
тої глави Євангелії від Матвія. Притча про гірчичне зерня та 
дріжджі навчають, що малі починання призводять до великих 
наслідків. Малюсіньке гірчичне зернятко, якщо покласти його 
у землю, перетворюється на таку велику рослину, що птахи 
в’ють гнізда в його вітті. Так і Царство Боже: спочатку його 
вплив може здатися незначним, але де б це Царство не уко-
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рінювалося, воно розкидає своє віття таким чином, що його 
вплив постійно росте. Так само трішечки дріжджів, що замі-
шані до тіста, дають результати набагато більші, ніж припускає 
їх маленька кількість: коли дріжджі почнуть діяти, це змусить 
піднятися все тісто (Євангелія від Матвія 13:31–33).

Інші притчі про Царство
У  наступних двох притчах Ісус говорить про цінності. 

В одній розповідається про чоловіка, що знайшов скарб, коли 
орав поле. Оскільки це поле належало іншому, за законом 
цей скарб належав власникові поля. І він закопав скарб назад 
до землі, поспішив продати все, що мав, і  придбав це поле. 
В  іншій історії торговець перлами випадково натрапив на 
дуже коштовну перлину. Він також продав все, що йому нале-
жало, щоб роздобути знайдений скарб (Євангелія від Матвія 
13:44–46). Тут зміст також є очевидним. В цих притчах під-
креслюється цінність Царства: воно настільки дорогоцінне, 
що за нього належить віддати все, що ми маємо.

Все це підводить нас до головної причини, через яку Ісус 
говорив притчами. Він ніколи не розповідав притчу лише 
для того, щоб проілюструвати той чи інший принцип, – Його 
основ ною метою було зробити так, щоб цей принцип укорі-
нився в нашому житті. Іншими словами, у притч завжди було 
практичне призначення. Це можна побачити і в притчі про 
бур’ян, і в притчі про невід.

• У практичному плані ці притчі попереджують нас, що 
ми не обманемо Бога, якщо будемо прикидатися христи-
янами. Він знає, які наші справжні схильності, і буде ста-
витися до нас відповідно до них.

• Для тих, хто щиро відданий Богові, ці притчі є попере-
дженням, що існує блюзнірство та лицеміри. Справжні 
послідовники Ісуса мають бути готовими до зустрічі 
з  удавальниками, адже поведінка лжехристиян, поза 
всяким сумнівом, викличе розчарування. Але було 
б помилкою розчаровуватися у вірі тільки через те, що 
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хтось є нещирим. Всі ми вважаємося частиною Царства 
Божого завдяки тому, що ми прагнемо і  думаємо про 
Бога, а не тому, що рівняємось на інших людей.

І  ось у  тринадцятій главі Євангелії від Матвія Ісус питає 
Своїх учнів: «Чи розумієте ви все це?» – а ті відповідають, що 
так, зрозуміли. І  тоді Ісус розповідає ще одну притчу – про 
книжника. В даному випадку книжник – це людина, що знає 
закон Божий. Ісус каже, що коли книжник стає учнем у Цар-
стві, він подібний до того господаря, що має велику кількість 
домашнього начиння та скарбів – як старих, так і нових речей. 
І це дозволяє йому вибирати те, що підходить йому більш за 
все зараз, неважливо, стара ця річ або нова (Євангелія від Мат-
вія 13:51–52).

Зрозуміло, що книжники були знавцями П’ятикнижжя 
Мойсея та книг пророків. Вони розуміли істину, яку Бог дав 
Ізраїлеві століття назад, – те, що можна було б назвати «ста-
рою» істиною. А зараз Ісус висував «нову» істину – «Слово про 
Царство». Значить, стаючи учнем у Царстві, книжник оволоді-
вав усією істиною – і старою, і новою – та міг залучати ту, що 
була найбільш придатною до даних обставин.

Не кожен з тих, хто слухав притчі, міг надбати таку нави-
ч ку – згадувати саме потрібну істину, – Ісус розбірливо гово-
рив про це (Євангелія від Матвія 4:10–12). Багато хто побачить 
у Його притчах не більше, ніж цікаві розповіді. Дехто і зовсім 
занедбає їх суть. І лише ті, чиї серця спрямовані до Царства 
Божого, осягнуть глибокий зміст Його вчення.

Людей з  таким серцем завжди було мало, принаймні за 
життя Ісуса. Цікаво відмітити, що в тих нечастих випадках, 
коли Ісус роз’яснював значення Своїх притч, Він ніколи не 
робив це для широкого кола слухачів – лише для Своїх най-
ближчих учнів, зазвичай, наодинці. Він вважав, що ці учні 
навчаються від Нього по-справжньому, більш серйозно, ніж 
натовпи людей, що приходили Його послухати. Те, що Він 
побачив у цих натовпах, змусило Його сказати словами Ісаї:
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…будете слухати і почуєте, але не зрозумієте, будете 
дивиться та дивиться, та не побачите. Бо серце люду 
цього зачерствіло, майже зовсім не чують їх вуха, поза
плющували вони очі свої…

Євангелія від Матвія 13:14–15
Для учнів Ісуса цей вислів Ісаї був сповнений глибоким зміс-

том. Воно взяте з того місця, де Ісая звинувачує Ізраїль в тому, 
що він не спромігся виконати свій обов’язок свідка Божого. 
Згідно зі словами Ісаї, Бог прикликав Ізраїль стати Його свід-
ком для сусідніх народів, але Ізраїль виявився сліпий та глу-
хий до того, що казав та робив Бог. І тоді Ісая пророкував, що 
прийде день, коли Бог явить світові відданого Йому свідка, що 
стане Його правдивим посланником до інших народів.

Цим свідком був Сам Ісус, і, навчаючи Своїх апостолів, Він 
готував їх до того, щоб вони також стали подібними свідками. 
Тому Він відокремив їх від усіх інших, що натовпами слідували 
за Ним, і сказав: «Блаженні очі ваші, бо вони бачать, а вуха – 
бо чують» (Євангелія від Матвія 13:16). Ці слова мали безпо-
середньо нагадати їм тему свідка в Книзі Ісаї, що допомогло 
б  їм краще зрозуміти, чому Ісус увесь час повторював: «Хто 
має вуха, нехай слухає». Те, що апостоли дізнавались від Ісуса, 
колись вони будуть повинні розповісти іншим. І  насправді, 
Його останніми словами, зверненими до них, були ось ці: 
«…Ви будете Моїми свідками в  Єрусалимі, й  по всій Юдеї, 
і в Самарії, і по всій землі» (Дії апостолів 1:8).

Ставши такими свідками, апостоли виробили власні методи 
повчання. Жоден з них не використовував притчі, як це робив 
Ісус, але відлуння Його притч залишалось і в тому, чому вони 
навчали, і в тому, як вони жили. Притчі Ісуса – це незабутні 
історії, які містять в собі вічні істини, і протягом століть вони 
так само впливали на життя людей, як і інші частини Писання.
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Постійною темою повчань Ісуса було Царство Боже. Він ні-
коли не давав точного визначення Царству і використовував це 
слово у багатьох значеннях, але постійно розповідав про жит-
тя, пов’язуючи його із Царством. Можливо, найближче до ви-
значення Царства Ісус підійшов у проповіді на горі – найдовшій 
і найвідомішій з Його промов. В цій проповіді Він дав настанов-
ляння про те, як слід молитися. «Тому моліться так, – сказав Він 
до Своїх апостолів: Отче наш на Небі, нехай святиться ім’я Твоє. 
Нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на Землі, 
так і на Небі…» (Євангелія від Матвія 6:9–10).

Нехай прийде Твоє Царство. Нехай буде Твоя воля. Іншими 
словами, Царство Боже торжествує у  будь-який час, усюди, 
де люди з радістю приймають Божу волю. Царство Боже не 
є місцем на мапі. І це не велика держава з постійною армією та 
централізованою владою. Ні. Царство Боже є усюди, де люди 
з усією жагою скоряються Богу.

Наступного разу Ісус скаже: «…Царство Боже – серед вас» 
(Євангелія від Луки 17:21). Царство зростає лише настільки, 
наскільки люди віддають свої серця Богові та живуть згідно 
з Його заповідями. Обираючи цей шлях, вони кличуть Бога 
царювати в їх духовній сутності, в їх душах. Він дійсно стає їх 
Господом, що воцарився в їхніх життях. Один з авторів Нового 
Заповіту, підкреслюючи, що природа Царства – внутрішня, 
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сказав про нього, що це – «праведність, мир і радість, що їх 
Дух Святий нам дарує» (Послання до римлян 14:17).

Царство праведності
Ісус говорив про Царство, пов’язуючи його з праведністю. 

В проповіді на горі Він промовив до Своїх послідовників: «… 
бо якщо ви не переважите законників та фарисеїв у виконанні 
того, чого вимагає Бог, то не ввійти вам до Царства Небесного» 
(Євангелія від Матвія 5:20). Беручи це застереження до уваги, 
ми спробуємо краще дізнатися, що значить бути по-справж-
ньому праведним.

У Біблії праведність пов’язується з правильним ставленням 
до людей. Точніше кажучи, бути праведним значить відпові-
дати сподіванням Бога як у своїх внутрішніх настановах, так 
і в зовнішніх діях. Ной був єдиною людиною у своєму домі, 
яку Бог вважав праведною (Буття 7:1). Серед інших з  тих, 
кого називають праведниками, є Авраам, Йов та Давид. Давид 
насправді осягнув сутність праведності, коли написав: «Нехай 
Господь зробить мені по моїй справедливості, хай заплатить 
мені згідно з чистістю рук моїх! Бо беріг я дороги Господні, 
і від Бога свого я не відступив» (2 Книга Самуїлова 22:21–22).

Частіше за все бути праведним означає правильно стави-
тися до інших людей і правильно поводитися з ними. Саме це 
і мав на увазі Давид, коли говорив про чистоту своїх рук: він 
не заплямував їх безчесними вчинками. З псалмів Давида ми 
дізнаємось, що його поведінка – це продовження його душі. 
Він був праведним і всередині, і ззовні. Біблія розповідає про 
нього як про людину, яку Бог знайшов «…мужем за серцем 
Своїм», – це значить, що його серце було налаштоване на Бога 
(1 Книга Самуїлова 13:14).

На противагу цьому праведність книжників та фарисеїв ча-
сто була лише зовнішньою, лише поверхневою. Народ Ізраїлю, 
звертаючись до книжників за настановами, навчався слідувати 
тільки букві закону Божого, але не його духові. Люди не спро-
моглися побачити (оскільки книжники не спромоглись навчи-
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ти), що праведність – це перш за все те, що виходить від сер-
ця. Ось чому Ісус у проповіді на горі знов розтлумачував закон 
Мойсея. Він пояснив, що цей закон стосується наших внутріш-
ніх настановлень такою самою мірою, як і зовнішніх вчинків.

Наприклад, в Десяти заповідях сказано: «не вбивай». А Ісус 
говорить, що це значить більше, ніж не робити фізичну дію 
вбивства, – це значить також не ненавидіти людей і не нази-
вати їх дурнями (Євангелія від Матвія 5:21–22). Ненависть 
отруює наш внутрішній дух, вмістилище Царства Божого, так 
само певно, якби ми позбавили когось життя. Далі Ісус пере-
ходить до заповіді «не чини перелюбу» і знов показує, що ми 
можемо її порушити своїми думками так само глибоко, як 
і діями. Якщо ми дозволяємо собі концентрувати свій стате-
вий потяг на комусь, хто не є нашим подружжям, то це гово-
рить про те, що ми не віддані одне одному неподільно і цілком. 
У своїй душі ми вже вчинили перелюб і тим самим зруйнували 
свій внутрішній дух (Євангелія від Матвія 5:27–28).

Царство, яке можна побачити
За допомогою таких прикладів Ісус не тільки вчив більш гли-

бокому розумінню праведності, – Він також показував, що Цар-
ство Боже володарює в нашій духовній сутності. З ним пов’яза-
не перетворення в наших настановленнях та бажаннях, в наших 
звичках і в нашому серці. Проте Царство має і зовнішню сторо-
ну, адже царство взагалі – це те, що можна побачити. Цієї якості 
воно набуде тоді, коли люди, що мають Боже Царство у серці, 
з’єднуються, щоб бути разом. Спільнота, яку вони створюють, 
не схожа на жодну з інших існуючих на землі, тому що в ній тор-
жествує Божа воля. Тут Ісус мав на увазі, що Церква (громада 
або община тих, хто слідує за Богом) буде виявом Царства.

Ось чому Ісус говорив про Царство не тільки як про те, що 
знаходиться всередині нас, але і як про те, всередині чого зна-
ходимось ми. «Закон і Пророки були до Івана; відтоді Царство 
Боже благовіститься, і кожен силкується (із зусиллям) втис-
нутись в нього» (Євангелія від Луки 16:16). У притчі про чоло-
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віка, що знайшов бур’ян поміж пшениці, Ісус показує, як Бог 
видалить нечестивців із Царства (Євангелія від Матвія 13:41). 
А пізніший біблійний автор звеличив Бога за те, що Він виз-
воляє нас із влади духовної темряви й переставляє до Свого 
Царства (Послання до колосян 1:13). У всіх цих твердженнях 
Царство постає як дещо зовнішнє і таке, що можна побачити.

Найвищий вияв цього видимого Царства нам ще належить 
пізнати у майбутньому. Ісус вказував на це Царство, коли гово-
рив про те, що з усієї землі прийдуть люди, щоб приєднатися 
у Божому Царстві до Авраама, Ісака та Якова (Євангелія від 
Матвія 8:11). А коли Він навчав про останній суд, під час якого 
Бог буде судити людство, Ісус повідав, що до тих, хто є вірний, 
Бог скаже: «…Прийдіть… посядьте Царство, уготоване вам від 
закладин світу» (Євангелія від Матвія 25:34).

Якщо подивитися на Царство під таким кутом, то воно 
є формою буття, до якої ми переходимо після смерті. В Новому 
Заповіті про це говориться як про вічне життя у Божій присут-
ності. Християни часто називають Царство просто небесами, 
і в Новому Заповіті воно кілька разів прирівнюється до небес. 
Один з  апостолів, що був ув’язнений, очікуючи на можливу 
смерть, писав до свого друга: «А від усякого вчинку лихого Го-
сподь мене визволить та збереже для Свого Небесного Царства» 
(Друге послання до Тимофія 4:18). Інший новозавітний автор 
казав раннім християнам, що вони є «спадкоємцями Царства», 
знову пов’язуючи його з тією нагородою, що Бог приготував на 
небесах для тих, хто любить Його (Послання Якова 2:5).

Саме зовнішній вияв Царства привертав увагу пророків. 
За декілька століть вони пророкували вплив, який почнуть 
робити тисячі людей, що підуть за Ісусом. Те, що вони поба-
чили, здається, нагадало виникнення нового царства, і це уяв-
лення відображує і сама мова, якою написані книги пророків. 
І оскільки пророки зосереджували свою увагу на видимій сто-
роні Царства, розглядаючи його як деяку реалію, що змінює 
світ, то багато людей навколо Ісуса вважали, що Месія стане 
їх захисником в політичному та воєнному плані. Це призвело 
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до того, що Ісусу було важче пояснити їм справжню сутність 
Царства.

Внутрішнє задоволення та радість
Щоб урівноважити у  тих, хто слухав Його, цю стурбова-

ність зовнішніми виявами Царства, Ісус постійно просив їх 
уважно зазирнути до своєї сутності. Він вимагав, щоб вони 
розпочали будувати Царство в самих собі. Він прагнув розбу-
дови та вкорінення Царства всередині людей, до того, як воно 
стало виявляти себе на зовнішньому рівні. Тому Він настав-
ляв Своїх учнів на путь внутрішнього задоволення і миру із 
самими собою.

Крім всього іншого, це означало, що треба звільнитися від 
тривог та неспокою. Ісус повелів Своїм слухачам покластися на 
Бога, який дає все, що їм треба. «Хто ж із вас, коли журиться, 
зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного?» – запи-
тував Він (Євангелія від Матвія 6:27). «Отож, не журіться, 
кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми 
зодягнемось? … знає Отець ваш Небесний, що всього того вам 
потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, 
а все це вам додасться …» (Євангелія від Матвія 6:31–34).

Внутрішнє щастя також значило вміння стримуватися від 
прихильності до матеріальних благ, від егоїстичних спрямо-
вувань та мстивості. Говорячи про це, Ісус нерідко звертався 
до незабутніх образних порівнянь. Так, у проповіді на горі Він 
напучує: «Ви чули, що сказано: око за око, і зуб за зуба. А Я вам 
кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву 
щоку твою, підстав йому й  другу. А  хто хоче тебе позивати 
й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати 
тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть 
дві» (Євангелія від Матвія 5:38–41). На перший погляд ця 
порада може здатися недоладною, адже здоровий глузд підка-
зує: якщо хтось намагається перехитрувати вас, дайте відсіч, 
інакше він зробить це знову; нікому не дозволяйте отримувати 
над вами гору.



231

Провідник до Біблії

Але Ісус розумів, що так міркуючи, ми лише пробуджу-
ємо в собі почуття образи, розчарування та гніву – якраз ті 
почуття, що затамовують відчуття спокою та щастя. Відчува-
ючи гіркоту та злість, ми постійно шкодимо своїй внутрішній 
сутності. Але Царство Боже не розквітне на такому отруєному 
ґрунті. Тому чим швидше ми навчимося жити, не дозволяючи 
іншим гнівати та роздратовувати нас, тим швидше зможемо 
насолодитися спокоєм, який дає Царство.

Одначе чи можна насправді залишатися байдужим, коли 
у  нас відбирають наше майно, б’ють по щоках або вимага-
ють чогось лише для себе? Ісус був упевнений, що можна. Він 
Сам жив, визнаючи за краще не відповідати насильством на 
насильство, навіть віч-на-віч із зрадою та смертю. У той самий 
час Ісус знав, що подібна відповідь на насильство не є для нас 
природною. Якщо ми хочемо досягти такої внутрішньої сили, 
необхідна одна річ: ми маємо беззастережно вірити в те, що 
життя триває і  після смерті. Адже якщо ми існуємо тільки 
в цьому світі, не будучи певними ні в чому, окрім того, чим 
володіємо, ми завжди будемо прагнути задоволення своїх его-
їстичних інтересів та матеріальних благ.

Тому Ісус весь час запевняв Своїх учнів, що окрім цього 
світу існує й інший. Також Він завжди обіцяв Своїм послідов-
никам, що вони отримають спадщину в  цьому наступному 
світі. Коли Петро сказав Йому:

…от усе ми покинули, та й пішли за Тобою слідом», – Ісус 
відповів: «…немає такого, щоб дім полишив, чи братів, 
чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради 
Мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше 
тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і  братів, 
і  сестер, і матерів, і  дітей, і піль, а в віці наступному 
вічне життя…

Євангелія від Марка 10:28–30
Якщо життя триває і після смерті, то ми маємо змогу звіль-

нитися від надмірної турботи про фізичну та матеріальну сто-
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рони життя. А  з  цією свободою прийде сила, що дозволить 
нам зберегти внутрішній спокій і тоді, коли нас грабують або 
погано ставляться.

Заради цієї свободи Ісус не раз застерігав людей від пошко-
дження свого внутрішнього духу, коли метою життя стає воло-
діння матеріальними благами. В Євангелії від Луки розповіда-
ється, як один з народу звернувся до Ісуса: «… скажи братові 
моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною». А Ісус відка-
зав: «… глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя 
чоловіка не залежить від достатку маєтку його» (Євангелія 
від Луки 12:13–15). Потім Ісус розповів притчу про людину, 
яка помилилась, покладаючись лише на своє багатство, а коли 
несподівано померла, виявилась непідготованою до загроб-
ного життя (Євангелія від Луки 12:16–21). На іншій стороні 
смерті майно цієї людини не мало абсолютно ніякої цінності.

За порогом смерті має значення лише те, чи жили ми пра-
ведно в цьому світі (Євангелія від Матвія 25:31–46). За сло-
вами Ісуса, всі, хто помре, мають стати перед Богом і відпові-
сти про те, як вони жили на землі (Євангелія від Івана 5:28–29). 
Небеса – це винагорода для тих, чиї вчинки були праведними. 
А на неправедних очікує зовсім інша доля: вони будуть навіки 
відокремлені від Бога та будуть існувати в пеклі (Євангелія від 
Матвія 25:46).

Божий Син
Ісус проголосив, що Він Сам буде суддею, який вирішує, де 

люди проводитимуть вічність (Євангелія від Матвія 16:27–28). 
Саме такі заяви викликали гнів у Його ворогів, але Він ніколи 
не відмовлявся від них. Навпаки, Ісус наполягав на тому, що 
має право судити людство, тому що Він є пов’язаний з Богом 
узами родинної спорідненості, яких не мав ніхто інший (Єван-
гелія від Івана 20:31). Точніше кажучи, Він, Ісус, є  Сином 
Божим (Євангелія від Івана 20:31). Це ім’я близько переклика-
ється з іншим іменем, яким Він був щасливий називати Себе, – 
Син Людський (Євангелія від Матвія 8:20; 9:6; 12:8; 17:11).
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В першому столітті імена Син Божий та Син Людський мали 
набагато більше значення, аніж це може здатися сьогодні. В ті 
часи люди часто використовували вислів «син когось (або 
чогось)» у значенні «той, хто має сутність когось (або чогось)». 
Ранні Християни дали одному із своїх провідників ім’я «син 
розради», тому що він міг утішити як ніхто інший (Дії апо-
столів 4:36). Ісус називав Якова та Івана «синами громовими», 
маючи на увазі їх шалену натуру (Євангелія від Марка 3:17). 
Таким чином, коли в Біблії говориться про Ісуса, що Він Син 
Людський, то це значить, що Він повною мірою людина. Він не 
видіння, що лише має подобу людини (а наприкінці I віку були 
і такі заяви), – ні, Його сутність – це повною мірою сутність 
людини. І так само, коли Біблія називає Його Сином Божим, 
стверджується Його сутнісна подоба до Бога. Ніде в Новому 
Заповіті точно не пояснюється, яким саме чином Ісус та Бог 
можуть бути Сутностями подібними, але водночас й  окре-
мими, та Біблія постійно відображує Їх саме такими.

Ідея про те, що Ісус – це Бог в людській подобі, є централь-
ною в  Новому Заповіті. По суті, Ісус назвав це істиною, на 
підставі якої Він створить Свою Церкву (це ім’я Він дав гро-
маді віруючих, що слідують за Ним). Про це Ісус заявив, коли 
одного разу розмовляв з апостолами. Він запитав їх про те, хто 
Він є, і Петро відповів: «Ти Христос (тобто Месія), Син Бога 
Живого!» Ісус похвалив Петра за таку відповідь та сказав: «…
на скелі оцій побудую Я Церкву Свою…» (Євангелія від Мат-
вія 16:16–18). Таким чином, засадою християнської спільноти 
є божественність Христа.

Серед Євангелій божественність Ісуса найбільш послідовно 
відстоює Євангелія від Івана. Іван розпочинає свою Євангелію 
з ототожнення Ісуса з Логосом, – цим словом в І віці називали 
сполучну силу, що надає всесвітові єдності та передбачувано-
сті. Зазвичай ми перекладаємо «Логос» як «Слово». Іван гово-
рить, що споконвіку, в самий момент створення світу, Ісус як 
Слово був з Богом і Сам був Богом. І створено все саме через 
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Слово, а значить, через Ісуса. Далі Іван вказує: «…Логос стався 
тілом, і перебував між нами…» (Євангелія від Івана 1:1–14).

Як Син Ісус запровадив звичай звертатися до Бога як до 
Батька. В усьому Старому Заповіті Бога названо Батьком лише 
десять разів – здебільшого у  книгах пророків, наприклад, 
в Ісаї та Єремії. Навпаки, в Новому Заповіті ствердження, що 
Бог – це Батько, зустрічаються повсякчасно. Коли Ісус навчав 
Своїх послідовників молитися, Він наказував їм розпочи-
нати молитву наступними ми словами: «…Отче наш, що єси 
на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє…» (Євангелія від Мат-
вія 6:9). При цьому Він закликав їх приходити до Бога з довір-
ливістю дитини, що звертається з проханням до люблячого 
батька. «…бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за 
ваше прохання», – переконував Ісус Своїх учнів (Євангелія від 
Матвія 6:8).

Коли Ісус говорив про Отця, Він завжди мав на увазі тісний 
взаємний зв’язок, навіть ототожнювання поміж Ним Самим та 
Богом. Вже наприкінці Його життя одного разу апостоли спи-
тали Його, Який є Його Отець. Ісус відповів: «… стільки часу 
Я з вами, ти ж не знаєш … Мене? Хто бачив Мене, той бачив 
Отця…» (Євангелія від Івана 14:8–9). Ці слова просто допов-
нюють те, що апостоли вже чули від Ісуса раніше. Одного разу 
Він сказав людям, що зібралися в храмі: «Я й Отець Ми одне!» 
(Євангелія від Івана 10:30). А іншого разу: «…Я в Отці, а Отець 
у Мені…» (Євангелія від Івана 14:10).

Юдейські провідники ставилися до таких заяв із стривоже-
ністю та страхом. На їхню думку, Ісус, коли говорив про те, 
що Він є божественним, був винний у страхітливому святотат-
стві. А вони вважали своїм обов’язком знищити будь-кого, хто 
робив подібні ствердження, інакше вони були б неспроможні 
захистити честь та чистоту Бога. Самі вони говорили про це 
наступними словами: «…ми маємо Закона, а за Законом Він 
мусить умерти, бо за Божого Сина Себе видавав» (Євангелія 
від Івана 19:7).
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Переслідування учнів
Наприкінці юдейські провідники отримали своє. Проте 

їхній гнів не вщухнув. Ісус знав, що Його учні теж викличуть 
ворожість до себе, коли почнуть навчати людей, що Він – Син 
Божий. І  якщо на них очікувало саме таке майбутнє, треба 
було підготувати їх до того факту, що існуватимуть переслі-
дування та гоніння. На початку проповіді на горі Ісус пов’я-
зав твердість віри за умов переслідувань з вічною винагоро-
дою: «Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть 
облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. 
Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо 
так гнали й пророків, що були перед вами» (Євангелія від Мат-
вія 5:11–12).

Незадовго до того, як Його зрадили, Ісус знову попередив 
апостолів про майбутні гоніння: «…вас на суди видаватимуть, 
і бичуватимуть вас у синагогах, і поведуть до правителів та до 
царів ради Мене, на свідчення їм». Він продовжив змальову-
вати цю картину, потім додав: «…і за Ім’я Моє будуть усі вас 
ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений!» 
(Євангелія від Марка 13:9, 13).

Одним словом, ворожнеча та перешкоди були неминучі. 
Але при цьому апостоли мали перш за все прагнути однієї 
мети: вони мали витримати переслідування, очікуючи спа-
сіння (про те, що значить «бути спасенним», ми поговоримо 
трохи пізніше). Як і  пророкував Ісус, рання Церква дійсно 
зазнала запеклих гонінь. В перший раз (а потім це траплялось 
неодноразово) Петра та Івана було кинуто до в’язниці вже 
через декілька тижнів по смерті Ісуса. Багато хто з дванадця-
тьох померли наглою смертю від рук юдейських та римських 
володарів. Проте усі апостоли (за винятком Юди) зберегли 
свою вірність Ісусові.

Що ж  мав на увазі Ісус, коли говорив про спасіння? Від 
чого їм належало бути порятованими? Головний зміст полягає 
в тому, що вони мали врятуватись від вічного відлучення від 
Бога у тому світі, який знаходиться по іншу сторону смерті. 
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Інакше кажучи, врятуватись значить попасти до небес. Саме 
це мав на увазі Ісус, коли звелів апостолам піти по всьому 
світу, щоб звіщати Євангеліє, і  також сказав: «Хто увірує 
й охриститься, буде спасений, а хто не ввірує засуджений буде» 
(Євангелія від Марка 16:16).

Притчі про заблудлих
Оскільки спасені живуть вічно, Ісус говорив про небеса 

як про вічне життя. Проте Він сказав народу, що зібрався 
навколо Нього: «…хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто 
послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але 
перейшов він від смерті в життя» (Євангелія від Івана 5:24). На 
диво, Ісус не сказав, що така людина матиме вічне життя, – 
навпаки, така людина вже має його, живе довіку. Він хотів, 
щоб вічне життя було для Його учнів настільки реальним, що 
смерть стала би наче прозорою. Крізь неї вони би дивилися 
прямо до вічності – туди, де знаходиться Бог. Розуміючи це, 
Ісус міг сказати: «… хто слово Моє берегтиме, не побачить той 
смерті повік» (Євангелія від Івана 8:51).

Оскільки немає нічого більш трагічного за втрату вічного 
життя, Новий Заповіт говорить про тих, хто не є спасеними, 
як про загиблих або заблудлих. Змальовуючи Свою місію на 
землі, Ісус сказав, що Він прийшов «знайти та спасти, що заги-
нуло» (Євангелія від Луки 19:10). З цього приводу Він розповів 
три притчі. Розміщені у п’ятнадцятій главі Євангелії від Луки, 
вони показують, наскільки глибоким є бажання Бога простяг-
нути руку тим, хто гине. Це притчі про заблудлу вівцю, загуб-
лену драхму та блудного сина. У першій притчі зображений 
пастух, який старанно шукає вівцю, що відбилася від отари. 
У другій розповідається про жінку, яка усюди шукає загублену 
монету. В обох випадках герої відчувають величезну радість, 
коли знаходиться їхня втрата.

У третій притчі, найдовшій з усіх, що коли-небудь розпо-
відав Ісус, юнак благає батька віддати йому належну частину 
спадщини, щоб він міг вже зараз розпочати нею користува-
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тися. Коли батько задовольняє його прохання, син залишає 
рідний дім та вирушає до далеких країн. Там він віддається 
розпусному та марнотратному життю. Він розтрачує гроші, 
доки не залишається без нічого. Голодний та вбитий горем, 
він вирішує повернутися додому і  попросити батька дозво-
лити йому бути одним із наймитів. Проте коли юнак поверта-
ється до батьківського дому, батько відмовляється прийняти 
його за наймита, а натомість влаштовує бучний бенкет, щоб 
відсвяткувати повернення сина. «Бо цей син мій був помер, 
а  тепер повернувся до життя; був загубився, а  тепер знай-
шовся» (Євангелія від Луки 16:24).

Батько не карає юнака і не відмовляється від нього через те, 
що він розтратив усе, що мав. Він так любить сина, що схви-
льований і  зворушений його поверненням. Цією притчею 
Ісус показує, що Бог Отець має такі самі почуття і до нас. Він 
хоче, щоб Його заблудлі діти повернулися до Нього. Тому Бог 
посилає до цього світу Своїх посланників, щоб вони шукали 
заблудлих, як пастух шукав заблудлу вівцю, а жінка усюди роз-
шукувала загублену монету.

Розповідаючи ці притчі, Ісус має на увазі людей, чиє життя 
заплямоване гріхом (Євангелія від Луки 15:6–7; 9–10). Про що 
не розповідається в цих притчах, – це про перешкоди, які гріх 
зводить між тим, хто згрішив, та Богом. Бог завжди прагне 
повернення заблудлих, натомість їхній гріх зводить пере-
шкоди на шляху між ними та внутрішньою сутністю Самого 
Бога. Бог завжди й безупинно засуджує гріх, а тих, хто згрішив, 
вважає особисто відповідальними за це. Отже, як ми можемо 
повернутися до Нього та уникнути Його засудження?

Спасіння від гріха
Відповідь на це питання підводить нас до другого значення 

того, що розуміємо під спасінням. В багатьох місцях у Єванге-
ліях відзначається, що бути спасеними значить те ж саме, що 
не зазнавати покарання за гріх. Коли народився Ісус, ангели 
звістили, що народився Спаситель (Євангелія від Луки 2:11). 
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Спаситель приносить спасіння. Спасіння, про яке говорили 
ангели, – це звільнення від гріха та покарання за нього.

Захарія, батько Івана Хрестителя, пророкував, якими будуть 
діяння Івана у цьому служінні. Він казав, що Іван має підго-
тувати путь для Того, Хто дасть «… народу Його … пізнати 
спасіння у відпущенні їхніх гріхів» (Євангелія від Луки 1:77). 
Приблизно тридцять років по тому Іван сказав про Ісуса: «…
Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере» (Євангелія від 
Івана 1:29).

Тож яким чином Ісус мав здійснити спасіння та дати про-
щення гріхів? У Своєму вченні Він подає лише непряму згадку 
про це. Проте Іван Хреститель показав, де ховається відповідь 
на це питання, коли говорив про Ісуса як про Божого Агнця. 
Його слова нагадали слова Ісаї про Месію: «Він гноблений 
був та принижуваний, але уст Своїх не відкривав. Як ягня 
був проваджений Він на заколення, й як овечка перед стрижі-
ями своїми мовчить, так і Він не відкривав Своїх уст…» І далі: 
«…з краю живих Він відірваний був, за провини Мого народу 
на смерть Його дано…» (Ісая 53:7–8).

У  старозавітні часи в  жертву за гріхи приносили ягнят. 
Та Ісая передбачив появу в  далекому майбутньому іншого 
Ягняти, який теж стане жертвою у спокутування гріхів. Ще раз 
наведемо слова пророка: «…Він був ранений за наші гріхи, за 
наші провини Він мучений був…» Далі Ісая додає: «…на Нього 
Господь поклав гріх усіх нас» (Книга Ісаї 53:5–6).

Автори Нового Заповіту застосовують образи з 53-ї глави 
Книги Ісаї, щоб пояснити смерть Ісуса (Послання до рим-
лян 4:25; Перше послання до коринтян 15:3; Перше послання 
Петра 2:24–25). Бог визначив наперед, що Він прийме смерть 
Ісуса як заміну покарання, на яке заслуговує кожен, хто грі-
шить. Ісус стане найвищою та всесвітньою жертвою у споку-
тування гріхів, і символом такої жертви ще задовго до того був 
обряд, що виконувався у День Викупу, про який розповідалось 
у Старому Заповіті (Послання до євреїв 10:9–12; 13:11–12).
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Таким чином, обидва розуміння ідеї спасіння збігаються 
докупи.

• По-перше, ми врятовані від засудження, тому що смерть 
Ісуса дарує нам прощення гріхів.

• По-друге, оскільки на нас немає гріха, ми позбавлені від 
вічного відлучення від Бога.

Ми можемо з певністю очікувати воскресіння, як воскрес-
нув Ісус, а  воскресіння веде нас до безкінечного існування 
в присутності Бога. Ось що сказав про це Ісус Своїм найближ-
чим друзям: «…Я воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, хоч 
і вмре, буде жити» (Євангелія від Івана 11:25).

Це означає, що Ісус є воротами до вічного життя. Неоднора-
зово Він говорив так, ніби втілював у Собі воскресіння кожної 
людини: «Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить 
та вірує в Нього, мав вічне життя, і того воскрешу Я остан-
нього дня» (Євангелія від Івана 6:40). У  подібних фрагмен-
тах Ісус змальовував воскресіння як те, що станеться остан-
нього великого дня, коли всі померлі повернуться до життя. 
«…надходить година, – запевняв Він Своїх учнів, – коли всі, 
хто в гробах, Його голос почують, і повиходять ті, що чинили 
добро, на воскресіння життя, а котрі зло чинили, на воскре-
сіння Суду» (Євангелія від Івана 5:28–29).

Любов
Оскільки воскресіння до життя очікує на тих, хто чинив 

добро, Ісус приділяв багато часу поясненню того, що значить 
чинити добро. Словом, яке відображало найвищий ступінь 
добра, було для Нього слово «любов». Коли Його попросили 
назвати найважливішу заповідь в  законі Мойсея, Він навів 
у відповідь дві заповіді, пов’язані із любов’ю. Перша – люби 
Бога всією своєю сутністю, друга – люби ближнього свого, 
як любиш себе (Євангелія від Матвія 22:35–39). Одного разу 
Ісус висловив надію, що світ пізнаватиме Його послідовни-
ків через те, як вони любитимуть одне одного (Євангелія від 
Івана 13:35). Він підсумував, що значить любити, коли навчав: 
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«І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви» 
(Євангелія від Луки 6:31).

Одне з Його найбільш вражаючих висловлювань про любов 
стосується нашого ставлення до ворогів. Для нас більш менш 
природно жити, керуючись висловом: «Люби свого ближнього 
та ненавидь ворога». Ісус відкидав таку систему цінностей та 
наставляв Своїх учнів любити також і  ворогів та молитись 
за тих, від кого зазнають гоніння. Якщо вони хочуть вва-
жати себе Божими дітьми, зауважив Ісус, їм слід побачити, 
наскільки всеохоплюючою є доброта Бога. Адже Він надсилає 
дощ та сонячне світло навіть тим, хто відкидає Його. Значить, 
щоб бути, як Він, треба чинити добро усім, в тому числі і тим, 
хто чинить нам зле (Євангелія від Матвія 5:43–48).

Все життя Ісуса є зразком щирої любові, і навіть смерть Він 
прийняв через любов. «Ніхто більшої любові не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів своїх», – пояснював Він 
Своїм учням (Євангелія від Івана 15:13). Почувши ці слова, 
вони, певна річ, подумали про людину, що стає на перешкоді 
злу, щоб захистити свого друга від великої небезпеки. Але, як 
це часто бувало, цей вислів Ісуса мав набагато глибше зна-
чення, аніж це побачили учні. Ісус поклав Своє життя, щоб 
врятувати Своїх учнів та всіх, хто слідує за Ним.

Більш того, віддаючи Своє життя, Ісус показував цим не 
тільки Свою любов, а й любов Отця. Одного разу Він сказав 
визначному єврейському провіднику: «Так бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина Свого Єдиного, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не згинув, але мав життя вічне» (Євангелія від Івана 3:16). Зги-
нути тут означає втратити вічне життя. Пізніше в  Новому 
Заповіті сказано: «Не в  тому любов, що ми полюбили Бога, 
а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина вблаганням за наші 
гріхи» (Перше послання Івана 4:10).
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Євангелії завершуються розповіддю про 
смерть та воскресіння Ісуса. Для того, щоб про-
стежити, що трапилось далі, звернемось до 
Книги Дій апостолів. Дії написані Лукою та пев-
ною мірою є нібито другим томом, що був заду-
маний як продовження його Євангелії. Будучи 
єдиною в Новому Заповіті книгою історії, Дії описують заро-
дження християнських громад по всій Римській імперії одразу 
у перші десятиріччя по смерті Ісуса.

Дії або Діяння – це скорочена назва книги. За часи ранньої 
Церкви вона називалась «Дії святих апостолів», тому що в ній 
показано, як апостоли продовжували справу, розпочату Ісу-
сом. Але деякі вважали, що більш слушною назвою була би 
«Дії Святого Духа». Протягом усієї розповіді Лука приділяє 
особливу увагу діям Святого Духа через апостолів. Це відпо-
відало обіцянці Ісуса того вечора, коли Його зрадили: «Уті-
шитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в  Ім’я  Моє, 
Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив» 
(Євангелія від Івана 14:26).

Святий Дух
Більше ніде в Біблії Святий Дух не посідає стільки місця, як 

тут, у Книзі Дій. На сторінках Дій Святий Дух виступає в чоти-
рьох якостях:

Новий Заповіт
Євангелії
Історія
 Дії
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• Він відкриває істину, що мають звіщати апостоли;
• Він наділяє апостолів силою учиняти дива, переважно 

так, як творив їх Ісус, і з тією самою метою. Це значить, 
що їхні чудеса мали бути доказами того, що за їх послан-
нями стоїть Бог;

• Він підбадьорює дух апостолів та наділяє їх мужністю 
говорити із сміливістю, коли їм загрожують;

• Він є дар Божий кожному, хто приймає Ісуса. Що саме 
це значить для християн, більш детально розкривається 
у пізніших книгах Нового Заповіту.

Оскільки незабаром Святий Дух мав направити апостолів 
«до цілої правди», не дивно, що в Діях особлива увага приділя-
ється тому, чого вони навчали. Так само, як у Євангеліях запи-
сані проповіді Ісуса, в Діях знаходяться промови Його апосто-
лів. У цих промовах виголошується, що Ісус

• воскреснув із мертвих;
• піднісся до небесного престолу;
• сидить на престолі як Господь усього всесвіту.
Себе апостоли змальовують вісниками, що були послані 

Ісусом звістити усьому світу про Його володарювання.

Святий Дух як Особистість
Зверніть увагу, що зараз ми говорили про Святого Духа 

як про Істоту. Зазвичай, ми думаємо про Дух як про якість, 
властивість. Проте в  Новому Заповіті Святий Дух пред-
ставлений як Особистість. Ісус завжди говорив про Свя-
того Духа як про Істоту. Розмовляючи про Нього зі Сво-
їми учнями, Ісус сказав так: «І вблагаю Отця Я, і Втішителя 
іншого дасть вам … Духа правди, що Його світ прийняти 
не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, 
бо при вас перебуває, і в вас буде Він» (Євангелія від Івана 
14:16–17).

А трохи пізніше Ісус виголосив наступні слова про Свя-
того Духа: «А  коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас 
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попровадить до цілої правди, бо не буде казати Сам від 
Себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, зві-
стить вам. Він прославить Мене, бо Він візьме з Мого та 
й вам сповістить» (Євангелія від Івана 16:13–14).

Воскреслий Христос
У  промовах апостолів, що записані у  Діях, там, де гово-

риться про Ісуса, все частіше починає використовуватися 
слово «Христос». Це грецьке слово, і означає воно те ж саме, 
що і «Месія». Ось чому у Євангеліях слово «Христос» спочатку 
використовувалось як звання, а не як власне ім’я. У Єванге-
лії від Матвія Петро стверджував, що Ісус є Христом (Єван-
гелія від Матвія 16:16); а ті, хто глузував з Нього, під час суду 
питали чи не Він Христос (Євангелія від Матвія 26:63). Проте 
учні Ісуса, використовуючи це слово, перетворили звання на 
ім’я  та стали називати свого Вчителя Ісус Христос. В  свою 
чергу це започаткувало те, що послідовників Ісуса стали нази-
вати християнами (Дії апостолів 11:26). Коли вони розпові-
дали про життя Ісуса, то казали, що «проповідують Христа» 
(Дії апостолів 8:5; 9:22).

Промови апостолів завжди приділяли особливу увагу смерті 
та воскресінню Христа. Вони підкреслювали, що Бог передба-
чав розп’яття та провіщав це через пророків. При цьому вони 
запевняли, що воскресіння стверджує правоту Ісуса та щиру 
правду, яку Він розповідав про Себе. Він не був лжемесією, – 
Він був Посланником, якого дійсно надіслав Бог.

Апостоли були готові віддати все заради правди про воскре-
сіння. Ісус робив сміливі та разючі заяви про Себе. Якщо б ці 
заяви були порожніми словами, то Він був би лише самозван-
цем, більше схожим на божевільного, аніж на Месію. З іншого 
боку, якщо Бог дійсно воскресив Його з мертвих, то як диво-
вижно небеса ствердили те, про що говорив Ісус!

Протягом віків супротивники християнства піддавали сум-
нівам вірогідність слів апостолів та розповідей свідків воскре-
сіння. Скептики звинувачували учнів у тому, що вони приду-
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мали ідею про воскресіння, а потім з певним наміром змусили 
людей повірити в неї. Але існує декілька фактів, які дозволя-
ють заперечити цю думку.

• По-перше, сучасникам, що сумнівалися, апостоли вка-
зували на приблизно п’ятсот чоловік, які бачили Ісуса 
живим вже після розп’яття (Перше послання до корин-
тян 15:3–8).

• По-друге, апостоли завзято обстоювали достовірність 
події воскресіння.

• По-третє, апостоли нічого не вигравали від того, що, 
нібито, наполегливо продовжували ошукувати всіх, 
коли розповідали про воскресіння. Вони потерпали від 
жорстоких переслідувань, їх ув’язнювали і врешті-решт 
страчували за проповідування Ісуса. Якби вони просто 
придумали історію про Його воскресіння, то, напевно, 
хоча би хтось із них зізнався в  обмані. Але вони при-
йняли жорстоке бідування та люту смерть заради того, 
щоб відстояти правдивість воскресіння.

Серед скептиків були і такі, хто, будучи враженими тим, що 
п’ятсот свідків бачили Ісуса живим після розп’яття, поясню-
вали це тим, що Він нібито не вмирав. Вони стверджували, що 
Він одужав від ран, поки лежав у гробниці. І  знов-таки цей 
доказ також не зважає на деякі конче важливі деталі.

По-перше, римляни розпинали тисячі людей. Це була болісна 
та кривава смерть. Біль, що зводив з  розуму, розпочинався 
одразу же. Римські документи занотовують рідкі випадки, 
коли людей починали розпинати, але вже через декілька хви-
лин знімали з хреста. Зазвичай, це траплялось коли в останню 
хвилину, вже після того, як кара розпочиналась, її відкладали. 
Майже ніхто із знятих з хреста в таких умовах не виживав, 
хоча ці жертви висіли на хресті зовсім недовго. А Ісус знахо-
дився на хресті впродовж не однієї години – забагато для того, 
щоб вижити.

По-друге, римляни нерідко залишали тіла на хресті, доки не 
загнивала плоть та не оголювався кістяк. Дозвіл на поховання 
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трупа, як це трапилось у випадку з Ісусом, хоча і не був подією 
надзвичайною, але все-таки не слідував усталеним звичаям. 
У подібних випадках відповідно до римських законів, слід було 
проштрикнути серце списом, щоб пересвідчитись у настанні 
напевної смерті до того, як тіло буде зняте з хреста. Ось чому 
римські воїни простромили Ісусові груди списом. Очевидно, 
що Його не могли зняти з хреста живим.

Підведемо підсумок. Жоден із апостолів не став багатим та 
могутнім, розповідаючи усюди про воскресіння. Пересвідчу-
ючись в їх нескінченних нестатках та бідуваннях за пропові-
дування Христа, ми маємо визнати, що їх наміри були чистими, 
а свідоцтва – правдивими.

День П’ятидесятниці (Дії апостолів 1–2)
Книга Дій розпочинається з того, як Ісус готує Своїх апосто-

лів до проповідування, що тепер має стати їх головною спра-
вою. Приблизно через шість тижнів після Свого воскресіння 
Ісус зібрав апостолів на схилі гори поблизу Єрусалиму, щоб 
дати їм останні наставляння. Незабаром Він мав повертатися 
до Отця, і наставав час Його вознесіння. Апостоли, які ще не 
мали ясного уявлення про Царство, спитали Ісуса, чи не зби-
рається Він цього разу відродити велич Ізраїльського царства. 
На це запитання Ісус не дав прямої відповіді. Замість цього Він 
велів апостолам повертатися до Єрусалиму та чекати допоки 
вони отримають особливу силу, якою їх наділить Бог. Коли це 
трапиться, вони мали піти розповідати про Ісуса всюди, почи-
наючи з Єрусалиму, Юдеї та Самарії, а далі й по всій землі (Дії 
апостолів 1:1–8).

Коли Ісус виголошував ці слова, Він поступово підіймався 
у повітря та щезав з виду. Він був узятий на Небо, щоб з’єд-
натися з  Отцем на небесному престолі. Здивовані таким 
перебігом подій, апостоли вирушили назад до Єрусалиму, де 
проводили час у постійній молитві сто двадцять їхніх учнів. 
Наступні декілька днів апостоли молились разом з ними, очі-
куючи на обіцяне Ісусом. Протягом цього часу вони обрали 
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чоловіка на ймення Матвій стати апостолом замість Юди. 
Невдовзі по смерті Ісуса Юда згубив своє життя та покінчив із 
собою, коли усвідомив, якої жахливої помилки припустився 
(Євангелія від Матвія 27:3–10).

У  день П’ятидесятниці, єврейського свята жнив, всі учні 
зібралися під склепіннями храму, коли раптом вздовж нього 
пронісся звук сильного вітру. У той самий час в повітрі над 
головами апостолів з’явилося щось подібне до язиків вогню. 
Одразу ж зібрався натовп у декілька тисяч чоловік, – це були 
люди, що прийшли до Єрусалиму з усієї Римської імперії від-
святкувати П’ятидесятницю. Апостоли звернулись до зібрання 
зі словами, що навіював їм Святий Дух. До загального збен-
теження, з кожним вони розмовляли їх рідними мовами (Дії 
апостолів 2:1–11).

З того, що було сказано того дня, найбільш запам’яталися 
слова Петра. Він звістив, що сталося як раз те, про що говорив 
старозавітній пророк Йоіл. Він пророкував, що прийде день, 
коли Бог проллє на людство Свій Дух (Книга пророка Йоіла 
2:28–29). А тепер, сказав Петро, на очах у свідків Бог сповнює 
пророцтво Йоіла (Дії апостолів 2:16–21). Вітер, що пронісся, 
язики вогню та спроможність рибалки, що не був навчений 
цьому, розмовляти усіма мовами та наріччями світу, – все це 
знаменувало собою присутність Святого Духу.

Після цього Петро привернув увагу натовпу біля храму до 
інших знамень, – тих, що чинив Ісус. Бог чинив чудеса та зна-
мення, пояснив Петро, щоб підтвердити правдивість Ісуса. 
Проте у натовпі були ті, хто разом з іншими намовляв Пилата 
розіп’яти Ісуса. Їм на подив, Петро звістив, що Він вже не 
є мертвий. Бог повернув Його до життя, а апостоли та інші 
люди, що стояли тепер перед натовпом, були свідками Його 
воскресіння.

Петро показав, що воскресіння Ісуса відповідає записаному 
у Старому Заповіті про Месію. Більш того, зараз Бог підняв 
Ісуса високо та посадив на небесному престолі праворуч від 
Себе. «…і Господом, і Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, 
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що Його розіп’яли ви», – підсумував Петро (Дії апостолів 
2:32–36). Багато хто з натовпу був вражений цими словами. 
Вони запитали Петра, що їм тепер робити, і почули наступну 
відповідь: «…Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас 
у  Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа 
Святого ви приймете» (Дії апостолів 2:38). Далі Петро додав, 
що ця обіт ниця стосується також усіх людей повсюди у світі, 
які відчувають, що Бог покликав їх до Себе (Дії апостолів 2:39).

Цього дня охрестилося біля трьох тисяч чоловік, а  вже 
через декілька тижнів їх число зросло до п’яти тисяч. Однією 
з причин цього тріумфу була надзвичайна сила, яку виявляли 
апостоли. Вони чинили такі ж самі чудеса, якими славився Ісус 
(Дії апостолів 5:12–16). Це навертало до апостолів величезну 
кількість людей. Як і Ісусові, ці чудеса були спрямовані на те, 
щоб показати, що Бог дійсно підтримує апостолів (Послання 
до євреїв 2:2–4). Апостоли звіщали послання Самого Бога, 
а передав їм це послання Святий Дух.

Церква
День П’ятидесятниці знаменує собою офіційний поча-

ток Церкви. В Новому Заповіті слово «церква» має два зна-
чення, і хоча вони пов’язані між собою, усе ж таки є різ-
ними. У  широкому, збірному значенні Церква – це усі 
послідовники Ісуса. У цьому розумінні існує лише одна – 
єдина Церква. Якщо ж подивитися з іншого боку, церков 
багато, тому що в Біблії церквою називається кожна міс-
цева християнська громада. Відповідним чином в Новому 
Заповіті згадується церква в  Єрусалимі, церкви в  Малій 
Азії, церква в Римі – назвемо лише деякі з них.

Гоніння на Церкву та її поширення
Якщо згадати те, що трапилось з Ісусом, то не дивно, що 

одразу після П’ятидесятниці розпочалися гоніння. Вже через 
декілька днів Петра та Івана було ув’язнено, їх побили, але 
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потім відпустили. Іншого разу було ув’язнено всіх апостолів, 
але за допомогою Бога їм пощастило втекти. Степана, видат-
ного лідера молодої християнської общини, судив Синедріон. 
Розгнівані словами Степана у свій захист, судді витягли його за 
місто й закидали камінням на смерть (Дії апостолів 7). Пізніше 
було стято мечем голову Якова, Іванового брата (Дії апосто-
лів 12:2). Проте сталося так, що такий запеклий опір призвів 
лише до зростання громади в Єрусалимі.

Гоніння змусили багатьох християн залишити Єрусалим. 
Розселяючись по світі, по всіх усюдах, де їм траплялося бути, 
вони розповідали про Ісуса. Як провіщали пророки, Слово 
Боже розповсюджувалося від Єрусалиму. Пилип, сподвижник 
Степана, проповідував вчення Ісуса в Самарії, і люди в цьому 
краї охоче слухали його. Тепер Церква втратила свій відверто 
юдейський характер. Петро зробив ще один крок у  цьому 
напрямку, коли охрестив римського воєначальника Корнилія, 
а разом з ним його родину та слуг.

З  цього розпочалося перетворення християнства: воно 
стало формуватись як рух, що об’єднував як євреїв, так і неєв-
реїв. Вирішальну силу, що призвела до цієї зміни, уособлювала 
собою людина, яка одного часу несамовито боролася з Цер-
квою. Звали цього чоловіка Савл.

Савл з міста Тарс (Дії апостолів 8–9)
Коли Степана закидали камінням, одним з головних учас-

ників цього був Савл. Уродженець міста Тарс у  Малій Азії, 
він придбав репутацію людини, що безжально переслідувала 
християн – як чоловіків, так і жінок (Дії апостолів 8:1–3). Рев-
ний гонитель, він отримав дозвіл від Синедріону вирушити до 
міста Дамаск, щоб арештовувати послідовників Ісуса і в цьому 
місті (Дії апостолів 9:1–2).

Опівдні він уже наближався до Дамаску, коли його заслі-
пило яскраве світло. Замруживши очі від раптової сліпоти, 
він почув голос: «Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш мене?» 
«Хто ти, Господи?», – запитав він і почув у відповідь: «Я Ісус, 
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якого ти переслідуєш…» (Дії апостолів 9:4–5). Після цього 
Ісус звелів Савлові іти до Дамаску та чекати звістки про те, що 
йому слід робити далі.

Савл, що втратив зір після випадку на шляху, увійшов до 
міста, де розпочав старанні молитви. Тим часом Бог через 
видіння бесідував з людиною на ймення Ананія, учнем Ісуса, 
що проживав у Дамаску. Бог зазначив Ананієві піти до Савла 
та розповісти йому про Христа. Знаючи, навіщо Савл ішов 
до Дамаску, Ананія не хотів братися за це доручення. Але 
Бог переконав його, сказавши: «…іди, бо для Мене посудина 
вибрана він, щоб носити Ім’я Моє перед народами, і царями, 
і синами Ізраїлю…» (Дії апостолів 9:15–16).

Ананія знайшов Савла та повідомив про причину свого 
приходу. Тієї ж миті до Савла повернувся зір, і він з радістю 
подивився на Ананію, щоб почути те, що він скаже. Ананія 
передав, що відкрив йому Бог стосовно Свого задуму щодо 
Савла (Дії апостолів 22:12–15). «А  тепер чого гаєшся? Уста-
вай й  охрестися, і  обмий гріхи свої, прикликавши Ймення 
Господа Ісуса» (Дії апостолів 22:16). Навряд чи Ананія знав, 
що хрестить людину, яка стане однією з найвпливовіших фігур 
у християнстві після Самого Ісуса.

Ставши християнином, Савл почав зватися Павлом. Ісус 
також зробив його апостолом. Павло прославився як апостол 
для поганського світу (поганами у ті часи євреї називали усіх 
неюдеїв). Через те, що Павло виріс у грецькому місті та був 
високоосвіченою людиною, він більше за інших підходив для 
того, щоб донести послання Ісуса до представників тих куль-
тур, що не знали ані Мойсея, ані пророків.

Павло і Варнава (Дії апостолів 13–14)
Спочатку Павло об’єднався з  людиною на ім’я  Варнава. 

Разом вони пройшли усю центральну частину Малої Азії, 
засновуючи нові громади віруючих, – так в Біблії часто нази-
вають тих, хто слідує за Ісусом. Як ми вже зазначили, в Біблії 
кожна община віруючих називається церквою, що спочатку 
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означало «покликані». Церква була зібранням людей, серед 
яких кожен відізвався на поклик Бога залишити гріховне 
життя та жити згідно з Його волею. Новозавітні автори, а осо-
бливо Павло, часто називають християн «покликаними», 
а їхнє життя у Христі – «покликанням» (Послання до римлян 
8:28–30; Друге послання до Тимофія 1:9).

Керувати цими церквами Павло приставив групи людей, 
яких називали старійшинами або пресвітерами (Дії апосто-
лів 14:23). Кожна церква мала декількох пресвітерів, які скла-
дали раду, й  ця рада спрямовувала життя місцевої общини 
віруючих. Така форма керівництва була обрана на підставі 
тієї ролі, яку виконували старійшини в ізраїльських поселен-
нях та священики у єврейських синагогах. Павло порівнював 
обов’язки пресвітерів з обов’язками пастирів, які направля-
ють свої отари. В  даному випадку отарою була доручена їм 
Церква (Дії апостолів 20:28–30).

Під час своїх подорожей Павло почав збирати навколо себе 
юнаків, які мали б змогу навчитися від нього та самі стати пов-
ноправними вчителями. Принаймні двоє з  них, Тимофій та 
Тит, згодом стали визначними християнськими діячами. Між 
іншим Павло та Варнава вже скінчили діяти разом, і Павло 
залучив нового сподвижника – чоловіка на ім’я Сила. Удвох 
вони перейшли з Малої Азії до Македонії та Греції. Там вони 
заснували церкви у Филипах, Солуні, Верії та Коринті.

Суперечки з приводу обрізання (Дії апостолів 15)
Завдяки своїм невтомним зусиллям Павло привів до Божого 

Царства тисячі поган. Їхня настільки велика кількість, по суті, 
стала викликом християнським провідникам у Єрусалимі. На 
той час церква у Юдеї була досить численною, але її членами 
були лише люди єврейського походження. Успішна діяль-
ність Павла призвела до запитання про те, якими мають бути 
вимоги до поган, що захотіли стати християнами. Чи мають 
вони дотримуватися Мойсеєва закону, як це роблять Христи-
яни в Єрусалимі?
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Найбільш делікатне питання стосувалося обрізання. Євреї 
дотримувалися обрізання ще від часів Авраама. Закон Мойсея 
передбачав, що кожна дитина чоловічої статі має бути обрі-
зана на восьмий день по народженню. Традиційно євреї стави-
лися до необрізаних як до людей, які не мають угоди з Богом. 
Коли поганин приймав юдаїзм, він не міг стати повноправним 
членом єврейської синагоги, доки не зробить обрізання. Чи 
означало це, що поганам слід було робити обрізання, перш ніж 
бути прийнятими до християнської Церкви?

Відповіддю Павла було «ні». Але інші не погодились з ним 
та стали повсюди чинити йому перешкоди. Суперечки про 
обрізання стали настільки бурхливими, що, врешті-решт, для 
вирішення цього питання було скликано собор в Єрусалимі. 
На ньому разом з  іншими апостолами були присутні також 
Павло та Варнава. Після багатоденного детального обгово-
рення, молитов та вивчення Писання рада дійшла висновку, 
що обрізання було частиною угоди, або заповіту, яку Бог уклав 
на горі Сінай з Ізраїлем, але не загальною вимогою, що стосу-
валась усіх людей. Собор закінчився тим, що до церков було 
надіслано послання, в якому розповідалося, що від поган, які 
були навернені до християнства, обрізання не вимагалося (Дії 
апостолів 15:22–29).

Це лише спричинило подальші суперечки. Тепер вже самі 
юдеї почали суперечити Павлові. В  тому, що він виступає 
проти обрізання, Синедріон вбачав зарозумілу неповагу до 
Божого закону. Тому поборники обрізання замислили зни-
щити Павла, і доки він знаходився в Єрусалимі, їм навіть вда-
лося змусити римлян схопити його (Дії апостолів 21:27–36). 
Але римський суд був розчарований релігійним змістом зви-
нувачень, що були висунуті проти Павла його супротивни-
ками. До таких речей римляни не ставились серйозно і тим 
більше не вважали, що за це слід карати на смерть.

Для того, щоб якось убезпечитися від своїх ворогів, Павло 
вимагає розгляду своєї справи в Римі за присутності цезаря, – 
як римський громадянин він був наділений таким правом. 
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Римляни погодились з  цією вимогою, і  після довгого ув’яз-
нення в  Палестині Павло був під вартою відправлений до 
Риму. Книга Дій закінчується перебуванням Павла під домаш-
нім арештом та очікуванням суду.

Біблія не розповідає про наслідок цього суду. Інші істо-
ричні джерела вказують на те, що Павла було визнано невин-
ним та відпущено на волю. Відповідно до цих джерел, він 
поновив свої мандри, продовжуючи доручену йому Ісусом 
справу, а потім повернувся до Риму. Давні перекази донесли 
до нас, що Павлові стяли голову за правління у Римі Нерона, 
який звинуватив християн у тому, що вони у 64 році нашої ери 
спричинили пожежу, коли полум’я знищило усе місто. За тими 
самими переказами, в Римі під час цих переслідувань загинув 
і Петро, – його, вірогідно, розіп’яли.

Послання до язичницьких церков
На час загибелі Павла та Петра рушійні сили християнства 

стали швидко змінюватися: християнство, що було розпов-
сюджуване серед поганських народів, поступово заступало 
собою християнство юдейське. Основна різниця між ними 
була в тому, що християни – колишні погани – не дотриму-
вались усіх святкових днів та свят, що були встановлені зако-
ном Мойсея, тоді як юдейські християни, зазвичай, це робили. 
Після 69 року н. е., коли римляни зруйнували Єрусалим, юдей-
ське християнство стало занепадати. Церкви із сильним юдей-
ським ядром ще залишалися у Малій Азії та Єгипті поблизу 
Александрії, але церкви, що складалися лише з  колишніх 
поган, стали зустрічатися усе частіше.

Не маючи давніх традицій, коли з дитинства вивчаються 
закон Мойсея та книги пророків, церкви колишніх поган 
мали потребу у серйозному наставлянні. На відміну від юдеїв, 
члени цих церков не мали ясної уяви про небезпеки поган-
ства, сутності Бога та про те, чого Він очікує від Свого народу 
в моральному та етичному відношеннях. Під час своїх ман-
дрів Павло нерідко писав довгі послання до заснованих ним 
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церков, де показував їм, як слід вирішувати питання, що сто-
суються моралі та духу. Тринадцять з цих послань увійшли 
до Нового Заповіту. Вони дозволяють нам краще зрозуміти, 
чому навчали апостоли, коли мандрували Римською імперією 
з проповідями про Христа.

Як і пророки, апостоли закликали людей перш за все покая-
тись. У Книзі Дій, де записано декілька проповідей Петра, Сте-
пана та Павла, тривають заклики до покаяння та хрещення, 
яке розпочав Іван Хреститель. Коли ж люди хрестилися, апо-
столи закликали їх давати обітницю поводитися по-Божому. 
В багатьох посланнях Павла головна увага приділяється тому, 
що значить бути благочестивою людиною. Це стосується 
й інших книг Нового Заповіту, включно з Посланнями Петра, 
Якова та Івана.

В цих посланнях також розвиваються ідеї та поняття хри-
стиянства, що протягом віків були його відмітними рисами. 
Ісус покинув землю, залишивши без відповіді багато питань 
про Себе та Своє вчення, – цих відповідей не мали навіть 
Його апостоли. Напередодні Своєї смерті Ісус повідомив їм, 
що коли залишить їх, надішле Святого Духа, який поведе їх 
до істини. Ці істини, передані Святим Духом, знаходяться 
у проповідях з Книги Дій та в посланнях, що складають решту 
Нового  Заповіту.

Розповсюдження християнства
Слід зазначити, що у І столітті християнство було розпов-

сюджене набагато ширше, аніж можна уявити відповідно до 
історичних даних з Біблії. У Книзі Дій та новозавітних послан-
нях увага зосереджена на церквах у північно-східній частині 
Середземномор’я, але нічого не говориться про широке про-
сування християнства до Єгипту, особливо до Александрії та 
міст у долинах річок Тигру та Євфрату. З Александрії вчення 
про Христа просунулось на захід – Середземноморськими 
країнами Африки. До розквіту ісламу нерідко видатні христи-
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янські мислителі та провідники були вихідцями з цієї частини 
Африки.

На час, що змальовується у  кінці Книги Дій, найбільш 
визначними центрами християнства за межами Єрусалиму 
були Антіохія у Сирії, Ефес у Малій Азії, Коринт у Греції та 
Рим. Церква в Антіохії була першою, де з’єдналися погани та 
колишні юдеї (Дії апостолів 11:19–21). Саме тут віруючі вперше 
були названі християнами (Дії апостолів 11:26). Антіохійська 
церква направила Павла та Варнаву до Малої Азії, щоб розпов-
сюджувати там християнство (Дії апостолів 13:1–3).

З усіх існуючих у Малій Азії церков жодна не мала впливу 
подібного до церкви в  Ефесі. Місто, де був розташований 
великий університет, Ефес був культурним та політичним 
центром усієї області. Павло кілька разів відвідував його, при-
чому одного разу він залишався там більше двох років (Дії 
апостолів 19:8–10). Протягом того часу так багато людей поки-
нуло поганство та чорну магію, що це зашкодило римлянам, 
які процвітали від подібних форм духовної практики. Стаючи 
християнами, люди приносили свої книжки з магії та чаклун-
ства й привселюдно спалювали їх. Книжок було так багато, що 
їх загальна вартість дорівнювалась 50 000 драхмам (Дії апосто-
лів 19:11–19).

Ще одним містом, де Павло провів багато часу, був Коринт. 
Тут він провів вісімнадцять місяців, і за цей час створив цер-
кву. Згодом Павло повертався до Коринту ще один або два 
рази. Це було розбещене та розпусне торгівельне місто, роз-
ташоване на одному із самих прибуткових шляхів Середзем-
номор’я. Спосіб життя у місті був настільки розпусним, що 
навіть римляни хитали головою, із зусиллям беручи до віри 
безсоромність коринтян. Покинувши Коринт, Павло написав 
два послання до його церкви. Як можна здогадатися, темою 
цих послань був заклик триматися якомога далі від навколиш-
ньої розпусти.

Про церкву в  Римі Новий Заповіт розповідає небагато. 
Вперше вона згадується в  Діях як церква, яка вже існує та 
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успішно діє. Павло здавна мріяв відвідати її; очікуючи на свою 
мандрівку туди, він написав послання до римських християн, 
яке виявилось найважливішим з усіх його послань. Він гово-
рить про них як про людей, чия вірність Ісусові відома по всій 
імперії.

Так вийшло, що найцінніші послання Павла адресовані до 
трьох-чотирьох церков, про які ми тільки-но розповіли. Це 
церкви у Ефесі, Коринті та Римі. Разом ці послання являють 
собою найповніший опис розвитку християнського вчення 
серед того, що вийшло з-під Павлового пера. Таким чином, 
коли ми будемо вивчати послання святих апостолів, ми мати-
мемо можливість «відвідати» ці церкви ще раз.
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Глава 22

Послання до ранніх християн

Як ви помітили, чотири Євангелії та Дії 
написані у жанрах життєпису та історичної 
хроніки. Разом вони складають більше, ніж 
половину Нового Заповіту. Проте після Дій 
стиль Нового Заповіту змінюється: наступні 
двадцять одна книга були первісно написані 
як листи. Тому не дивно, що цей розділ Біблії 
називають «Посланнями» (іноді його також 
називають «Епістоли» – від грецького слова, 
що й значить «послання»).

На відміну від сучасних листів у послан-
нях з Нового Заповіту не зазначені дати, коли 
вони були написані, і тому не можемо розта-
шувати їх у чіткій хронологічній послідовно-
сті. В Біблії послання згруповані відповідно 
до авторів, і  окремо розміщені ті, що були 
написані Павлом. Всього до його пера нале-
жать тринадцять послань, а це значить, що 
в Біблії знаходиться більше його творів, аніж 
чиїхось іще.

При цьому послання Павла відрізня-
ються від інших послань Нового Заповіту 
принципом, згідно з  яким їх названо: Пав-
лові послання названо відповідно до того, до 

Послання
Якова
1 Петра
2 Петра
1 Івана
2 Івана
3 Івана
Юди
до римлян
1 до коринтян
2 до коринтян
до галатів
до ефесян
до филип’ян
до колосян
1 до солунян
2 до солунян
1 до Тимофія
2 до Тимофія
до Тита
до Филимона
до євреїв
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кого вони адресовані, тоді як інші – виходячи з того, ким вони 
написані.

Сім перших послань Нового Заповіту – це соборні послання 
апостолів:

• Перше та Друге послання Петра;
• Перше, Друге та Третє послання Івана;
• По одному посланню від двох церковних лідерів – Якова 

та Юди;
• Одне послання (Послання до євреїв) невідомого автора.
Дев’ять послань Павла були спрямовані молодим церков-

ним громадам, решта чотири – окремим особам. В Біблії спо-
чатку розміщені послання до церковних громад, а після них – 
послання, що є адресовані тим або іншим особам. Роз ташовані 
вони у наступному порядку:

Послання до церков:
• Послання до римлян (церкви у Римі);
• Перше та Друге послання до коринтян (церкви у Коринті, 

розташованому у самому серці Греції);
• Послання до галатів (церквам у Галатії – області Малої 

Азії);
• Послання до ефесян (церкви у Ефесі, очевидно, найбіль-

шої в Малій Азії);
• Послання до филип’ян (церкви у Филипах, розташованої 

на території Македонії в Греції);
• Послання до колосян (церкви у Колосах – одному із міст 

Малої Азії);
• Перше та Друге послання до солунян (церкви у Солуні, 

розташованому у північній частині Греції).

Послання до окремих людей:
• Перше та Друге послання до Тимофія (молодого спод-

вижника Павла, що залишився в Ефесі, щоб допомагати 
місцевій церкві);
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• Послання до Тита (ще одного сподвижника Павла, якого 
він залишив на острові Крит для того, щоб зміцнювати 
місцеву церкву);

• Послання до Филимона (особистого друга Павла, 
людини, що мала значний вплив на церкву у Колосах);

• Твір невідомого автора – Послання до євреїв.
Зверніть увагу, що свої послання Павло надсилав до міст, 

розташованих вздовж лінії, що проходить від Малої Азії до 
Італії. Це була переважно грецька територія, і  тут нерідко 
виникали труднощі, зумовлені змішуванням біблійних прин-
ципів з ідеями грецької культури. Цих труднощів і торкається 
Павло у своїх посланнях. За винятком Послання до римлян, 
всі вони адресовані церковним громадам, які він сам заснував.

Якщо Павло адресував свої послання певним церковним 
громадам, то автори соборних послань, як правило, орієнту-
вались на широку аудиторію, розраховуючи, що їх послання 
будуть передаватися з одної громади до іншої. Тому і в самих 
цих посланнях, звичайно, не зазначені ані церква, ані людина, 
що мали отримати їх першими. Проте їх зміст дозволяє визна-
чити у більш або менш загальних рисах, кому вони були при-
значені:

• Послання Якова – християнам-євреям, що жили за 
межами Юдеї;

• Перше послання Петра – як християнам з  колишніх 
поган, так і християнам-євреям, що жили в Малій Азії;

• Друге послання Петра – очевидно, християнам Малої 
Азії;

• Перше послання Івана – якійсь групі християн;
• Друге послання Івана – «до вибраної пані й до дітей її»;
• Третє послання Івана – людині на ім’я Гай, про яку ми 

більше нічого не знаємо;
• Послання Юди – деякій групі християн.
Оскільки ці твори були призначені такій чималій аудиторії, 

іноді їх називають соборними посланнями.
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Разом соборні послання та послання Павла надають нам 
неоціненну можливість зорієнтуватися у  навчанні ранньої 
Церкви. В наступній главі ми розпочнемо розбір цих навчань, 
але спершу буде корисним коротко ознайомитися з кожним із 
послань. Для цього ми наведемо їх відповідно до послідовно-
сті, в якій вони розташовані в Новому Заповіті.

Соборні послання

Послання Якова
Як і Послання до євреїв, Послання Якова було також напи-

сано для християн-євреїв. Автором його був один з  братів 
Ісуса. Після воскресіння Ісуса Яків став керувати церквою 
в Єрусалимі. Твір, названий його іменем, має яскраво вира-
жене практичне забарвлення: він закликає до молитви, миро-
любності, співчуття та жалю до людей.

Перше та Друге послання Петра
Практичний відтінок, характерний для Послання Якова, 

залишається незмінним і  в  двох наступних творах, розмі-
щених у Новому Заповіті, – Першому та Другому посланнях 
Петра. У той час як Послання Якова написане, вірогідно, до 
християн-євреїв, Послання Петра адресоване до християн – 
колишніх поган. У минулі часи, розповідає Петро, вони відда-
вались усім можливим поганським порокам – від пияцтва та 
розпусти до поклоніння бовванам (Перше послання Петра 4:3). 
Тепер він закликає їх відмовитися від подібної поведінки.

Перше послання Петра написане до християн Малої Азії, 
і увага в ньому зосереджена на тому, що його адресатам за-
грожують переслідування. П’ять разів у цьому відносно неве-
ликому за розміром творі Петро згадує страждання, які вони 
мають знести. І це його передбачення справдилось: протягом 
І століття в Малій Азії розгортались найжорстокіші гоніння 
на християн.

Цікаво відмітити, що у Другому посланні Петра про страж-
дання, яким було приділено так багато уваги у  першому 
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посланні, більше вже не говориться. Можливо, це поясню-
ється тим, що друге послання було адресоване якійсь іншій 
групі церков. Що це були за церкви, ми не знаємо, – у посланні 
немає чіткої вказівки. Проте очевидно, що цього разу Петро 
стурбований не стільки протидією ззовні, скільки тим, що 
всередині самої Церкви подають голос люди, що проповідують 
суперечні християнській істині ідеї. Петро називає їх «лжена-
ставниками» або «неправдивими вчителями» (Друге послання 
Петра 2:1).

Перше, Друге та Третє послання Івана
Послання Івана також спрямовані проти шкідливої діяль-

ності лженаставників. Іван говорить про появу «антихрис-
тів» – тих, хто чинить Ісусові опір. Очевидно, такі проповід-
ники підірвали у людей віру в те, що на християн очікує вічне 
життя; і Перше послання Івана спрямоване повернути їм цю 
віру. «Оце написав я до вас, що віруєте в Ім’я Божого Сина, – 
відзначає Іван, – щоб ви знали, що ви віруючи в Ім’я Божого 
Сина, маєте вічне життя» (Перше послання Івана 5:13). 
У посланні він запевняє своїх читачів, що їхні молитви почуто, 
гріхи відпущено, та що вони, дійсно, є Божі діти.

У  другому та третьому посланнях Іван із гордістю пише 
про дорогих йому людей, що відкинули неправдиві вчення та 
неухильно «йдуть дорогою правди» (Друге послання Івана 4; 
Третє послання Івана 4). Ці два послання являють собою дещо 
більше, аніж поспіхом написані коротенькі листи до особи-
стих друзів, – вони віддзеркалюють ніжність та любов, які від-
чуває Іван до інших членів Церкви.

Послання Юди
Послання Юди в Новому Заповіті належить руці людини, 

що розповіла про себе лише те, що він є «раб Ісуса Христа, 
а брат Якова» (Послання Юди 1). В історії ранньої Церкви було 
дві видатні людини на ім’я Яків. Один – це апостол, брат Івана. 
Він був страчений Іродом невдовзі після заснування Церкви 
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(Дії апостолів 12:2). Інший був братом Ісуса, – це той, хто 
написав Послання Якова.

Юда, вірогідно, був братом другого Якова, а значить, також 
і братом Ісуса. Можливо, він вважав себе за негідного брата, 
тому що разом з іншими членами родини не одразу повірив 
в Ісуса (Євангелія від Івана 7:5).

Зміст Послання Юди є подібний до змісту Першого та Дру-
гого послань Петра, відштовхуючись від чого можна припу-
ститися думки, що Петро та Юда несли своє служіння разом. 
Як і  Послання Петра, Послання Юди спрямоване проти 
неправдивих вчителів. Цього разу лженаставники нехту-
ють істиною про Ісуса та заперечують необхідність високих 
моральних норм, що мають бути у християн.

Послання Павла до церковних громад

Послання до римлян
З усіх книг Біблії у Посланні до римлян найпослідовніше 

викладаються положення християнської доктрини («док-
трина» – це синонім слова «вчення»), а тому ми нерідко будемо 
згадувати це у наступних главах. Павло написав його частково 
для того, щоб надати християнам у Римі уявлення про себе, 
адже більшість з них знали лише його ім’я. Сподіваючись на 
скору зустріч, він скористався цим посланням, щоб ознайо-
мити їх з тим, чому він навчає, мандруючи імперією.

Перше послання до коринтян
На відміну від римлян, Павло був добре відомий христи-

янам у  Коринті. Перше послання до коринтян він написав 
у відповідь на надіслані ними запитання. Вони стосувались 
широкого кола речей – від таїнства шлюбу та воскресіння до 
особливого грошового запасу, що збирався на допомогу бід-
ним церквам Юдеї. Крім того, Павло дізнався (можливо, від 
посланців, що доставили запитання), що єдність коринтської 
церкви підірвана існуючими там великими розбіжностями. Це 
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дуже стурбувало його, і через усе послання проходять застере-
ження, що стосуються цих розбіжностей.

Друге послання до коринтян
Павлова тривога щодо коринтської церкви значно зменши-

лася на той час, коли він писав друге послання до цієї общини. 
Він отримав звістку, що коринтські християни вдячно сприй-
няли пораду, яку він дав їм у першому посланні, і вже почали 
виправляти обставини, що склалися у  церкві. Тепер Павло 
закликав їх виховувати в собі благочестя, ще твердіше споді-
ватися на воскресіння та вважати себе Божими посланниками 
в світі.

Послання до галатів
Як і  Перше послання до коринтян, Послання до галатів 

Павло написав, дізнавшись про труднощі, з якими зіштовх-
нулись церкви у Галатії. Туди прибули єврейські вчителі, які 
стали піддавати сумнівам всі слова Павла і стверджувати, що 
погани можуть стати християнами тільки зробивши обрі-
зання та дотримуючись Мойсеєвого закону. Відповіддю Павла 
було засудження цих вчителів та насаджуваних ними ідей. Він 
показав, що Бог завжди хотів, щоб послання Христа – блага 
звістка – замінило собою запроваджені Мойсеєм жертвопри-
ношення та обряди.

Послання до ефесян
Наступне послання у Новому Заповіті, Послання до ефе-

сян, – вінець всіх творів Павла. Хоча воно і не таке довге, як 
Послання до римлян, воно аніскільки не поступається йому 
у  звеличенні Бога та Його намірів. Краще, ніж у  будь-якій 
іншій книзі, тут викладено, якою Бог хоче бачити Церкву. 
У Посланні до ефесян Церква з’являється як Христова Наре-
чена у всій її величі. А значить, вона має залишатися недотор-
каною. Ось чому більшу частину цього послання Павло при-
святив темі моральності та внутрішньої чистоти.
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Послання до филип’ян
Якщо за часів Павла і  була церква, що наблизилась до 

такого ідеалу, то це була община у Филипах. Про цю церкву він 
завжди розповідав з особливою теплотою, тому що филип’яни 
постійно допомагали Павлу, коли він мандрував з  пропові-
дями. Послання до филип’ян Павло написав, щоб повідомити 
про нещодавно отриманий від них подарунок. Він скористу-
вався нагодою, щоб привернути їх увагу до безкорисливості та 
самопожертви, що відрізняли життя Ісуса. І вони також, пише 
Павло, мають будувати своє життя згідно з цим прикладом.

Послання до колосян
Два послання Павла є дуже подібними, – це Послання до 

ефесян та Послання до колосян. Вони могли бути написані 
одночасно та надіслані з  одним гінцем. Проте Послання до 
колосян – зовсім не зліпок з Послання до ефесян. Навіть коли 
тут повторюється та сама тема, що і  в  Посланні до ефесян, 
Послання до колосян має свій стиль та свій зміст. Це послання 
особливо відоме тим, як в  ньому славиться божественність 
Ісуса. «…в Ньому тілесно живе вся повнота Божества», – пише 
Павло (Послання до колосян 2:9).

Перше та Друге послання до солунян
Два останні послання Павла із адресованих до церков були 

призначені громаді в Солуні. Вони відносяться до самих ран-
ніх творів Павла. Він заснував церкву в Солуні після того, як 
був змушений покинути Филипи. А тепер солуняни потерпали 
від гонінь та жорстокої протидії. Природно, що постійно існу-
вала загроза розчарування у вірі. Тому Павло вважав за необ-
хідне нагадати їм про воскресіння та повернення Ісуса з небес, 
що він називає у своїх посланнях «Днем Господа».

Очевидно, на той час вже був у обігу документ, припису-
ваний Павлу, який стверджував, що День Господа вже настав. 
У  Другому посланні до солунян Павло повідомляє, що цей 
документ є підробкою, та переконує, що немає потреби три-
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вожитися. Солуняни можуть бути абсолютно певними у тому, 
що коли з’явиться Христос, Його сяйво освітить і їх.

Послання Павла до окремих людей

Перше та Друге послання до Тимофія
Коли Павло вирушив з  Ефесу до Македонії, то залишив 

у Ефесі Тимофія, щоб той допомагав у зміцненні помісної цер-
кви (Перше послання до Тимофія 1:3). Згодом Павло надіслав 
йому подальші наставляння, – це і є послання відоме нам як 
Перше послання до Тимофія. Павло скористався цим лис-
туванням, щоб показати, чим в першу чергу має керуватися 
Ти мофій, ведучи за собою Церкву. Особливу увагу треба при-
діляти навчанню моральності, що зміцнить дух та зробить 
общину життєздатною. Не менш важливим є тверде проти-
стояння Тимофія тим, хто проповідує неправдиві вчення.

Цих тем Павло продовжує дотримуватись в  Другому 
посланні до Тимофія, в якому є і багато інших тем, що пере-
йшли до нього з першого послання. На той час Тимофій вже 
залишив Ефес (але точно не відомо, де саме він знаходився). 
Павло знову зазначає необхідність проповідувати тільки те, 
що зробить Церкву здоровою та життєздатною.

Послання до Тита
Послання Павла до Тита перегукується з  його порадами 

в  Першому та Другому посланнях до Тимофія. Тит був ще 
одним сподвижником Павла у його подорожах та вірним спо-
борником. Павло залишив Тита на густонаселеному острові 
Крит, де треба було зміцнювати нові церкви (Послання до 
Тита 1:5). Цим церквам зашкоджували люди (Павло нази-
вав їх «неслухняними обманщиками»), що проповідували 
ідеї, далекі від правдивого християнства. Як і в Посланнях до 
Тимофія, тут Павло виголошує особливі наставляння про те, 
чого має навчати Тит і що він має робити, щоб усунути вплив 
«обманщиків».
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Послання до Филимона
Останній твір Павла в Новому Заповіті є адресований його 

близькому другові на ім’я  Филимон. У  Филимона, багатої 
людини, утік раб на ім’я Онисим. Цей раб розшукав Павла, 
який на той час був ув’язнений. Павло переконує Онисима 
стати християнином та повернутися додому. Коли він пого-
джується повернутися, Павло пише Послання до Филимона, 
в якому він благає Филимона ставитися до раба, який повер-
нувся, по-доброму і навіть подумати про те, щоб відпустити 
його на волю.

Послання до євреїв
Як ми вже казали, Послання до євреїв написане анонім-

ним автором. Існують припущення, що спочатку це було не 
послання, а проповідь, виголошена перед християнами-євре-
ями. Воно розпочинається не з привітань, що є характерним 
для більшості послань, – без жодних звертань або вступної 
частини автор береться одразу за суть справи.

Одразу стає очевидним, що автор вважає свою аудиторію 
вельми обізнаною зі Старим Заповітом. Майже в  кожному 
абзаці є приклади з єврейської історії, викладаються її факти 
та сюжети, – звідси і назва твору.

Головне призначення Послання до євреїв – показати, що 
благословення у  Христі набагато перебільшують благосло-
вення, обіцяні тим, хто дотримується Мойсеєвого закону. 
Хоча Послання до євреїв суттєво відрізняється від Послання 
до галатів за стилем, обидва твори відстоюють однакову ідею, 
а  саме: смерть Ісуса замінює Мойсеєву угоду новою угодою 
між Богом та людством.

Що далі?
Тепер, після короткого введення, ви готові до того, щоб 

заглибитися до змісту послань Нового Заповіту. У наступних 
чотирьох главах ми розглянемо, чого навчають ці послання. 
Але ми не станемо заглиблюватися у кожне з них окремо, – 
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замість цього ми зробимо загальний огляд основних тем 
послань. Коли ви ознайомитесь із цими темами, у вас виникне 
бажання прочитати кожне з послань та детальніше дізнатися 
про те, що в них говориться.
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Теологія послань

Слово «теологія» має значення «вчення про те, що стосу-
ється Бога». Таким чином, вся Біблія містить теологію. Проте 
новозавітні послання надають нам таке розуміння теології, 
яке перевершує все, що ми бачимо у Книгах пророків і навіть 
Євангеліях.

Отже ми можемо довіритись посланням, якщо маємо за 
мету зрозуміти все значення Христа і того, чого Він досягнув. 
Євангелії розповідають нам про те, як Він жив та чому навчав. 
А послання розтлумачують смисл Його життя і особливо Його 
смерті. Вони також надають нам повніше уявлення про Його 
божественність.

Більше того, послання розширюють наше розуміння Свя-
того Духа. Тоді як у Старому Заповіті Він завжди ототожню-
ється з Богом, в Новому Заповіті Святий Дух постає вже як 
особлива божественна особистість. Послання трактують Його 
як рівного до Бога та Ісуса Христа. На основі цього рання Цер-
ква почала говорити про Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого 
Духа.

Бог Отець
Цікаво зазначити, що у посланнях не приділяється уваги 

вивченню сутності Бога Отця, – припускається, що читачу вже 
знайомий Старий Заповіт, де сутність Бога розкривається спо-
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в на. А Новий Заповіт набагато більшою мірою зосере джений 
на поясненні особистості Ісуса та Його божественної природи.

І все-таки послання надають додаткові цінні відомості до 
того, що розповів нам про Отця Старий Заповіт. Наприклад, 
вони показують, якому задумові слідував Бог, коли спрямову-
вав історію людства з самого початку створення світу. Павло 
називає цей задум «вічна Божа мета» і додає, що він виникнув 
у Бога ще до створення світу (Послання до ефесян 1:3–11; 3:11). 
До цього задуму Його спонукало бажання налагодити тісні та 
вічні взаємостосунки з кожним чоловіком та жінкою. Павло 
усвідомлює сутність цих близьких взаємо стосунків, коли 
говорить про бажання Бога, щоб ми називали Його «Авва», – 
це найніжніше слово, яким юдейська дитина називає свого 
батька (Послання до римлян 8:15; Послання до галатів 4:6–7).

Однак ще на самому початку часів, зазираючи до майбут-
нього, Бог бачив, що на небосхилі вже з’явився гріх – лихо-
вісна загроза Його взаємостосункам з людством. Він знав, що 
гріх зведе перешкоду між Ним та людством, бо сама сутність 
Бога є несумісною з гріхом. Як нагадує нам Яків, «…Бог злом 
не спокушується, і  нікого Він Сам не спокушує» (Послання 
Якова 1:13). Це перегукується зі словами Авакума, що звер-
нені до Бога: «Твої очі занадто пречисті, щоб міг Ти дивитись 
на зло, і на насильство дивитись не можеш…» (Книга пророка 
Авакума 1:13).

Бог розумів, як у глибині душі ми поставимось до того, що 
нами оволодів гріх. Для нас вже не буде радістю постати перед 
Ним, бо відчуття провини та сорому змусить нас відчувати 
себе жалюгідними в Його присутності. Для того, щоб подо-
лати цю перешкоду і бути певними в тому, що Його взаємовід-
носини з нами ніколи не припиняться, Бог мусив шукати засіб 
для захисту від гріха. В одвічній Божій постанові Він передба-
чив цей засіб: Він вирішив надіслати до світу Ісуса як людину, 
щоби Той помер на хресті і Своєю смертю перекреслив скоєне 
гріхом.



270

Теологія послань

Це означає, що Бог передбачав смерть Ісуса від самого 
моменту створення. В  день П’ятидесятниці Петро сказав 
про Ісуса, що Той був відданий на смерть «…певною волею 
та передбаченням Божим…» (Дії апостолів 2:23). А пізніше, 
в  своєму першому посланні, Петро написав, що смерть 
Ісуса була визначена наперед ще до створення світу (Перше 
послання Петра 2:21–25). Саме це передбачав Ісая, коли вістив:

…Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він муче
ний був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами 
нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті овечки, розпоро
шились кожен на власну дорогу, і на Нього Господь поклав 
гріх усіх нас.

Книга пророка Ісаї 53:5–6
Отже, якщо Бог прийняв рішення щодо Ісуса ще до початку 

часів, можна було очікувати, що Ісус з’явиться одразу по тому, 
як гріх вторує свій шлях до людського суспільства. Проте з при-
чин, які відомі тільки Йому Самому, Бог відклав народження 
Христа на цілі століття. Увесь цей час Бог тримав в таємниці 
подробиці Свого задуму. Своїм старозавітним пророкам Він 
дав лише загальне уявлення про те, що Він замислив. Навіть 
ангели не могли дізнатися про Його наміри (Перше послання 
Петра 1:10–12). І тільки апостолам та пророкам ранньої Цер-
кви Бог відкрив у повній мірі Своє визначення, яке так довго 
було втаємниченим (Послання до ефесян 3:4–5).

Тим часом для того, щоб підготувати прихід Христа, Бог 
укладав завіти з  Ізраїлем. Таким чином, закон Мойсея був 
тимчасовим і  мав на меті приготувати місце дії для Ісуса. 
В  Посланні до галатів Мойсеїв закон порівнюється до раба, 
якого, зазвичай, утримували в грецьких родинах. Такий раб 
опікувався дітьми допоки вони не подорослішають. Увесь день 
він слідкував за кожним рухом дитини, але як тільки батько 
проголошував дитину за дорослу, раб втрачав свою владу 
і більше не опікувався нею. Те саме, говорить Павло, трапи-
лось з Мойсеєвим законом, коли з’явився Ісус (Послання до 
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галатів 3:23 – 4:4). Проповідь Ісуса замінила собою всі поста-
нови та обряди, що передавались від покоління до покоління 
від часів Мойсея.

Мета закону Мойсея згідно з Посланням до галатів – при-
вести людство до Христа. Сам закон та пов’язані з ним угоди 
кількома особливими шляхами готували людей до появи Ісуса.

• По-перше, через Свої взаємовідносини з ізраїльтянами 
Бог зумів навчити їх тому, яка є Його справжня сутність. 
Це допомагає нам бачити Його в  іншому світлі порів-
няно до поганських уявлень про божество.

• По-друге, за допомогою Своїх законів та слів пророків 
Бог дав нам глибше уявлення про те, що є правильним 
і неправильним.

• По-третє, шляхом жертвоприношень та обрядів, що 
здійснювались в Ізраїлі, Бог показав, наскільки серйоз-
ною проблемою є  гріх. Принесення в  жертву тварин 
було щоденним нагадуванням, що гріх несе смертельні 
наслідки для духу.

При цьому Бог використовував матеріальну сторону бого-
служіння, щоб навчити євреїв духовної реальності. У Посланні 
до євреїв зазначається, що навіть молитовний намет (скинія) 
та обряди поклоніння в ній Бог замислив для того, щоб вони 
символізували важкозрозумілу духовну істину (Послання до 
євреїв 9:8–9). Первосвященик, підносячи жертву для спокуту-
вання гріха, передбачав те, що зробив Ісус (Послання до євреїв 
8:1–3). Святеє Cвятих, найбільш неприступне місце у моли-
товному наметі, символізувало небеса та нашу остаточну долю 
(Послання до євреїв 8:1–2; 9:24).

Це ототожнення Святого Cвятих та небес було абсолютно 
природним, оскільки Старий Заповіт згадує Бога як Того, Хто 
сидить на престолі в Святому Святих, над Ковчегом Заповіту, 
а Новий Заповіт згадує Бога як Того, Хто сидить на небесах. 
У Посланні до євреїв говориться, що й завіса, яка заступала 
вхід до Святого Святих, мала важливе символічне значення. 
Вона знаменувала те, як ми входимо до Божого святилища, 



272

Теологія послань

що стало можливим завдяки смерті Ісуса (Послання до євреїв 
10:19–20).

Бог Син
Насправді все, що, згідно зі Старим Заповітом, робив Бог, 

вказувало на Ісуса та Його діяння. За допомогою обіцянь, про-
роцтв та символів Бог передбачав наперед подіями, що опи-
сані у  Старому Заповіті, те, що згодом зробить Ісус. Таким 
чином, призначення Нового Заповіту – допомогти нам зрозу-
міти, Ким є Ісус. До вирішення цього завдання Новий Заповіт 
підходить двома шляхами.

• По-перше, пояснює значущість Ісуса, коли указує в Ста-
рому Заповіті на всі моменти, що свідчили про передба-
чення Його приходу.

• По-друге, викладає істини про Ісуса, які Бог відкрив 
тільки після Його появи.

Цей другий шлях особливо чітко видно у  посланнях. Як 
і в Євангелії від Івана, в посланнях Ісус проголошується спо-
конвічно божественним. У Посланні до филип’ян говориться, 
що Він був рівним Богові Отцеві (Послання до филип’ян 2:5–
6). Але Ісус не намагався зберегти Своє особливе становище, – 
навпаки, Він звільнився від божественності та прийняв люд-
ську подобу, в  якій Він взявся бути слугою посеред людей. 
Більш того, Він був слухняним у всьому, що велів Йому робити 
Бог, аж до прийняття смерті на хресті (Послання до филип’ян 
2:7–8).

Бог, в Свою чергу, підняв Ісуса з мертвих і повною мірою 
повернув Йому божественність. При цьому Бог звеличив 
Його, поставивши правити світом, так що наприкінці усіляка 
істота поклониться Йому, визнаючи Ісуса Господом (Послання 
до филип’ян 2:9–11). Ось чому в Книзі Дій апостоли усюди зві-
щають, що Ісус – це воскреслий Господь.

У двох книгах – Посланні до колосян та Посланні до євреїв – 
Ісусову божественність показано за допомогою прекрасних 
образів. Послання до колосян славить Ісуса як видимий вияв 
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невидимого Бога, що перевершує все творіння (Послання до 
колосян 1:5).

• В Ісусі божественність у всій своїй повноті набирає тілес-
ної форми (Послання до колосян 2:9). Тому Ісус і сказав 
до Своїх учнів: «… Хто бачив Мене, той бачив Отця» 
(Євангелія від Івана 14:9).

• Крім того, силою Він перевершує всіх правителів та усі-
ляку владу (Послання до колосян 2:10, 15).

• Усе творіння, як на небі, так і  на землі, є  створене за 
Його почином, і утримується тільки завдяки Його силі 
(Послання до колосян 1:16–18).

Використовуючи схожу мову, в першій главі Послання до 
євреїв Ісус зображений як

• Син Божий;
• Той, Хто створив світ;
• сяйво Божої слави;
• точне віддзеркалення сутності Бога;
• Той, Хто сидить праворуч від Божої величі;
• Той, Хто у всіх відношеннях перевершує ангелів.
Далі у другій главі Послання до євреїв стверджується, що за 

життя Ісуса на землі Він був людиною в повній мірі.
Тут Ісуса зображено як
• Той, хто стоїть нижче за ангелів;
• страждає;
• має таку саму людську сутність, як і ті, кого Він рятує;
• називає нас Своїми братами та сестрами;
• прилучився до плоті та крові;
• пройшов через смерть;
• в усьому схожий на нас.
Одним словом, перші дві глави Послання до євреїв станов-

лять собою найпереконливіші у всьому Писанні твердження, 
що Ісус сполучає в собі повністю людську сутність та повністю 
сутність божественну.
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Як ми вже бачили, багатьом євреям І століття було важко 
повірити в  Ісуса через те, що Він проголошував Себе боже-
ством. А для греків І століття часто на перешкоді до віри ста-
вала ідея про те, що колись Він був людиною. Багато греків 
вважали, що Бог осквернив би Себе, дозволивши Собі при-
йняти смертне людське тіло. Як результат деякі з  тих, хто 
в інших аспектах вірив в Ісуса, стали проповідувати, що на час 
Його перебування на землі Він не мав фізичного тіла. Апостол 
Іван називає таких проповідників неправдивими вчителями 
(лжепророками) (Перше послання Івана 2:22; 4:1–2). Можна 
припуститися думки, що вони були попередниками тих лже-
пророків, що десятиріччями заважали Церкві. Вони стверджу-
вали, що Ісус був тільки духовною сутністю і ніколи не ставав 
людською істотою. Лише схожий на людину, в дійсності Він 
був як біблійні ангели, які іноді набирали людського вигляду.

Тому Іван розпочинає своє перше послання наполегливим 
ствердженням, що він сам був свідком людської сутності Ісуса. 
Він неодноразово був поруч з Ісусом і, більше того, торкався 
Його своїми власними руками (Перше послання Івана 1:1). 
Іван точно знає, що Ісусове тіло складалось із плоті, крові та 
кісток. А значить, він, не вагаючись, буде засуджувати будь-
кого, хто заперечує цю істину або не приймає Ісуса як Месію. 
Такі уявлення Іван пов’язує з антихристом (Перше послання 
Івана 2:22; 4:3). Антихрист – це людина або якась сила, що про-
тистоїть Христові.

Христос та диявол
Вибудовуючи докази на користь людської сутності Ісуса, 

Послання до євреїв показує, яким чином Його фізична смерть 
послужилася Богові як засіб скинути та перемогти диявола. 
В Едемському саду Бог сказав Єві, що один з її нащадків пере-
може диявола, розбивши його голову, але при цьому сам буде 
ужалений в п’яту (Буття 3:15). Більше ця подія в Біблії не зга-
дується аж до другої глави Послання до євреїв, – там ми діз-
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наємось, що своєю смертю Ісус повністю зруйнував владу 
диявола (Послання до євреїв 2:14–15).

Але яким же чином Ісус Своєю смертю міг знищити силу 
диявола? Відповідь на це питання, швидше за все, знаходиться 
не в тому, що саме Ісус зробив стосовно самого диявола, але 
в тому, що Він Своєю смертю зробив для людства. Поки люди 
жахаються смерті, сили зла можуть використовувати цей 
страх для залякування та керування нами. Але повністю спо-
кутувавши наші гріхи, смерть та воскресіння Ісуса дали нам 
впевненість у тому, що ми будемо жити вічно. Ця впевненість 
дозволяє нам відкинути страх перед смертю, і тепер ми здатні 
протистояти будь-якому залякуванню. Коли апостол Павло 
говорив про воскресіння, він висловився так: «… Поглинута 
смерть перемогою! Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, 
жало?» І далі додає: «… Богові дяка, що Він Господом нашим 
Ісусом Христом перемогу нам дав» (Перше послання до корин-
тян 15:54–57).

Тому що страх смерті більше не володарює над нами, тепер 
і диявол є безсилий у своїх спробах вплинути на нас, його влада 
над людьми зруйнована. Як змія з розтрощеною головою (зга-
дайте, що в Едемському саду диявол з’явився у вигляді змія), 
диявол більше не є небезпечним для нас. Разом з тим диявол 
спромігся завдати смертельного удару Ісусові. Проте оскільки 
три дні по тому Ісус воскрес із мертвих, цей удар виявися лише 
тимчасовою перемогою. Шкода від нього тривала не більше 
за шкоду від укусу в п’яту, який людина може отримати, коли 
розтоптує голову змії. Таким чином друга глава Послання до 
євреїв допомогла нам зрозуміти образи розбитої голови та 
ужаленої п’яти з третьої глави Книги Буття.

Хрест – таємна зброя Бога
Цікаво, що в Євангелії від Івана двічі згадується про те, 

що саме диявол спокусив Юду зрадити Ісуса (Євангелія від 
Івана 13:2, 27). Деякою мірою хрест був ідеєю диявола, – 
навряд чи він знав, чого Бог задумав ще споконвіку досягти 
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за допомогою розп’яття. Можливо, цим і пояснюється те, 
що протягом всього плину старозавітних часів Бог тримав 
утаємниченими Свої задуми та наміри. Не розповідаючи 
ані пророкам, ані ангелам про те, що саме мав зробити Ісус, 
Бог приховував Свої наміри і від диявола.

У присвячених цьому рядках Павло говорить про при-
ховану Божу премудрість, про яку не знали «князі цього 
світу», – так Павло та Іван називали диявола та його при-
бічників (Євангелія від Івана 12:31–33; 14:30). Павло про-
довжує цю думку, стверджуючи, що якщо б «князі світу» 
знали про приховану Божу премудрість, то «не розіп’яли 
б вони Господа слави» (Перше послання до коринтян 2:6–8). 
Якщо би Бог відкрив, що зробить Ісусова смерть з дияво-
лом та його силами, вони би знали, що хрест означатиме 
для них загибель; і диявол би навіть не намагався споку-
сити Юду зрадити Ісуса, але, навпаки, постарався би від-
вернути розп’яття.

Христос-Первосвященик
Хоча Біблія і говорить, що завданий Ісусові дияволом удар 

був подібний до зміїного укусу у п’яту, ми ніякою мірою не 
можемо применшувати страждань, які принесла Ісусу Його 
смерть. Він відчув увесь біль та муки, які тільки може відчу-
вати катоване тіло. І тим самим, як говориться у Посланні до 
євреїв, Він затвердив Себе нашим справжнім Первосвящени-
ком (Послання до євреїв 2:17). Згідно з Мойсеєвим законом 
первосвящеників обирали для клопотань та заступництва за 
свій народ перед Богом. Оскільки первосвященики були так 
само уразливі, як і  люди, яким вони слугували, вони могли 
із співчуттям представити Богу їх стан. (Послання до євреїв 
5:1–2).

Це саме стосується і Христа. Оскільки Він Сам страждав 
від припалих Йому на долю випробувань, то може допомогти 
й іншим, коли вони переживають скрутні часи (Послання до 
євреїв 2:18). Тому послання змальовують образ Ісуса, який 
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постійно постає перед Богом Отцем для клопотань та заступ-
ництва за нас перед Його престолом (Послання до римлян 8:34; 
Послання до євреїв 7:25; Перше послання Івана 2:1).

Бог Святий Дух
У цьому заступництві за нас до Христа приєднується Свя-

тий Дух. У  Посланні до римлян Святого Духа показано як 
дослідника сердець, що визначає наші бажання, які ми не 
в змозі виразити у словах, і передає ці наші почуття Богу Отцю 
(Послання до римлян 8:26–27). Це один з  кількох знакових 
фрагментів Нового Заповіту, де Святому Духові надаються 
атрибути божественності та особистості.

Коли Ісус давав Своїм апостолам останні настанов-
ляння, Він звелів їм донести Його вчення до всіх народів, 
«охрестивши їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Єванге-
лія від Матвія 28:19). Таким чином, Він, очевидно, сприймав 
Святого Духа не як абсолютно тотожного до Себе та Отця, а як 
рівного до Них, але із Своєю індивідуальністю. Схожі слова 
зустрічаємо у Павла в його благословенні наприкінці Другого 
послання до коринтян: «Благодать Господа нашого Ісуса Хри-
ста, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде 
зо всіма вами!» (Друге послання до коринтян 13:13).

Згідно з Новим Заповітом, Святий Дух є помічником Бога 
у здійсненні одвічної мети, що була задумана Богом Отцем. 
По-перше, за допомогою Святого Духа Бог спрямовував 
пророків, апостолів і всіх інших, хто писали Біблію. Під час 
останнього тижня Свого життя Ісус обіцяв апостолам, що 
Святий Дух «попровадить вас до цілої правди» (Євангелія від 
Івана 16:13).

Відповідно до Ісусових слів апостоли стверджували, що 
правду та істину, яку вони проповідували, їм передав Святий 
Дух. Це є подібним до того, як раніше Святий Дух спрямову-
вав старозавітних пророків (Друге послання Петра 1:20–21). 
У Посланні до коринтян Павло говорить, що його проповідь 
не є придумана ним самим, – навпаки, він просто передає від-
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крите йому Духом (Перше послання до коринтян 2:10–13). 
В іншому місці Павло стверджує, що саме Святий Дух відкрив 
апостолам та раннім християнським пророкам одвічну Божу 
мету (Послання до ефесян 3:4–5). Це засвідчив і Петро – від-
штовхуючись вже від свого власного досвіду (Перше послання 
Петра 1:10–12).

По-друге, Святий Дух наділив апостолів надзвичайною 
силою – миттєво зцілювати людей від різних хвороб (Дії апо-
столів 5:12–16; 19:11–12). Згідно з Посланням до євреїв, Святий 
Дух надав їм таких здібностей для того, щоб стало очевидним, 
що за словами їхніх проповідей дійсно стоїть Бог (Послання 
до євреїв 2:3–4).

По-третє, наділяючи християн особливими здібностями та 
хистом, Святий Дух зміцнював Церкву (Перше послання до 
коринтян 12:8–10). Ці дари ставали для новостворених церков 
джерелами, що дозволяли їм вижити у світі, який часто був 
ворожим до них.

По-четверте, Святий Дух виявляє особисте співчуття до 
кожного християнина, так що Дух Божий та дух віруючої 
людини стають тісно пов’язаними. Цей зв’язок є  настільки 
тісним та особистим, що Павло називає це «Своїм Духом, 
що живе в вас» (Послання до римлян 8:9–11). Тобто Святий 
Дух нібито оселяється в нас. Декілька разів Павло говорить 
про тіло християнина як про храм, в якому живе Святий Дух 
(Перше послання до коринтян 3:16; 6:19). Оселяючись у хри-
стиянині, Святий Дух надає йому нові джерела для духовного 
розвитку.

Взаємозв’язок Отця, Сина та Святого Духа
Отже, в  Новому Заповіті стверджується, що Отець, Син 

і Святий Дух – це три окремих прояви Бога. Це не значить, 
що існує три Бога, – краще буде сказати, що Особистість Бога 
відкривається у трьох різних іпостасях, кожна з яких несе на 
собі відмітні ознаки індивідуальності. За загальною згодою, 
ця ідея є  важкою для розуміння. Та прояснення того, яким 
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є взаємозв’язок між Отцем, Сином та Святим Духом, ніколи 
не було завданням авторів Нового Заповіту. Якщо вони і тор-
каються цієї теми, то лише побіжно, однією-двома фразами. 
І  таким чином ніде у Писанні не пояснюється, як Бог може 
існувати в трьох іпостасях, одночасно залишаючись Единим. 
Це залишає християн у нелегкому становищі: вони самі мають 
розібратися з цією таємницею. Багато з тих, хто намагається 
пояснити цей парадокс, зазвичай пропонують якусь аналогію. 
Вони порівнюють сутність Бога з якоюсь іншою реальністю, 
що має три різних прояви.

Одне з подібних порівнянь пропонує подивитись на якийсь 
фрукт, наприклад, на апельсин. Ззовні апельсин покритий 
шкіркою. Спочатку під шкіркою знаходяться дольки м’якоті, 
а в ній – кісточки. Шкірка – це не увесь апельсин, але вона є не 
що інше, як апельсин. Те саме можна сказати і про м’якоть, 
і про кісточки. Все це є виключно апельсин, але ще не весь 
апельсин. І лише коли маємо і шкірку, і м’якоть, і кісточки, – 
тільки тоді маємо цілий апельсин.

Те ж саме і стосовно Бога. Ісус не є все існуюче Божество, 
але Він є повністю Божеством. В Ньому немає нічого (в Його 
теперішньому, небесному стані), що не було би Богом. Йому 
повною мірою властива божественна сутність. Так само боже-
ственними є Бог Отець та Бог Святий Дух. Але окремо жоден 
із них не втілює в  Собі все, що притаманне сутності Бога. 
Тільки коли всі Вони є разом, Божество виявляє Себе у всій 
Своїй повноті.

Але якщо ці три Сутності розрізняються як окремі, то чому 
ми говоримо про Них як про дещо єдине? Чому говоримо, що 
існує один єдиний Бог? Тому що Вони діють як єдине ціле: 
мають єдину природу, одну волю та одну ціль, що об’єднує Їх. 
Їх сутності дійсно з’єднані настільки тісно, що в Новому Запо-
віті вислови «Дух Божий», «Дух Христа» та «Святий Дух» іноді 
використовуються як взаємозамінні.

Проте хоча всі троє є рівними у Своїй сутності, Христос 
та Святий Дух радо скоряються Богу Отцю. В Новому Запо-
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віті про Отця сказано: «… голова є Христові – Бог» (Перше 
послання до коринтян 11:3). При цьому й Ісуса, і Святого Духа 
зображено як надісланих Отцем, щоб робити Свої справи на 
землі (Євангелія від Івана 8:41; 15:26; 16:4,5). У  Свою чергу, 
Святий Дух скоряється Ісусові, завжди звеличуючи Христа 
(Євангелія від Івана 15:26).

Ця підпорядкованість Ісуса Отцю проглядається і в Його 
молитві тієї ночі напередодні смерті. Він просив Отця дозво-
лити Йому уникнути розп’яття, але завершив Свою молитву 
словами: «…нехай станеться воля Твоя» (Євангелія від Мат-
вія 26:42). Ще один приклад Його підпорядкованості Отцю 
знаходимо у Першому посланні до коринтян. Павло говорить, 
що Христос правитиме в Своєму Царстві допоки все у цьому 
світі не скориться Його владі. Коли ж це трапиться, Він пере-
дасть Царство Отцю, від Якого його й отримав, і  скориться 
володарюванню Отця (Перше послання до коринтян 15:24–28).

Як висновок, ризикуючи все спростити, можемо сказати, 
що Бог Отець є втіленням того, яким чином Божество абсо-
лютно відрізняється від нас і усього створеного. Іноді це нази-
вають трансцендентною стороною сутності Бога.

Бог Син втілює у  Собі жертовну складову сутності Бога. 
Крім того, Його життя на землі і роль Первосвященика вказу-
ють на те, що Бог та ми маємо спільні риси.

Щодо Святого Духа, якого у Писанні, зазвичай, зображають 
як діючого в житті тієї чи іншої людини, то Він втілює гли-
бинний зв’язок між Божественним Духом та людським духом. 
За допомогою цього зв’язку Бог надає людству силу піднятися 
над своїм минулим. У наступних главах ми побачимо, як Бог 
закликає нас до кращого життя і як Святий Дух діє всередині 
нас, щоб це краще життя стало реальністю.
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Гріх та прощення в посланнях

Новий Заповіт навчає, що кожна людина з’являється на 
світ з уродженим уявленням про те, що є правильне, а що ні 
(Послання до римлян 1:20–32). Павло зазначає, що існують 
певні людські почуття та переживання: любов, радість, спокій, 
доброта, великодушність, вірність, лагідність і  стриманість, 
які в будь-якому суспільстві визнаються як гідні. Ніколи їх не 
забороняли законом (Послання до галатів 5:22–23).

Але якщо ми спочатку визнали, що все це є правильним, 
тоді все, що стоїть цьому на заваді, має вважатися неправиль-
ним. Значить, навіть без допомоги Біблії багато видів пове-
дінки людство визнає неправильними та негідними. Проте 
ніхто не дотримується правильного шляху постійно. Як гово-
риться у Посланні до римлян, «всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави» (Послання до римлян 3:23).

Більше того, гріх стає звичкою, він захоплює нас до своїх 
тенет. Розповідаючи про свою боротьбу з гріхом, Павло зазна-
чає: «…маю задоволення в  Законі Божому за внутрішнім 
чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти 
закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що 
знаходиться в членах моїх» (Послання до римлян 7:14–25).

Коли Бог дав Ізраїлеві Свій Закон, люди в  більшій мірі 
почали усвідомлювати свої гріхи. Павло визнає, що ніколи 
не вважав себе жадібним, доки не почув Десять заповідей, 
де було сказано: «не жадай». Коли Павло почав звіряти своє 
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життя з  цим правилом, то побачив, що на кожному кроці 
жадав чогось (Послання до римлян 7:7–11). Таким чином, 
закон Божий – ніби мірило: коли його прикладають до нашого 
життя, він показує, якою мірою наша поведінка у моральному 
та етичному плані відхиляються від установленого Богом 
взір ця. Ми починаємо ставитися до гріха більш свідомо, ніж 
раніше (Послання до римлян 3:20; 5:20).

Дар праведності
Гріх віддаляє нас від Бога, тому що Його святість та чистота 

не можуть миритися з проступками. Згадайте слова Авакума, 
які ми наводили у попередній главі: «Твої очі занадто пречи-
сті, щоб міг Ти дивитись на зло, і на насильство дивитись не 
можеш» (Книга пророка Авакума 1:13). Постати перед Богом, 
будучи заплямованим гріхом, – це значить відчути його засу-
дження. В Його присутності ми справедливо відчуваємо себе 
приниженими. Гріх навів на нас духовну смерть, або, як гово-
рить про це Павло, «розплата за гріх є смерть» (Послання до 
римлян 6:23).

Спираючись лише на власні можливості, ми не можемо 
подолати цю ситуацію. Гріх робить нас порушниками закону, 
і ми безсилі зняти з себе цю провину. Проте завдяки Божій 
милості гріх може бути подоланий. Бог знайшов вирішення 
цієї проблеми в особі Ісуса Христа. На відміну від решти люд-
ства, Ісус дійсно жив бездоганним життям, повністю дотриму-
ючись Божого закону (Послання до євреїв 4:14–16). І тому Бог 
вирішив зробити з Його допомогою дві справи:

• По-перше, Бог дозволив смерті Ісуса замінити смерт не 
покарання, яке кожен з нас викликає до себе своїми грі-
хами. У Посланні до римлян це виражено простою, але 
змістовною фразою: «…Христос умер за нас, коли ми 
були ще грішниками» (Послання до римлян 5:8).

• По-друге, Бог дозволив бездоганному життю Ісуса вва-
жатись життям і тих, хто слідує за Ним.
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Для пояснення того, як це стає можливим, Павло вико-
ристовує мову з царини рахівництва. На думку спадає образ 
величезної рахункової книги, в якій знаходиться особистий 
рахунок кожної людини. Розглядаючи життя тих, хто слідує за 
Ісусом, Бог сплачує гріхи з їх рахунків бездоганним Ісусовим 
життям. Як наслідок праведне життя Ісуса переказується на їх 
рахунок (Послання до римлян 4:22–25). Його праведність стає 
їх праведністю.

Це пояснює, в чому містилась суть пророцтва Єремії, коли 
він сказав, що народ Месії носитиме ім’я  «Господь – наша 
правда» (Книга пророка Єремії 33:16). Павло звертається до 
цього перенесення праведності, коли говорить филип’янам, 
що прагне «знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від 
Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за 
вірою» (Послання до филип’ян 3:9). У Посланні до римлян це 
названо «даром праведності» (Послання до римлян 5:17).

Виправдання
Для того, щоб показати, як праведність Ісуса переноситься 

на нас, Новий Заповіт використовує уявлення про виправ-
дання. Виправдання – це вирівнювання згідно з певним стан-
дартом. Коли, наприклад, друкар у друкарні вирівнює друко-
вану сторінку, він робить це так, щоб кожен рядок був певної 
довжини та відповідав певному стандартові. Подібно до цього, 
коли Бог виправдовує нас, Він робить так, що наше життя 
вирівнюється відповідно стандарту Його закону. І робить Він 
це, записуючи праведність Христа на наш рахунок.

При цьому Він виправдовує нас не у винагороду за щось 
добре з того, що ми зробили, – ні, виправдання – це дарунок, 
що походить від Його великодушності та милосердя (Послання 
до римлян 3:24; Послання до ефесян 2:4–8). Будучи виправда-
ними, ми постаємо перед Богом вже не засудженими, бо на 
нашому рахунку більше немає гріха. Знову наведемо слова 
Павла: «… немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Хри-
сті Ісусі не за тілом, а  за духом» (Послання до римлян 8:1). 
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І тепер, звільнені від гріха, ті, хто живе у Христі, можуть упев-
нено наближатися до Бога (Послання до римлян 8:14–16).

Життя у Христі – це життя у вірі
Оскільки ці благословення призначені тим, хто живе у Хри-

сті, що тоді значить – «жити у Христі»? Перш за все це зна-
чить, що всією своєю сутністю ми покладаємося на Його волю. 
У Посланні до галатів Павло так змалював своє життя у Хри-
сті: «Я розп’ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос прожи-
ває в мені» (Послання до галатів 2:19–20).

Повністю віддатися Ісусові – це значить повністю поклас  -
тися на Нього та Його Слово. В  Біблії таке уповання нази-
вається вірою. Оскільки віра невід’ємна від життя у Христі, 
у посланнях першорядна увага приділяється поясненню того, 
що є віра. Одинадцята глава Послання до євреїв, яку нерідко 
називають главою про віру, надає найповніше визначення віри 
у всьому Писанні.

Глава розпочинається словами про те, що віра визначається 
як впевненість у  здійсненні всіх наших сподівань. Більше 
того, ця впевненість засновується на очевидності невидимого. 
В якості прикладу віри у невидиме автор наводить створення 
світу: «Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збу-
довані, так що з невидимого сталось видиме» (Послання до 
євреїв 11:3).

Далі автор розповідає про життя видатних чоловіків та 
жінок старозавітних часів – людей, чия віра була основою їхніх 
досягнень. Назвемо лише деяких з  них – це Авель, Авраам, 
Сара, Ісак, Яків, Йосип та Мойсей. Автор пише, що всі ці люди 
становлять коло свідків, які підтверджують, що благословення 
отримують ті, хто є постійними у вірі. Піднесені їх прикла-
дом, віруючі мають звернути свої очі до Ісуса, позбутися гріха, 
терпляче очікувати сповнення Богом Його обіцянок та готува-
тися витримати будь-яке протистояння, з яким вони можуть 
зіштовхнутися через свою віру (Послання до євреїв 12:1–3).
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Віра Авраама – взірець справжньої віри
Пояснюючи сутність віри, автори послань часто зверта-

ються до життя Авраама. У трьох посланнях: Посланні до рим-
лян, Посланні Якова та Посланні до галатів, – увага приверта-
ється до знакових моментів життя Авраама як до блискучих 
прикладів того, що означає віра.

У Посланні до римлян Павло повертає нас до часів, коли 
старому та бездітному Авраамові було сказано, що він матиме 
незліченних нащадків (Послання до римлян 4:1–3). Це здава-
лось невірогідним, якщо не сказати неможливим. І все-таки 
Авраам повірив слову Бога (Послання до римлян 4:18–22). 
У Книзі Буття говориться: «І ввірував Аврам Господові, а Він 
залічив йому те в праведність» (Буття 15:6). У цьому і полягає 
сутність віри: покладатися на Бога, вірити в Нього, навіть коли 
Його слова не вкладаються в наші уявлення.

Оскільки Авраам мав таку віру, Бог ставився до нього як 
до праведної людини, – це те саме, що сказати: Бог виправ-
дав його. У грецькій мові, якою і були написані твори Павла, 
слова «праведність» та «виправдати» утворені від однакового 
кореня. Зв’язок між цими двома поняттями легко побачити, 
якщо брати до уваги, що

• праведна людина – це той, хто живе відповідно до Божого 
закону;

• виправдання – дарунок, що виникає з Божої великодуш-
ності та милосердя.

Таким чином, той, хто є  виправданим, вважається 
 праведним.

Щодо праведності Авраама, то вона ґрунтувалась зовсім не 
на тому, наскільки добре він знав Божий закон, – адже він жив 
за кілька століть до появи Мойсея. Він був праведним і не зав-
дяки дотриманню релігійних обрядів, наприклад, обряду обрі-
зання, – минуть роки, перш ніж Авраам зробить обрізання 
(Послання до римлян 4:9–13). Ні, Бог вважав Авраама правед-
ним тільки тому, що він виявив таку велику віру в Нього.



286

Гріх та прощення в посланнях

Так само Бог робить праведними і  нас, про що говорить 
Павло в четвертій главі Послання до римлян. Це ніяк не пов’я-
зано з тим, що ми спроможні робити, – ми ніколи не зробимо 
достатньо добрих вчинків, щоб заробити звання праведних. 
Як і у випадку з Авраамом, Бог ставиться до нас як до правед-
ників завдяки нашому упованню на Нього, нашій вірі.

В Посланні Якова представлений ще один погляд на віру 
Авраама. Яків привертає увагу до того, що щира віра завжди 
неприховано впливає на поведінку людини. Врешті-решт, 
єдиний спосіб проявити віру – це зробити якийсь вчинок 
(Послання Якова 2:17–18). Віра, що не породжує жодної дії, 
говорить Яків, є так само мертвою, як і тіло, позбавлене жит-
тєдайного духу (Послання Якова 2:26). Він наводить за при-
клад віру Авраама, яка повела його у  принесенні в  жертву 
свого сина Ісака. Яків заявляє, що у цьому вчинку віра Авраама 
досягла довершеності. І далі додає: «Отож, чи ви бачите, що 
людина виправдується від діл, а не тільки від віри?» (Послання 
Якова 2:24).

На противагу першому враженню, це не суперечить сказа-
ному Павлом – нашому виправданню завдяки вірі. Яків лише 
розширює визначення віри, яке ми знаходимо у Павла, так що 
тепер маємо повніше уявлення про те, з чого вона складається.

Яків хоче підкреслити, що просто вірування в  Бога – це 
ще не віра. Навіть демони, відзначає він, вірять у  існування 
Бога (Послання Якова 2:19). Навіть більше, демони визнають 
Ісуса за Сина Божого, тому що в Євангеліях говориться, що 
при зустрічі з Ним вони звертаються до Нього за ім’ям «Свя-
тий Божий» (Євангелія від Марка 1:24). Якщо звичайне віру-
вання є вірою, то значить, що і демони мають віру. Проте їхня 
постійна непокора Богові свідчить про відсутність віри: на від-
міну від звичайного вірування віра завжди впливає на пове-
дінку.

У третій главі Послання до галатів ми знову бачимо, що віра 
Авраама служить взірцем справжньої віри. Тут Павло недвоз-
начно виголошує, що Ісус – це виконання Богом його обіця-
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нок Авраамові (Послання до галатів 3:16). Коли Бог говорив 
Авраамові: «…благословляться в тобі всі народи», – Він вже 
передбачав той день, коли і погани, і юдеї будуть виправдані 
завдяки вірі (Послання до галатів 3:7–9).

Далі Павло додає, що кожен, хто належить Христові, вва-
жається одним із численних нащадків, що були обіцяні Авра-
амові, і  всі вони отримають благословення, обіцяне Авра-
амовому сімені (Послання до галатів 3:26–29). Вони – діти 
Авраама не за походженням, як юдеї, а як духовні нащадки, 
як люди, що мають таку саму віру в Бога, яка була в Авраама 
(Послання до галатів 3:7). І  як Авраамові діти вони рівною 
мірою здобувають благо з даної йому Божої обіцянки, неза-
лежно від національності, статі або соціального становища. 
«Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої 
статі, ані жіночої, – робить висновок Павло, – бо всі ви один 
у Христі Ісусі» (Послання до галатів 3:28).

Хрещення
Пояснюючи людям, яким чином вони стали вважатися 

нащадками Авраама, Павло вказує на їхнє хрещення. Вони 
«охрестилися у Христа» і цим «зодягнулися у Христа», як одя-
гаються у пелену або одяг (Послання до галатів 3:26–27). Вони 
зодягнулись у  Нього. Їхня особистість розчинилась в  Його 
особистості. Вони стали з Ним одним.

У  Посланні до римлян, використовуючи інші метафори, 
Павло говорить, що хрещення символічно з’єднує віруючого зі 
смертю Христа. Хрещення – це символічне розп’яття нашого 
колишнього життя з  усією його гріховністю (Послання до 
римлян 6:3–6). Ось чому, звертаючись до колосян, Павло гово-
рить їм: «…ви вмерли, а життя ваше сховане у Бога з Христом» 
(Послання до колосян 3:3).

Крім того, хрещення – це передчуття воскресіння. 
У  Посланні до римлян Павло пише: «…коли ми з’єдналися 
подобою смерті Його, то з’єднаємось і подобою воскресіння» 
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(Послання до римлян 6:5). Простіше кажучи, життя у Христі 
переносить нас до вічності, де присутній Бог.

Оскільки хрещення означає наше рішення відокремити 
себе від гріха, Петро порівнює його до пережитого Ноєм під 
час потопу. Води потопу відокремили родину Ноя від грішних 
людей, які оточували їх, і всі ці люди загинули. Точно таким 
чином, робить висновок Петро, тепер нас рятує хрещення 
(Перше послання Петра 3:21). Хрещення показує, що ми 
твердо вирішили віддалитися від гріха. Бог у відповідь дарує 
нам порятунок від покарання за гріх, так само, як Ной був вря-
тований від Божого покарання, надісланого на решту людей.

І  все-таки одне тільки хрещення не дає такого захисту. 
У хрещенні Бог цінує віру, яка привела до Нього. Як сказав 
Павло у  Посланні до галатів, «ви всі сини Божі через віру 
в Христа Ісуса; бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа 
зодягнулися» (Послання до галатів 3:26–27). А до колосян він 
написав: «Ви були з  Ним поховані у  хрещенні, у  Ньому ви 
й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих 
Його воскресив» (Послання до колосян 2:12).

Порівнюючи хрещення до Ноєвого потопу, Петро вказує 
на те ж саме. Сила спасіння, яку має хрещення, міститься не 
в самому обмиванні наших тіл, а в обіцянці Богові, що наше 
сумління віритиме у  воскресіння Ісуса (Перше послання 
Петра 3:21).

Воскресіння
Як ви могли бачити, хрещення і воскресіння у посланнях 

нерідко згадуються у  тісному взаємозв’язку. Хрещення – це 
погляд назад, на воскресіння Ісуса, і погляд вперед, на воскре-
сіння Його послідовників. Новий Заповіт багаторазово нага-
дує своїм читачам, щоб вони не забували про своє воскре-
сіння. У Посланні до филип’ян Павло пише:
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Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, 
Господа Ісуса Христа, Який перемінить тіло нашого 
пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його…

Послання до филип’ян 3:20–21
У тому самому дусі він пише до колосян: «Коли з’явиться 

Христос, наше життя, тоді з’явитеся з  Ним у  славі і  ви» 
(Послання до колосян 3:4).

Тому Павло був глибоко вражений, коли дізнався, що 
у Коринті деякі християни навчають, що воскресіння не існує. 
Він негайно надіслав їм відповідь, яка розпочинається наступ-
ними словами:

Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, 
і яку прийняли ви, в якій і стоїте … я передав вам най
перше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших 
гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього 
дня Він воскрес за Писанням.

Перше послання до коринтян 15:1–4
За думкою Павла, заперечувати воскресіння – це запере-

чувати саму сутність благовісту. Воскресіння, говорить він, 
принесло звістку, що Ісус є Божим Сином (Послання до рим-
лян 1:1–4). Якщо би Христос не воскрес, цієї благої звістки 
ніколи би не було, а наша віра виявилася б марною (Перше 
послання до коринтян 15:16–17). Ми були б змушені вірити 
у самозванця. Більш того, було би безглуздям потерпати від 
гонінь, яких зазнали християни. Навіщо приймати біль та 
страждання за віру в Ісуса, якщо немає ніякої надії на воскре-
сіння (Перше послання до коринтян 15:29)?

У п’ятнадцятій главі Першого послання до коринтян, най-
довшій із присвячених воскресінню глав Біблії, знаходимо 
найповніший опис нашого власного воскресіння. Павло зма-
льовує його як момент, коли наша душа одягається у нове, без-
смертне тіло, не схоже на те тлінне тіло, в якому ми живемо 
зараз (Перше послання до коринтян 15:41–45). Ця зміна тра-
питься раптово, в одну мить, коли Ісус повернеться на землю. 
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При Його появі небіжчики будуть негайно повернені до життя 
(Перше послання до коринтян 15:20–23). З  цим їхнім про-
будженням буде отримана остаточна перемога над смертю 
(Перше послання до коринтян 15:54–57).В ту саму мить тих, 
хто на момент повернення Ісуса будуть живими, одразу візь-
муть до Нього, оминаючи смерть (Перше послання до солунян 
4:14–17).

У  Другому посланні до коринтян Павло також порушує 
тему воскресіння. Він порівнює наше теперішнє фізичне тіло 
до намету, який легко зруйнувати, та глиняної посудини, яку 
легко розбити. А по воскресінні отримаємо чудове тіло, і це 
буде вічний будинок, а не крихкий намет. Те, чого ми праг-
немо, говорить Павло, – це залишити свій намет та оселитися 
у нашому вічному помешканні. Це саме те, до чого і готував 
нас Бог (Друге послання до коринтян 4:6–7; 5:1–5).

Ніде в Новому Заповіті не говориться дослівно про те, яких 
саме змін ми зазнаємо у  нашому воскресінні, – згадується 
лише те, що наше життя буде нетлінним. Іван вважає, що ми 
ніяк не можемо передбачити, якими будемо після воскресіння, 
але запевнює, що багато в чому будемо подібні до воскреслого 
Ісуса (Перше послання Івана 3:2). І ця надія вже протягом сто-
літь підтримує християн.
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Мораль та етика в посланнях

Етичні та моральні уявлення в Біблії витікають із самої сут-
ності Бога. Він благий, цілковито благий та настільки чистий, 
що не спокушається злом (Послання Якова 1:13). Більш того, 
Його благість робить для Нього можливим бажати Своєму 
народові тільки найкращого. І тому Він бажає для нас стати 
схожими на Нього – з такими самими чеснотами та чистотою.

Характер Бога можна описати за допомогою багатьох слів: 
Він справедливий, правдивий, люблячий, співчутливий, вір-
ний, милосердний, – і  це лише деякі з  Його характеристик. 
Але в Біблії все це назване одним словом: Він святий. А якщо 
Він святий, то є ідеалом благості та любові. Не будь Його бла-
гість та любов досконалими, це зробило би Його святість сум-
нівною.

Отже, коли Бог закликає Свій народ стати схожим на Нього, 
Він велить людям бути святими. Звертаючись до Ізраїлю через 
Мойсея, Він виголошує: «… освятитеся, і будьте святі, бо свя-
тий Я …» (Левит 11:44). «Освячення» – це ще одне слово, яке 
означає святість. Новий Заповіт поширює це повеління на всіх 
християн. Петро пише: «…але за Святим, що покликав вас, 
будьте й самі святі в усім вашім поводженні» (Перше послання 
Петра 1:15).

Для Божого народу особиста святість значить віддалення 
від усього хибного та безпутного у навколишньому світі. «Бо 
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покликав нас Бог не на нечистість, – говорить Павло у послaнні, 
– aле на освячення» (Перше послання до солунян 4:7).

В іншому місці Павло зазначає, що римлян покликано бути 
святими, що значить бути сповненими святістю (Послання 
до римлян 1:7). Новий Заповіт називає святим, тобто сповне-
ним святістю, кожного, хто іде за Ісусом (Дії апостолів 9:13; 
26:10). По суті, в  Новому Заповіті «святі» – це найпошире-
ніше звертання до християн. Часто використовуючи це слово, 
Біблія постійно нагадує християнам, що в усьому, що б вони 
не робили, їм належить бути святими.

Заради цього в  посланнях всіляко заохочується до чес-
ного та високоморального життя. Для християн прикладом 
для наслідування послання висувають Ісуса (Перше послання 
до коринтян 11:1). Втіливши сутність Божества в  людській 
подобі, Ісус є зразком тому, якій належить бути людській осо-
бистості, що позначена печаттю Божої святості.

Боротьба з «гріховним єством» (плоттю) та «темрявою»
Проте, у  посланнях визнається, що для того, щоб стати 

подіб ними до Христа, треба старатися все життя. Бути виправ-
даним ще не значить, що гріх більше не надокучатиме вам, – 
ми, як і раніше, боремося з його впливом. Павло говорить про 
цю боротьбу, що триває з  гріхом, як про двобій між двома 
могутніми силами. З одного боку – Божий Дух, який підтри-
мує зв’язок з нашим власним духом і спонукає нас жити благо-
честивим життям. З іншого боку – звички та поривання, поро-
джувані в нас гріхом. В Новому Заповіті всі подібні нахили та 
спонукання названо спільною назвою «плоть» або «гріховне 
єство».

Гріховне єство спонукає нас потурати власним бажанням, 
робить нас поблажливими до себе, наші тілесні поривання 
стають непогамовними. У Посланні до галатів Павло перелі-
чує види поведінки, породжені «справами плоті». Це – «пере-
люб, нечистість, розпуста, поклоніння ідолам, чари, ворож-
нечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, 
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п’янство, гулянки й подібне до цього» (Послання до галатів 
5:19–21). Спрямований на такі цінності розум є ворожий до 
Бога, говорить Павло, бо не бажає скоритися Божому зако-
нові. Той, хто живе таким життям, не може догодити Богові 
та стати частиною Його Царства (Послання до римлян 8:5–11; 
Послання до галатів 5:21).

Плоть – це частина великого царства, яке в Новому Запо-
віті називається «темрявою». Це слово зустрічається ще в Ісаї. 
Пророкуючи про діяння Месії, він говорив: «Народ, який 
в  темряві ходить, Світло велике побачить» (Книга пророка 
Ісаї 9:1). За Новим Заповітом ходити у темряві значить любити 
гріх більше за Бога (Євангелія від Івана 3:19–20). Жити у тем-
ряві – це може стосуватися також і тих, хто просто ніколи не 
знав Христа (Євангелія від Луки 1:79).

Царством темряви є все, що протистоїть Богові. В ньому 
володарюють духовні сили, що прислуговують дияволу 
(Послання до ефесян 6:12). А  християни, навпаки, – «діти 
світла» (Послання до ефесян 5:8–11). Вони були визволені «від 
влади темряви» і  поміщені «до Царства Свого улюбленого 
Сина» (Послання до колосян 1:13).

Перемога над світом
Петро нагадує своїм читачам, що вони були «покликані 

із темряви» до «дивного Божого світла» (Перше послання 
Петра 2:9). Значить, їм необхідно стримувати поривання 
гріховного єства, що повстають супроти їхнього внутріш-
нього духу (Перше послання Петра 2:11). А  Іван додає, що 
«Бог є світло, і немає в Ньому аніякої темряви». Тому немож-
ливо ходити у темряві і в той самий час мати спільне із Богом 
(Перше послання Івана 1:5–6).

Для апостола Івана «ходити у темряві» значить те саме, що 
«любити світ». Словом «світ» Іван називає бажання, які щез-
нуть, коли настане кінець існуванню землі (Перше послання 
Івана 2:17). До них належать плотські спонукання та нахили, 
бажання володіти речами, що привертають нашу увагу, та 
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пихата самовпевненість (Перше послання Івана 2:16). Якщо ці 
поривання не стримувати, вони неминуче ведуть до гріха.

Звичайно, ніхто не зможе повністю відмовитися від своїх 
нахилів та бажань, але Іван і не пропонує це робити. Він знає, 
що Бог розмістив їх у людському тілі на благо. Проте в Його 
намірах зовсім не було того, щоб ми віддавалися під владу 
своїх бажань. Коли гонитва за задоволеннями стає для нас 
важливішою за праведне життя, коли задоволення фізичних 
потреб та бажань отримує першість над твердістю характеру, 
ми стаємо людьми, які за словами Івана, «полюбили світ».

Мета християнина – отримати перемогу над світом, а  не 
полюбити його (Перше послання Івана 5:4). Звикання до гріхів 
та спокусливість задоволення мають над нами сильну владу. 
Коли ми стаємо християнами, гріховні звички та поривання, 
як ми вже зазначали, не одразу відпускають нас із своїх тенет. 
Ми маємо перебороти їх.

І дійсно, як каже Іван, ми лише обманюємо себе, якщо про-
голошуємо, що не маємо гріха. «Ходіння у світлі» передбачає 
тверду рішучість побороти гріх, а Бог винагороджує цю рішу-
чість тим, що коли в нашому житті трапляються гріхи, Він їх 
прощає. Як висловив це Іван, якщо ми «ходимо у світлі», то 
«кров Ісуса Христа … очищує нас від усякого гріха» (Перше 
послання Івана 1:7).

Бог дарує нам це очищення, щоб підбадьорити нас. Він 
хоче, щоб ми остерігались думки, що все втрачено, якщо наші 
старі звички підштовхують нас до поганих вчинків. Бог хоче 
перемоги праведності. Він хоче бачити наше безгрішне життя 
(Перше послання Івана 2:1). І  доки ми щиро намагаємося 
досягти цієї мети, Він радо надихає нас. Він лише просить нас 
бути чесними і визнавати свої гріхи. Іван переконує: «Коли 
ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити нас від неправди всілякої» (Перше 
послання Івана 1:9).
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В нас перебуває Божий Дух
Для того, щоб допомогти християнам жити безгрішно, Бог 

вселяє у віруючих Свій Дух (це те саме вселення Духа, про яке 
ми згадували у 23-й главі). Дух Божий стає нашим спільником 
та джерелом сили у боротьбі з плоттю. Дух весь час закликає 
нас жити пристойно, і коли ми дотримуємося цих закликів, 
в Новому Заповіті це називається «ходінням у Дусі» або «бути 
керованими Духом». А якщо нас провадить Дух, пише Павло, 
то плоть не спроможна володіти нашою поведінкою (Послання 
до галатiв 5:16–18).

У Посланні до галатів особливостями життя під проводом 
Духа названі «любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, самовладання» (Послання до гала-
тів 5:22–23). «На таких, – додає Павло, – нема закону». Іншими 
словами, у будь-якому суспільстві з  існуючих на землі люди 
у захваті від цих чеснот, і ще ніхто не бажав зробити їх неза-
конними.

Проте Дух не скеровує нас як рабів, і ми можемо придушу-
вати Його дію. Павло називає це «Духа не вгашайте» (Перше 
послання до солунян 5:19). Бог ніколи не намагався позбавити 
нас свободи вибору, Його Дух встановлює з нами добровільне 
співпрацю. І навіть будучи християнами, ми можемо відмови-
тися від цієї співпраці та надати перевагу злу.

Крім того, Дух не змінює наше життя протягом однієї ночі. 
В  Новому Заповіті новонавернені християни називаються 
«немовлятами у  Христі» (Перше послання до коринтян 3:1; 
Послання до євреїв 5:13). Їм ще треба духовно рости та доз-
рівати.

Зрілість передбачає перетворення нашого Я  та нашого 
самосприйняття. Звертаючись до образу переодягання, Павло 
говорить ефесянам, що вони мають зняти з себе «старого чоло-
віка» і повністю «зодягнутися в нового чоловіка» (Послання 
до ефесян 4:22–24). У старої людини уявлення про Бога було 
засмічене, і він був відчужений від життя у Ньому. Для ефе-
сян, багато з яких в минулому були поганами, стара людина 
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також значила гонитву за задоволеннями, яка стала для них 
настільки звичною, що вони «чинили всяку нечисть із зажер-
ливістю» (Послання до ефесян 4:17–19).

Нова людина, навпаки, бажає жити відповідно до зако-
нів благочестя. Вона зосереджена на пошуках праведності, 
святості та істини. Тому нова людина прославлена тим, що 
є морально чистою та може протистояти спокусі збрехати або 
ошукати. Їй можна довіряти, вона утримується від будь-яких 
дій крадькома. Крім того, нова людина вчиться угамовувати 
свій гнів, ніколи не дозволяючи гіркоті та образам отримувати 
перемогу та пробуджувати злі наміри (Послання до ефесян 
4:20–32).

Життя в любові
Розповідаючи про спосіб життя, якого Павло бажав для 

ефесян, він підсумовує це такими словами: «Отже, будьте 
наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, 
як і Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як дар 
і жертву Богові на приємні пахощі» (Послання до ефесян 5:1–
2). І далі Павло додає принцип поводження в любові відносно 
конкретних повсякденних ситуацій.

• Чоловіки мають так само любити жінок та жертвувати 
собою заради них, як це зробив Ісус по відношенню до 
Церкви (Послання до ефесян 5:25–29).

• А  жінки мають сплачувати своїм люблячим чолові-
кам тим, що будуть коритися їм (Послання до ефесян 
5:22–24).

• Діти мають коритися своїм батькам та шанувати їх 
(Послання до ефесян 6:1–4).

Таким чином, поводження в любові передбачає, що ми під-
корятимемо свої інтереси потребам інших. Прикладом для 
нас в  цьому, як і  в  багатьох інших реаліях християнського 
служіння, є Ісус. У Посланні до филип’ян Павло закликає їх 
посісти таку саму позицію, як і Ісус, коли відмовився від Своєї 
божественності з  усіма її перевагами та прийняв людську 
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подобу (Послання до филип’ян 2:5–8). «Не робіть нічого під-
ступом або з чванливості, – каже Павло, – але в покорі майте 
один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про 
своє, але кожен і про інших» (Послання до филип’ян 2:3–4).

Після відмови від своїх колишніх звичок Петро пропонує 
їм уявити себе мандрівниками у чужій землі (Перше послання 
Петра 1:1; 2:11). Тобто зараз вони мають ставитися до бага-
тьох своїх колишніх занять як до чужого їхній вдачі. Петро 
припу скає, що це буде негативно сприйняте оточуючими. Він 
знає, що над цими християнами вже насміхалися та принижу-
вали їхні колишні друзі (Перше послання Петра 4:4). Що ж, це 
також плата за вірність Ісусові.

Далі Петро наводить за приклад Христа, щоб показати, як 
християни мають відповідати на лайку та насмішки. Коли Ісуса 
ображали, Він не відповідав тим самим. Коли Він страждав, то 
не погрожував у відповідь (Перше послання Петра 2:21–23). 
Християни мають наслідувати цей приклад. Петро поширює 
цю вимогу навіть на такі ситуації, в яких важко зберегти до 
оточуючих ставлення, подібне Христовому.

По-перше, він говорить про рабів, у яких хазяїни – люди 
прикрі і  з важкою вдачею. (Раби складали більше половини 
Римської імперії.) Раби, пише Петро, мають ставитися до 
своїх панів з пошаною, знаючи, що Бог винагородить тих, хто 
змушений терпіти біль та несправедливе ставлення (Перше 
послання Петра 2:18–20).

По-друге, Петро розмірковує про дружин, чиї чоловіки 
відкидають Ісуса. Таким жінкам не слід посилатися на невіру 
чоловіків для виправдання свого нешанобливого ставлення 
до них. Навпаки, дружина-християнка у подібних обставинах 
має поводитися настільки правильно, щоб силою свого при-
кладу переконати чоловіка прийти до Ісуса (Перше послання 
Петра 3:1–4).
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«Народження згори»
Звичайно, чудово, якщо у людини таке ставлення, особливо 

якщо вона проявляє його у ситуаціях, подібних до тих, про 
які говорить Петро. Але ця позиція стає можливою завдяки 
змінам, що трапляються з людиною по наверненню до христи-
янства. Петро називає таку переміну «народженням згори», 
переймаючи цей вислів від Ісуса. Вперше Ісус використав 
його у розмові з Никодимом, членом юдейського Синедріону. 
 «… Коли хто не народиться згори, – сказав Ісус, – то не може 
побачити Божого Царства» (Євангелія від Івана 3:3–7).

Вірогідно, що Петро почув їх розмову та був вражений 
цією фразою. Так чи інакше, згадуваний вислів увійшов до 
його словесного вжитку. У своєму першому посланні Петро 
пише: «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Хри-
ста, що великою Своєю милістю відродив нас до живої надії 
через воскресіння з мертвих Ісуса Христа» (Перше послання 
Петра 1:3). Дещо пізніше він називає тих, до кого зверта-
ється, народженими «Словом Божим живим та тривалим». 
Повертаючись до образів, використаних Ісусом у притчі про 
сіяча, Петро говорить про «навік тривале» Боже слово як про 
насіння, яке не загине (Перше послання Петра 1:23–25).

Як прийом образного мовлення вислів «народження згори» 
підкреслює, що коли людина стає християнином, вона доко-
рінно змінюється. У певному сенсі народжується зовсім нова 
людина. У неї інша мета, інша спрямованість, інший погляд на 
життя. Але незважаючи на все це, цій людині ще треба багато 
чого навчитися. Тому Петро називає людей, що знаходяться на 
цьому щаблі віри, новонародженими немовлятами. Народжені 
згори силою Божого слова, вони мають і надалі жадати його. 
Годуючи себе Божим словом, вони виростуть у Христі (Перше 
послання Петра 2:1–3).

У другому посланні Петро надає сім рис характеру духов но 
зрілих людей. Це

• доброчинність;
• глибоке уявлення про Бога (пізнання);
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• утримання;
• терпіння;
• благочестя;
• великодушність;
• любов.
Поступово зміцнюючи ці свої чесноти, ми отримуємо впев-

неність, що завжди будемо корисними Богові та наше слу-
жіння Йому буде плідним.

Одне з  прагнень християнина у  його зростанні полягає 
у проголошенні вищості Бога. Петро говорить своїм читачам, 
що, закликаючи їх стати Його народом, Бог також зробив їх 
Своїм новим священством (Перше послання Петра 2:9–12). На 
відміну від Ізраїлю, в якому священиками могли бути народ-
жені в одному визначеному коліні, у Христі кожна людина – 
і чоловік, і жінка – є священиком перед Богом.

Цей заклик до священства знов супроводжується вимогою 
жити в чистоті. Священики Ізраїлю не могли поставати перед 
Богом, коли були опоганені скверною. Петро також закли-
кає своїх читачів утримуватися від гріховних бажань (Перше 
послання Петра 2:11). Він закликає їх виховувати в собі дух, 
подібний до Христового, так, щоб не відповідати злим на зле 
і образою на образу. Навпаки, як священики вони мають при-
святити своє життя благословенню людей, навіть тих, хто 
погано до них ставиться (Перше послання Петра 3:9).

Готовність до страждань
Торкаючись теми поганого ставлення, Петро переслідує 

певну мету. Він знає, що у майбутньому на цих християн очі-
кують важкі дні. І  Петро говорить про майбутнє «вогненне 
випробування», яке змусить їх поділити страждання Христа 
(Перше послання Петра 4:12–13). Скоро це трапилось: по всій 
Малій Азії спалахнули жорстокі переслідування християн.

Для того, щоб підготувати своїх читачів до цих важких днів, 
Петро навчає, що вони мають виробити правильний погляд 
на страждання, ідучи до цього двома шляхами. По-перше, 
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вони мають пам’ятати, що Ісус теж страждав. Тому важкі часи 
в їхньому житті це не ознака того, що вони втратили Боже схва-
лення та благословення. В своєму першому посланні Петро 
шість разів згадує страждання Ісуса. В одному з цих випад-
ків він каже: «Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, 
то озбройтеся й ви тією самою думкою…» (Перше послання 
Петра 4:1).

По-друге, їм слід зосередити увагу на винагороді, яка очікує 
на кожного після повернення Ісуса. Коли Ісус явить їм Себе, 
то вони отримають хвалу, славу та честь (Перше послання 
Петра 1:7,13). «…вас покликано, – запевнює Петро, – щоб ви 
спадкували благословення» (Перше послання Петра 3:9).

Цей уривок з  Першого послання Петра відповідає типо-
вій для новозавітних послань схемі: наставляння жити згідно 
з правилами завжди пов’язано з нагадуваннями про кінцеву 
винагороду. Ось чому при яскраво вираженій моральній 
тональності послання зорієнтовані також на безсуперечне 
запевнення у поверненні Христа, воскресінні Його послідов-
ників та вічному житті.

Проте швидко християни дізнаються, що для отримання 
винагороди їм не треба очікувати пришестя Христа, – життя за 
правилами та законами моральної чистоти дає надзвичайний 
спокій та радість. Знаючи про те, що наші вчинки правильні, 
навіть за часів гонінь люди відчувають таке задоволення, яке 
буде недосяжним для тих, хто живе у темряві.
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Кожен християнин особисто відповідає перед Богом, але 
при цьому у нього є певні обов’язки і стосовно інших християн. 
У Біблії ці обов’язки, зазвичай, розглядаються з  точки зору 
взаємовідносин всередині Церкви. З позицій Нового Заповіту 
бути християнином та бути членом Церкви є  невід’ємним 
одне від одного.

Церква – Христове Тіло
Павло любить порівнювати Церкву до тіла, де головою є сам 

Ісус, так що Церква у всьому скоряється Христові (Послання 
до ефесян 1:22–23; 5:23–24; Послання до колосян 1:18–24). Як 
духовне тіло Церква продовжує справу, розпочату Ісусом, 
коли Той перебував у фізичному тілі. Окремі християни – це 
суглоби та члени, які скріплюють тіло, і кожен з них сприяє 
росту та добробуту всього цілого (Послання до ефесян 4:14–
16). А якщо подивитися по-іншому, то християни – це руки 
та ноги Христа, за допомогою яких Він творить Свої справи 
у цьому світові.

Для того, щоб людське тіло було живим, в ньому має бути 
дух, і так само для розквіту Церкви – Христового Тіла, в ній 
має бути присутнім Святий Дух. Дух починає діяти у той самий 
момент, коли до Тіла Христа, до Церкви приєднується новий 
її член. «…ми всі одним Духом похрещені в тіло одне», – пише 
Павло (Перше послання до коринтян 12:13). Тому коли Павло 
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говорить про невід’ємну єдність, яку Бог призначив Церкві, то 
називає її «єдністю Духа» (Послання до ефесян 4:3).

У Посланні до римлян та Першому посланні до коринтян 
Павло показує, як Дух ще й скріплює Церкву, надаючи її чле-
нам особливих здібностей. У Коринті деякі християни отри-
мали хист чинити дива. Іншим був наданий дар пропові-
дувати з надзвичайною проникливістю, або всіх перевершити 
у  доброчинній допомозі людям, або бути добрими керівни-
ками. Деякі ви явили, що здатні розмовляти мовами, яким їх 
ніколи не навчали, і це, безсумнівно, допомагало проповіду-
вати в такому місті як Коринт, що було населене людьми най-
різноманітніших національностей (Перше послання до корин-
тян 12:8–10).

Ці дари були надані Церкві Духом для спільної користі 
(Перше послання до коринтян 12:7), адже кожний дар робив 
внесок до її добробуту. Християни мали використовувати 
здатності, якими їх благословили, на користь одне одному та 
Церкві. Тут так само, як і у фізичному тілі, кожний орган віді-
гравав важливу роль у тому, щоби тіло було здоровим та спов-
неним енергією (Послання до римлян 12:3–8; Перше послання 
до коринтян 12:14–28).

Тому Павло невтомно застерігає, що якщо між христия-
нами існуватимуть суперництво та розбіжності, це підточить 
силу Церкви. Однією метою Першого послання до коринтян 
було розібратися з чутками про те, що коринтські християни 
розділились на два ворогуючих табори (Перше послання до 
коринтян 1:10–12; 11:18–19). Виявилось, що розбіжності сто-
сувались переважно того, хто отримав від Бога найбільший 
дар. Павло засуджує подібне вихваляння. Дар Духа був даний 
для того, щоб звеличувати Ісуса і сприяти спільному добру, 
а  не для того, щоб звеличувати себе та виявляти егоїзм та 
суперництво.

Як ми дізнаємось із Послання до ефесян, розбіжності все-
редині Церкви цілком суперечать Божому задуму. У  цьому 
посланні Павло пропонує до уваги величний опис споконвіч-
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ного Божого задуму та ролі Церкви в  ньому. Споконвічний 
задум, що був замислений ще до створення світу, зосередже-
ний на примиренні та спокої. За допомогою хреста Бог замис-
лив примирити з  Собою всіх людей, зібравши їх в  єдиному 
тілі – в Церкві (Послання до ефесян 2:11–17).

І в цьому тілі кожна людина через Святого Духа має вільний 
доступ до Бога незалежно від свого етнічного або соціального 
походження (Послання до ефесян 2:18). Це тіло також є міс-
цем, де Бог перемагає відчуження та ворожнечу, які існують 
між людьми. Примиряючи ворожі сторони із Собою, Він також 
прагне примирити їх одне з одним. Бог задумав для цього тіла 
покласти край расовим чварам, класовим конфліктам та етніч-
ній напруженості (Послання до ефесян 2:11–19). Ось чому час 
приходу Царства пророки змальовували як епоху миру.

Таким чином, Церква як Боже Тіло, що складається з при-
мирених людей, із самого початку була життєво важливою 
частиною Божого задуму. У  Посланні до ефесян Павло не 
може говорити про споконвічний Божий задум, не згадавши 
при цьому і Церкву. По суті справи, в цьому посланні уявлення 
про Церкву виявляється найбільш розвиненим порівняно до 
інших книг Нового Заповіту.

Далі, звертаючись вже до інших образів, Павло змальовує 
Церкву як Наречену Христа. Її Наречений Ісус любить її так 
сильно, що волів померти за неї. Призначення Його любові 
в тому, «щоб поставити її Собі славною Церквою, що не має 
плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непо-
рочна» (Послання до ефесян 5:25–27). Більш того, Павло вва-
жає, що Бог представив Церкву, Наречену Свого Сина, на 
огляд всьому світові, – через Церкву, каже Павло, Він пока-
зує «початкам та владам на небі» (тобто ангелам) всеохоплю-
ючу мудрість Свого одвічного задуму (Послання до ефесян 
3:10–11).
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Ознаки здорової Церкви
Оскільки Церква відіграє настільки кардинальну роль 

у  Божому задумі, їй необхідно бути здоровою. У  четвертій 
главі Послання до ефесян Павло наводить декілька умов, які 
сприяють духовному здоров’ю Христового Тіла.

По-перше, здорова Церква – це згуртована Церква. Усе 
життя Церкви, говорить Павло, розбудовується на її єдно-
сті. «Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії 
вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, 
один Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і через усіх, і в усіх» 
(Послання до ефесян 4:4–6). Тому Павло закликає ефесян збе-
рігати єдність, що і було призначене їм Богом, коли Той при-
миряв їх та дарував Свій Святий Дух.

По-друге, здорова Церква – це така Церква, де є  тривка 
взаємо повага. Заради збереження єдності ефесяни мають 
ставитись один до одного зо «всякою покорою та лагідністю, 
з довготерпінням, у любові терплячи один одного» (Послання 
до ефесян 4:2). Їх обов’язок – зробити Церкву якомога силь-
нішою та сповненою любов’ю. Вони мають виявляти один до 
одного доброту та співчуття і завжди бути готовими вибачати, 
як Бог вибачив їм (Послання до ефесян 4:32).

По-третє, здорова Церква – це така Церква, кожен член якої 
прагне духовного зростання. Павло зазначає, що Бог приста-
вив до Церкви найрізноманітніших вчителів у допомогу її чле-
нам в надбанні духовної зрілості. Навчання в Церкві націлене 
на духовне зростання віруючих і досягнення того стану, яким 
є зрілість у Христі (Послання до ефесян 4:11–15).

І по-четверте, здорова Церква – це така Церква, в якій кожен 
її член докладає всіх своїх зусиль та здібностей для сприяння 
добробуту всього цілого. Християнин має незмінні обов’язки 
перед Церквою та один перед одним. І тільки тоді, коли кож-
ний виконує те, що йому призначене, чиниться зріст тіла та 
будування самого себе любов’ю (Послання до ефесян 4:15–16).



305

Провідник до Біблії

Повносиле вчення
Для здоров’я Церкви їй також потрібні правильне вчення та 

добре керівництво. Ці дві теми складають основний зміст Пав-
лових Послань до Тимофія та Тита. У своїх зверненнях як до 
того, так і до іншого, Павло переконує, що треба протистояти 
будь-якому проповідникові, який перешкоджає духов ному 
зростанню та духовному здоров’ю. Це стосується тих вчите-
лів, які люблять суперечки, розпалюючи при цьому сварки та 
провокуючи безглузді дискусії (Перше послання до Тимофія 
1:3–7; 6:3–4; Друге послання до Тимофія 2:14–18). Слід зупи-
няти і таких вчителів (Павло називає їх «неслухняними звід-
никами»), які навчають тому, чому не слід, і роблять це заради 
нечесного зиску (Послання до Тита 1:10–11). Йдеться про те, 
що вони винайшли спосіб заробляти гроші на своїх пропові-
дях і скажуть що завгодно – аби це приносило зиск.

На противагу їм Тимофій та Тит мають навчати таким 
чином, щоб примножувалося здоров’я Церкви. Павло вима-
гає від Тимофія показати себе тямущим проповідником, який 
точно передає слово Боже. У будь-який момент він має бути 
готовим докоряти, забороняти та переконувати з терпеливістю 
та з наукою, посилаючись на Святе Письмо (Друге послання до 
Тимофія 2:15; 3:13–15; 4:2). Подібним чином Павло наставляє 
і Тита, щоб той ставився до Божої істини серйозно і завжди 
у своїх проповідях зберігав чистоту (Послання до Тита 2:7).

Павло навіть перерахував для Тита, що має бути голов-
ним в  його проповідях. У  центрі уваги він ставить прак-
тичні питання, пов’язані з характером та поведінкою людей 
(Послання до Тита 2:1–10).

• Літніх чоловіків Тит має навчати продовжувати жити 
врівноважено, пристойно, у поміркованості та вірі.

• Літніх жінок він має наставляти бути поважливими, 
говорити тільки добре, уникати пліток та пристрасті до 
пияцтва.

• Молодих жінок слід навчати любити своїх чоловіків та 
дітей, і як бути чистими та добрими.
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• Молодь, як юнаки, так і дівчата, мають бути навченими 
мистецтва поміркованості.

Керівництво Церквою
З цих зауважень стає очевидним, що основним піклуванням 

ранньої Церкви було виховання характеру. Тому і самі керів-
ники Церкви мали дотримуватися суворих норм поведінки. 
Вони мали втілювати у собі етичний ідеал, за який виступала 
Церква, бо для новонавернених вони слугували за взірець 
християнина (Послання до Тита 2:7–8; Перше послання Петра 
5:1–3).

У Першому посланні до Тимофія і Посланні до Тита Павло 
приділяв особливу увагу призначенню церковних керівників, 
зокрема пресвітерів (старійшин) та дияконів. У кожному місті 
він створював раду, що складалася із старійшин, для керу-
вання справами громади (Дії апостолів 14:23; Послання до 
Тита 1:5). Оскільки вони наглядали за Церквою, їх називали 
також єпископами, що грецькою значить «доглядачі». Дия-
кони, очевидно, були їх помічниками.

У  Новому Заповіті мало говориться про те, в  чому саме 
полягали обов’язки пресвітерів, але зважаючи на все, їм було 
доручено добробут Церкви в цілому. Через роки після того, як 
Тимофій служив в Ефесі, Павло наставляв пресвітерів цього 
міста бути пильними щодо небезпек, які чатують на їх народ, 
і особливо стосовно тих, що виходять від проповідників, які 
збивають Церкву з правильного шляху. Павло порівнював вір-
них до отари овець, а пресвітерів – до пастухів (Дії апостолів 
20:28–30). Цей образ і породив традицію називати пресвітерів 
пастирями (Перше послання Петра 5:1–2).

Новий Заповіт призначає старійшинам бути надійними 
сім’янинами, у яких зразковий домашній побут і які несхитно 
вірні своїм дружинам. У  громаді вони мають бути відомі 
своєю чесністю, сумирністю, порядністю та самовладанням. 
Пияц тво руйнує людину так само, як і пожадливість та свар-
ливість (Перше послання до Тимофія 3:2–7; Послання до Тита 
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1:6–7). Пресвітери мають показувати, що твердо дотриму-
ються вчення Христа. І вони мають бути спроможними пра-
вильно застосовувати Писання, особливо якщо це потрібно 
для наставляння інших людей у повносилому вченні або спро-
стовуванні неправдивих вчителів (Послання до Тита 1:9).

Одночасно з пресвітерами Павло доручав Тимофію призна-
чати і дияконів. Знов-таки, ми не маємо детальних вказівок 
щодо того, які обов’язки виконували диякони. Проте слово 
«диякон» прийшло з грецької мови, де воно значить «слуга». 
Звідси можна припустити, що вони були особливими служ-
никами у Церкві.

Хоча для дияконів пропонувались норми поведінки не такі 
суворі, як для пресвітерів, диякони також мали бути винят-
ковими людьми. Вони мали бути порядними та щирими, із 
чистим сумлінням дотримуватися християнської істини. Як 
і пресвітери, диякони не мали надавати приводу вважатися 
схильними до пияцтва або нечесності у  справах. Так само, 
як і пресвітери, вони мали бути шанованими за те, що мають 
міцні, здорові родини (Перше послання до Тимофія 3:8–12).

Богослужіння
Ще однією умовою, необхідною для здоров’я Церкви, було 

богослужіння з побожною шаною. У ранніх християн богослу-
жіння включало у себе колективну молитву, співання пісень, 
які славили Бога, читання Писання вголос, роз’яснювання 
Божого слова для віруючих та участь у Господній Вечері.

Найглибше уявлення про те, яким належить бути христи-
янському богослужінню, дає Перше послання апостола Павла 
до коринтян. Коринтяни спотворили богослужіння настільки 
сильно, що Павло був змушений виправляти їх поведінку. Вони 
зруйнували богослужіння, перетворивши його на привід при-
вернути увагу до самих себе. Віруючі виставляли напоказ те, 
що було їм дароване Святим Духом, і кожен намагався дове-
сти, що отриманий ним дарунок кращий за той, що був даний 
іншому. Вони зосередили богослужіння швидше на собі, аніж 
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на Богові, спрямували його на задоволення власного марнос-
лавства, аніж на задоволення потреб общини.

Для виправлення цього становища Павло присвячує цілу 
главу темі богослужіння. Він викладає певні вказівки, якими 
мають керуватися християни, коли поклоняються Богові під 
час богослужіння. Ці вказівки в головному зводяться до двох 
принципів.

• По-перше, богослужіння має бути добропристойне та 
статечне, із належною повагою (Перше послання до 
коринтян 14:10).

• А по-друге, воно має включати тільки те, що спрямоване 
на піднесення та повчання кожного з присутніх на ньому 
(Перше послання до коринтян 14:26).

Господня Вечеря
Для того, щоб підкреслити призначення богослужіння, 

Павло привертає увагу своїх читачів до Господньої Вечері з її 
символами – пісним хлібом та вином. «Один хліб, і нас багато 
тіло одне, – говорить він, – бо ми всі спільники хліба одного» 
(Перше послання до коринтян 10:17). Іншими словами, участь 
у цій ритуальній трапезі – це нагадування не тільки про сто-
сунки відповідно до угоди з Богом, але і зобов’язання щодо 
один одного (Перше послання до коринтян 11:23–24). Адже як 
можна справляти Вечерю під час богослужіння, а одразу після 
цього ставати егоїстичними?

Продовжуючи розмірковувати на цю тему, Павло зазначає 
спільноту, якою сповнена вся Господня Вечеря. Чаша з вином, 
від якої всі причащаються, – це «спільнота крові Христової» 
(Перше послання до коринтян 10:16). Але це особлива спіль-
нота. В оригінальному тексті Павлом використане слово, яке 
в інших місцях перекладається як «спілкування» або «участь». 
Широко поширене в Новому Заповіті слово «спілкування» по 
суті означає «спільність, спільнота». Дві сторони спілкуються, 
коли поділяють дещо спільне або відстоюють спільну справу.
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У межах християнської громади спілкування завжди має 
передумовою близькі, довірливі взаємостосунки. У посланнях 
Павла спілкування, участь – це узи, які невідривно пов’язують 
християн (Послання до галатів 2:9; Послання до филип’ян 1:5). 
В інших випадках спілкування – це стосунки, які пов’язують 
християн із Богом (Перше послання Івана 1:3,6).

Називаючи Господню Вечерю спілкуванням, Павло нага-
дує про спільність, яка з’єднує всіх, хто бере участь у цій тра-
пезі. Вечеря – це символ єдності та згуртованості, нагадування 
про те, що християни поділяють спільну справу. Вони мають 
одного спільного Господа, одного спільного Спасителя і одну 
спільну надію. Вони – одне тіло та одна кров. Тому традиційно 
християни вважають Господню Вечерю самим священним 
обрядом християнського богослужіння та найвідвертішим 
моментом поклоніння.

Оскільки всі вони уклали одну спільну угоду, символом якої 
є Вечеря, Павло наполягає на тому, щоб коринтяни разом про-
водили час, підтримуючи один одного емоційно та духовно 
і не дозволяючи суперництва та суперечок. Таку саму пораду 
він дає римлянам, коли закликає їх діяти на благо іншим віру-
ючим, казати тільки те, що сприятиме повчанню людей, а не 
засмучувати їх (Послання до римлян 15:1–2).

Церква – Божа родина
Під час богослужінь, так само, як і в інших випадках, коли 

ранні християни збиралися разом, вони відчували себе тісно 
згуртованою родиною. Звертаючись один до одного, вони 
казали «брати» та «сестри» і вважали себе «Божими дітьми» 
(Перше послання Івана 3:1). Як ви можете собі уявити, така 
позиція природно витікає з традиції називати Бога Отцем.

Оскільки християни складали одну родину, дуже важли-
вими були стосунки, засновані на любові. Апостол Іван навіть 
став відкидати можливість того, щоб бути у  Божій сім’ї  та 
ненавидіти когось із цієї родини. Він наполягає на тому, що ті, 
хто неспроможні любити братів та сестер у Христі,



310

Церква та богослужіння в посланнях

• усе ще перебувають у  темряві (Перше послання 
Івана 2:11);

• не від Бога (Перше послання Івана 3:10);
• нічим не відрізняються від Каїна, який убив свого брата 

Авеля (Перше послання Івана 3:11–12);
• не мають вічного життя (Перше послання Івана 3:15).
На завершення цієї теми він додає: «Як хто скаже: Я Бога 

люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто 
не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, 
Якого не бачить?» (Перше послання Івана 4:20).

Для пояснення, чому настільки важливо любити Божу 
родину, Іван наводить у  приклад Ісуса. «Ми з  того пізнали 
любов, – зазначає Іван, – що душу Свою Він поклав був за 
нас. І  ми мусимо класти душі за братів» (Перше послання 
Івана 3:16). А дещо пізніше він закликає: «Ми любимо Його, 
бо Він перше нас полюбив» (Перше послання Івана 4:19). Іван 
ніколи не забував слова Ісуса до Своїх послідовників напере-
додні Своєї смерті: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як 
будете мати любов між собою» (Євангелія від Івана 13:35).

Молитва
У тому насправді родинному оточенні, яке царювало у ран-

ній Церкві, ніщо не було настільки узвичаєним у християн, як 
молитва один за одного. Неможливо переоцінити їх ставлення 
до молитви як до першочергової справи. Навіть після побіж-
ного прочитання Книги Дій стає очевидним, що християни 
регулярно збирались разом для молитви, у  якій проводили 
довгі години. У цьому вони наслідували приклад Ісуса: як нео-
дноразово згадується в Євангелії від Луки, Ісус часто усаміт-
нювався в якомусь місці, де Він міг довго молитися.

Наставляння про важливість молитви постійно зустріча-
ються у новозавітних посланнях, і частіше за все у Посланні 
Якова. При цьому Якова особливо турбують спонукання, які 
стоять за молитвою. Якщо спонукання до молитви не є пра-
вильними, застерігає Яків, то вона ніколи не досягне мети.
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Наприклад, Яків згадує про розбрат, який побутує серед 
його читачів. «Звідки війни та свари між вами?» – запитує він. 
І сам відповідає: від того, що дали волю своїй хоті, егоїстичним 
жаданням та заздрості. «Бажаєте ви та й не маєте, … не маєте, 
бо не прохаєте, – засуджує Яків, – прохаєте та не одержуєте, бо 
прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої» (Послання Якова 
4:1–3). Егоїзм зводить на ніщо дійову силу молитви.

Раніше, на початку послання, Яків пише про те, що забирає 
силу молитви, про невміння сповна довіритися Богові. Про-
сити Бога треба «із вірою, без жадного сумніву, – попереджує 
Яків, – бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку 
жене й кидає вітер» (Послання Якова 1:4–6).

Для підкреслення важливості цієї думки Яків повертається 
до теми молитви з вірою наприкінці свого послання. Він роз-
повідає про два особливі випадки, коли його читачам слід пов-
ніше присвячувати себе молитві. Перший випадок – це коли 
хтось із членів Церкви хворіє. Яків радить покликати пресвіте-
рів, щоб вони прийшли та молилися за хворого. Молитва, під-
несена з вірою, спроможна повернути хворій людині фізичне 
здоров’я. Більш того, навіть всі гріхи, скоєні цією людиною, 
простяться їй (Послання Якова 5:14–15).

Другий випадок – це коли в молитві один за одного люди 
мають сприяти духовному здоров’ю своєї общини. Між ними 
мають існувати така довіра і відкритість, щоб вони були здатні 
визнати один перед одним свої гріхи та молитися за кожного, 
хто згрішив. Очевидне призначення цієї молитви в тому, щоб 
прагнути прощення та ще більшої сили, яка допоможе проти-
стояти спокусі.

Яків випереджає всі запитання про важливість таких моли-
тов, нагадуючи: «…дуже могутня ревна молитва праведного» 
(Послання Якова 5:16). На підтвердження він переказує істо-
рію Іллі із Старого Заповіту. Виступаючи супроти царя Ахава 
та поклоніння ідолам, одного разу Ілля помолився про посуху, 
яка зашкодила би злому цареві. Бог відповів тим, що три роки 
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не дозволяв дощеві проливатися на тій землі. Пізніше Ілля 
помолився про дощ, і той ринув рясною зливою.

Говорячи про віру Іллі, Яків зауважує: «Ілля був людина, 
подібна до нас…» (Послання Якова 5:17). Іншими словами, 
якщо Ілля така сама людина, як і ми, то наші молитви здатні 
мати таку саму силу, як і його молитви. Але, як і підкреслює 
Яків із самого початку, тільки якщо ми молимося з вірою та 
маємо правильні спонукання до молитви.

Молитви є  канал, через який будь-яка наша турбота 
доходить до Бога. Павло радить филип’янам звертатись до 
молитви, щоб перебороти свої тривоги. І  що б  їх не турбу-
вало, вони мають відкрито виражати це в молитві, очікуючи 
на Божу допомогу, але не забуваючи піднести Богові подяку 
за ті благословення, які Він дає (Послання до филип’ян 4:6). 
Петро говорить про таке саме ставлення до молитви: «Покла-
діть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами» (Перше 
послання Петра 5:7).

Павло особливо схвалює використання молитви для захи-
сту від диявола. У  Посланні до ефесян він попереджає, що 
в своєму житті ми боремось не просто з  іншими людьми, – 
ми боремось і з духовними силами, порочними у своїй сут-
ності та злими в своїх намірах, які підтримують диявольські 
хитрощі (Послання до ефесян 6:10–12). Для перемоги в цьому 
протистоянні християни мають озброїтися духовним споря-
дженням, яке дає Бог. А це, крім іншого, значить, що молитва 
має стати для нас щоденною та першорядною справою. При 
цьому у своїх молитвах не слід забувати про потреби інших 
людей. «Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться 
духом, – пише Павло, – а для того пильнуйте з повною витри-
валістю та молитвою за всіх святих» (Послання до ефесян 6:18).

Матеріальна підтримка
Ранні християни не тільки молились один за одного, – вони 

також були готові робити матеріальні пожертви (офіру) для 
допомоги ближньому. Їх щедрість розповсюджувалася і  на 
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братів та сестер далеко за межами власної общини. Приклади 
цього ми бачимо у Першому та Другому посланнях до корин-
тян, де наведені подробиці благодійного збору на користь хри-
стиян Єрусалиму (Перше послання до коринтян 16:1–4). Ми не 
знаємо, з якими саме грошовими труднощами зіштовхнулась 
церква в Єрусалимі, але християни Греції взялися допомогти 
їй. Вони радісно зібрали кошти, навіть незважаючи на те, що 
по суті нікого не знали в Єрусалимі.

Це лежить в руслі тієї великодушності, яка відрізняла хрис-
тиянські общини з самого початку їх існування. Лише через 
кілька тижнів після створення церкви в  Єрусалимі її члени 
стали продавати свої будинки та землі для допомоги збіднілим 
віруючим (Дії апостолів 4:34–37). Допомагаючи християнам 
Єрусалиму, грецькі церкви просто продовжували традицію 
ділитися з тими, хто цього потребує. Павло говорить їм: «Часу 
теперішнього ваш достаток нехай нестаткові їхньому допо-
може, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність 
була» (Друге послання до коринтян 8:14). Павло також запев-
няє, що Бог винагородить їх щедрість, збагативши їх і фізично, 
і духовно за готовність ділитися з ближніми (Друге послання 
до коринтян 9:10–11).

В уявленні ранніх християн їхні життя були тісно перепле-
тені. Вони залежали один від одного. І  вони ділились мате-
ріальними коштами, як тільки виникала потреба. Вони були 
однією родиною, одним тілом. І  такою самою мірою, якою 
вони піклувались про Божих дітей, вони шанували Отця, Чиїм 
іменем називались.
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Книга Об’явлення

Книга Об’явлення – це, беззаперечно, най-
більш надзвичайна книга Біблії. Майже кожен 
її вірш обрамований дивними символами та 
вигадливими образами. Протягом двох тисяч 
років християни намагаються розгадати ці 
символи, при цьому часто приходячи до зов-
сім різних висновків. В межах нашого вступ-
ного курсу немає можливості заглиблюва-
тися у різноманітні тлумачення Книги Об’явлення. Проте ми 
можемо роздивитися ті теми, які є зрозумілими для читачів 
і з приводу яких більшість теологів добігає спільної думки.

Книга Об’явлення була написана людиною на ім’я Іван, – 
можливо, це той самий апостол, який залишив для нас Єванге-
лію та три послання, названі іменем Івана. Наприкінці життя 
за діяльність у Церкві влада вигнала Івана на острів Патмос. 
Саме там у  нього було декілька видінь, які склали основу 
Книги Об’явлення.

Метою книги є розрадити віруючих під час гонінь та роз-
сіяти їх побоювання за майбутнє християнства. В Малій Азії 
наприкінці І  століття напади влади на Церкву стали більш 
жорстокими. Мала Азія була батьківщиною ревних культів, 
які шанували римського імператора як бога. Закон вимагав від 
кожного громадянина підходити до присвяченого імператору 

Новий Заповіт
Євангелії
Історія
Послання
Пророцтва
 Об’явлення
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жертовника та, кидаючи у вогонь жменьку пахощів, виголо-
шувати вголос: «Кесар є Господь».

Зазвичай християни могли без жодного сумніву наз-
вати когось володарем (паном), якщо це був просто виявом 
пошани. Але вони знали, що громадяни Малої Азії використо-
вували слово «Господь» у значенні «божественний». Але для 
християн божественним був тільки один Господь у  боже-
ственному смислі цього слова, і коли їм звеліли брати участь 
у публічному поклонінні імператорові, це збентежило їх сві-
домість. З іншого боку, їхня відмова засвідчити пошану імпе-
ратору влада сприйняла як ознаку невірності і навіть зради.

У перших трьох главах Книги Об’явлення Івану з’являється 
Ісус та проказує йому сім послань, адресованих певним цер-
квам в Малій Азії. Ці послання складають другу та третю глави 
Об’явлення. Ісус схвалює ті церкви, які залишаються вірними 
Йому, застерігає тих, хто знеохочується до повної байдужості 
та аморальності, і закликає всіх поновити угоду вірності.

Образи Апокаліпсиса
Наступні глави Книги Об’явлення сповнені фантастич-

ними образами звірів, велетнів, катастроф та стихійного лиха. 
У всіх цих сценах розгортається рішучий поєдинок між силами 
добра та силами зла. Незмінною темою є тверде прагнення зла 
знищити все святе та праведне. Проте якими б не були задуми 
сил зла і як довго їм не таланило володарювати, в кінцевому 
рахунку вони не зможуть взяти гору. Бог, як і раніше, волода-
рює у всесвіті, та повністю винищує нечестивих в моменти, які 
обирає Сам.

Християнам, до яких пише Іван, було дуже важливо проти-
стояти жахливим силам зла, навіть якщо їм доведеться постати 
перед смертю. Деякі християни вже віддали перевагу загибелі, 
але не зрадили своєї відданості Ісусу. Іван використовує цю 
книгу для наділення такою самою мужністю всіх віруючих.

Багато у чому Книга Об’явлення нагадує сучасну політичну 
карикатуру з її перебільшеними образами, істотами, які пору-
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шують усі правила пропорції, тваринами, які символізують 
політичні сили та суспільні рухи. Символічне навантаження 
несуть у Книзі Об’явлення і числа. Події трапляються циклами 
по сім, що символізує довершеність чогось. Десять асоцію-
ється з людськими силами, тоді як дванадцять та числа, кратні 
дванадцяти, у всій книзі пов’язані з проявами духовної реаль-
ності.

Усі ці особливості є елементами літературного стилю, який 
називають апокаліптичним, з  яким ми вперше зустрілись 
у Книзі Єзекіїля. Твір Івана здається нам дивним, так само, як 
і наша сучасна політична карикатура здалася б дивною йому. 
Із символізмом карикатури газетної передовиці він був би 
знайомий не більше за те, наскільки нам знайомий символізм 
Книги Об’явлення. Проте в І столітті у євреїв існувало багато 
апокаліптичних творів. Тому у людей, які були першими чита-
чами Книги Об’явлення, виникало набагато менше труднощів, 
ніж зараз у нас.

Сім печаток (Об’явлення апостола Івана 4–8)
Апокаліптична частина Книги Об’явлення розпочинається 

з четвертої глави, в якій Іван потрапляє до престольної зали 
Бога та бачить прояви Божої слави. В руці у Бога запечатана 
сімома печатками книга, і чується заклик, звернений до гід-
ного відкрити ці печатки. Книга схожа на сувої, які використо-
вувались в Малій Азії для записування волевиявлення. Тобто 
той, хто є гідний відкрити печатки, буде і тим, кому належить 
розкрити Божу волю відносно майбутнього.

В цей момент з’являється Ісус у вигляді Ягняти, якого на 
смерть поранено. Його виголошують гідним відкрити книгу, 
і одну за іншою Він ламає печатки. Одразу після зламування 
кожної печатки розгортаються жахливі сцени. Усю землю 
охоп люють війни, розбрат, голод та смерть, а християни усюди 
потерпають від рук своїх гонителів. І, дійсно, деякі з них вже 
є вбиті за те, що дотримувалися вірності Ісусові. Це ми бачимо, 
коли Ісус ламає п’яту печатку.
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Коли була зламана шоста печатка, самі небеса почали руй-
нуватися. Сонце стало чорним, місяць став кольору крові, 
зірки почали падати на землю, і  великий землетрус зсунув 
землю. Люди сприйняли це за Божий суд, який було творено 
над ними, і стали просити гори та каміння, щоб вони обвали-
лися та сховали їх від Бога. Проте Божий народ був захищений 
від цього суду. Перед тим як була зламана сьома печатка, Іван 
показує дві сцени, які стосуються тих, хто у Христі. У першій 
Бог надсилає Своїх ангелів, щоб вони позначили печаткою 
або розпізнавальним знаком кожного, хто належить Христу. 
У другій сцені Іван бачить небеса, а там знаходяться всі, хто 
прийняв Ісуса та очистився Його кров’ю, вони стоять нав-
круги Божого престолу як переможці над тим, що трапилось 
на землі.

Сім сурм
Призначення цих двох сцен, очевидно, в запевненні чита-

чів у тому, що яким би чином Бог не карав нечестивців, ті, хто 
слідує за Ним, наприкінці залишаться неушкодженими. Бог 
знає, хто вони. Він не випустить з уваги жодного з них, і коли 
прийде час, приведе їх до Свого престолу, щоб винагородити. 
Після цього запевнення Іван знов повертається до сувою та 
сьомої печатки. Коли ця печатка зламана, у всьому всесвіті на 
деякий час запановує тиша. Потім сімом ангелам дають сім 
сурм, – такі сурми можна було почути у давні часи на бойо-
вищах. Ангели по черзі починають сурмити, і на землю та її 
мешканців падають нові напасті.

Після того як засурмив у сурму п’ятий ангел, з’являється 
неосяжне демонічне військо, яке іде мучити та винищувати 
людство. Тут Іван робить одне зауваження:

А решта людей, що не вбита була цими поразками, не 
покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, 
ані ідолам золотим, і  срібним, і  мідяним, і  кам’яним, 
і дерев’яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, 
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ані ходити. І вони не покаялися в  своїх убивствах, ані 
в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх…

Об’явлення Івана 9:20–21
Це нібито відлуння заклику Бога до Свого народу стати 

Його свідками в поганському світі – заклику з Книги Ісаї. Іван 
незмінний у бажанні показати своїм однодумцям, наскільки 
несприйнятливим буде світ до їх вчення. Навіть після того, 
як на землі розпочнеться Божий суд у вигляді неймовірних 
напастей, подібних до тільки-но відображених, люди, які пов-
стають супроти Бога, все одно відмовлятимуться розкаятися. 
Тому християни, вірні своєму свідоцтву, мають бути готовими 
до того, що їх слова будуть сприйняті ворожо.

Для того, щоб ще раз підкреслити цю думку, Іван відсту-
пає від історії з сурмами та наводить дві інші знаменні сцени. 
В  одній з  них постає ангел, такий величезний, що однією 
ногою стоїть на землі, а  іншою – на морі (Об’явлення Івана 
10:1–3). У руці він тримає маленький сувій, який він дає Іва-
нові та велить з’їсти. Іван скоряється та виявляє, що він солод-
кий у роті, але гіркий у шлунку.

Ця сцена символізує те, що трапиться, коли християни 
понесуть Боже слово до світу. Хоча саме Боже послання 
і є солодким до вуха, воно притягне до себе гоніння та ворож-
нечу. Проте послідовники Бога не можуть вважати це виправ-
данням для відмови бути Його свідками. Коли Іван ще від-
чував гіркоту у шлунку, йому було сказано: «Ти мусиш знову 
пророкувати про народи, і поган, і мови, і про багато царів» 
(Об’явлення Івана 10:11).

Далі для того, щоб показати, яким сильним буде опір 
Божому посланню, Іван розповідає другу історію – про двох 
видатних свідків, що спроможні чинити дива. Один з них – із 
силою Мойсея, інший – із силою Іллі. Пліч-о-пліч вони йшли 
світом та говорили від імені Бога. Але сильні світу, далекі від 
прийняття їхнього вчення як Божого слова, задумали знищити 
цих людей. І, дійсно, зрештою їх буде вбито та увесь світ зра-
діє, але вже через три з половиною дні буде приголомшений, 
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коли ці двоє повернуться до життя. Їх повернення вплинуло 
на деяких з тих, хто раніше відкидав Бога, та, залишивши свою 
невіру, вони тепер стали віддавати Йому належну славу.

І знову Іван звертає увагу християн на те, що під час захи-
сту своєї віри вони зустрінуть шалений опір. Але їм не слід 
звинувачувати себе, коли люди відкидатимуть їх учення. Люди 
залишалися б так само невблаганними, якби навіть Мойсей чи 
Ілля вістили їм про це вчення. Незважаючи ні на що, христи-
яни мають продовжувати свідчити про Ісуса, тому що існують 
душі, яких можна навернути до Бога, навіть серед тих, хто сьо-
годні відкидає Його послання з особливою ворожнечею.

Жінка та змій (Об’явлення апостола Івана 12–14)
Після того, як сьомий ангел засурмив у сурму, Іван побачив, 

як над усім світом переможно постає Боже Царство, і не зали-
шається ніяких сил, які були би спроможні опиратися Божій 
волі. Послідовники Бога отримували свою винагороду, а  ті, 
хто боровся супроти Нього, віддавалися на винищення.

Потім несподівано, починаючи з дванадцятої глави, перед 
нами постає ряд сцен, які швидко змінюють одна одну. Пока-
завши нам кінець часів та усього, після сурми сьомого ангела 
Іван повертається до часів, коли Божий народ плекав надію на 
пришестя Месії. Поки світ готується до появи Ісуса, диявол 
має на думці знищити дитину, яка ось-ось народиться. В цьому 
епізоді диявол постає у вигляді гігантського змія, такого вели-
чезного, що одним помахом хвоста змітає з неба третину зірок.

Але Бог підготував місце, де сховаються жінка та її дитина, 
і диявол не зможе знищити їх. У цей самий час на небі роз-
гортається війна, в  якій Божі ангели б’ються з  дияволом та 
його ангелами. Нарешті диявол та його навала переможені 
та вигнані. У нестямі диявол спрямовує свою лють на жінку. 
Образ змія наводить до згадок про Едемський сад та змія 
й жінку. Він робить все, на що здатний, для знищення жінки, 
але Бог, як і раніше, зберігає її. Та диявол не здається: він іде 
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війною на усіх її нащадків, тобто супроти всіх, хто слідує за 
Ісусом та твердо стоїть на своєму як Його свідок.

Задум диявола – притягнути на свій бік величезного звіра, 
якого він викликає з моря. Це семиголове чудовисько з деся-
тьма рогами, на рогах десять корон, а  на головах написані 
богохульні імена. Цьому звіру дана влада воювати супроти 
Божого народу.

Він об’єднується з іншим звіром – із землі, який говорить 
від імені першого звіра, але має голос диявола. Цей другий 
намовляє кожного на землі зробити боввана на пошану пер-
шому звіру, а потім кланятися йому та шанувати. Тим, хто буде 
йому поклонятися, буде поставлене тавро на чолах. Людина 
без тавра не зможе ані купувати, ані продавати товари, ані 
купувати необхідне для життя.

Тут символізм Івана напевно змусив його читачів замис-
литись над тим, що відбувається навкруги. Коли влада зму-
шувала поклонятися імператорові, і це було умовою визнання 
людини гідним громадянином, християни мали вибирати між 
життям та вірністю Богові. І вони не могли не помітити іронії 
у порівнянні тавра, якого отримували ті, хто поклонялися зві-
рові, до печатки, якою до того запечатав Бог Свій народ.

Але для того, щоб бути впевненим у тому, що читачі помі-
тять цей зв’язок, Іван показує Ісуса у  вигляді Ягняти, який 
стоїть на горі Сіон (це пагорб в Єрусалимі, де колись височів 
храм) в оточенні Своїх послідовників. На їхніх чолах не зві-
рове тавро, а імена Христа та Отця (Об’явлення Івана 14:1). Як 
ми вже зазначали, це ті, хто не заплямував своєї чистоти, хто 
пішов за Ісусом, хто залишився вірним правді. У цей час над 
їх головами пролітає ангел. З-під небесної висі він виголошує 
благу звістку, яка має бути провіщена в усьому світові. А за 
ним слідом другий ангел печально каже: «… Упав, упав Вави-
лон, город великий …» (Об’явлення Івана 14:8).
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Вавилон як символ Риму (Об’явлення Івана 14–18)
З  давніх-давен  християни використовували назву «Вави-

лон» як синонім слова «Рим». Петро завершує своє перше 
послання наступними словами: «Вітає вас разом вибрана Цер-
ква в Вавилоні…» (Перше послання Петра 5:13). Ангел, який 
провіщає загибель Вавилону, таким чином пророкує загибель 
Риму. Третій ангел також виголошує застереження: будь-хто 
з тих, хто поклоняється звіру або його образу, або має його 
тавро на чолі, приречений до Божого гніву. Далі Іванова увага 
переноситься на Ісуса з вінцем на голові, що наказує Своїм 
ангелам іти і, як женці, збирати врожай на землі.

І тут з’являється ще один ангел. В руці він має сім кухлів, 
в  кожному з  яких знаходиться лихо. Ці напасті символізу-
ють Божий гнів, який поступово виливається на невіруючий 
світ. Опис нещасть, які виливаються із кухлів, перегукується 
з зображенням покарань, які Мойсей навів на Єгипет. Варте 
уваги те, що навіть коли страждання стали настільки нестерп-
ними, що люди кусали від болю язики, вони: «… Бога Небес-
ного зневажали від болю свого й від своїх болячок, та в учин-
ках своїх не покаялись» (Об’явлення Івана 16:11).

Тепер диявол робить останню спробу. Знов у вигляді змія 
він об’єднує свої зусилля з морським звіром та земним зві-
ром, який послуговується йому за оповісника. Вони збира-
ють разом всіх земних царів, щоб ті пішли на битву з Божими 
силами. Але коли виливається останній, сьомий кухоль, Вави-
лон починає руйнуватися. Потім так само, як і  диявол від 
образу до образу змінює свій вигляд, Вавилон обертається 
розпусницею, яка запрошує інші народи упиватися та відда-
ватися разом із нею розпусті. Вона і сама п’яна. Вона сп’яніла 
від крові Божого народу і особливо від крові тих людей, яких 
вона вбила за те, що вони залишилися вірними своєму сві-
доцтву про Ісуса. А для того, щоб ми остаточно зрозуміли, що 
йдеться про Рим, Іван зображує цю жінку сидячою на семи 
пагорбах (Рим був відомий як місто, збудоване на семи пагор-
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бах), і говорить про те, що це і є місто, що править над усім 
світом та земними царями (Об’явлення Івана 17:9;18).

Зібравши всі свої сили, диявол спрямовує їх на Ісуса, якого 
все ще символізує беззахисне на перший погляд Ягня. Але 
марно, – знову з’являється ангел та провіщає падіння Вави-
лона. У цей самий час голос, що линув з небес, закликає Божий 
народ віддалитися від гріхів та пороків цього міста. Іван спо-
стерігає за тим, як Бог виливає на Рим свій гнів: місто охоплю-
ють епідемії, скорбота, голод та пожежа.

Протягом усієї глави Іван показує, наскільки сильно буде 
зруйновано Рим. Потім він одразу переносить своїх читачів 
на небеса, де розгортається велике святкування. Всі радіють та 
хвалять Бога за те, що Він, нарешті, відплатив місту за переслі-
дування, на які воно наразило Його народ. І ця сцена святку-
вання набуває ще більш святкового настрою, коли Ягня виго-
лошує, що це є Його весільна трапеза. Церква, Його Наречена, 
своєю вірою підготувала себе для Нього.

Останнє протистояння диявола 
(Об’явлення апостола Івана 19–20)
Тим часом на землі все ще триває битва із силами диявола. 

Поступово Христос перемагає. Морського звіра та іншого, 
звіра із землі, який був першому за оповісника, кинуто жив-
цем у вогняне озеро, що горить сірою. Після цього ангел, наді-
лений владою, хапає диявола, який знов набуває образу змія, 
і зв’язує ланцюгом. Він кидає його до безодні, яку потім закри-
ває та запечатує. У той самий час Іван бачить усіх обезголов-
лених за те, що залишились вірними своєму свідоцтву про 
Ісуса, і тих, хто відмовився поклонятися звіру та його образу. 
Всі вони повертаються до життя і тисячу років царюватимуть 
разом з Ісусом.

Але через тисячу років диявола буде звільнено. Тисяча років 
у в’язниці анітрохи не вгамували його нечестиві наміри. Він 
ще раз збирає по всьому світу сили та здійснює невдалу спробу 
скинути Ісуса. Тепер і  диявола вкинули до озера пала ючої 
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сірки, де вже знаходяться звірі, які виконували його накази. 
Коли диявол, нарешті, переможений, всі люди, від малого до 
великого, постануть перед Богом, і Він вершитиме Свій остан-
ній суд. Всі померлі зібрані тут, і кожного судитимуть за його 
вчинками. Ті, кого немає у Божій книзі життя, а в ній записано 
імена тих, для кого приготоване вічне життя, – засуджуються 
на другу і тепер вже вічну смерть.

Небесний Єрусалим (Об’явлення апостола Івана 21–22)
Після цієї сцени суду Іван бачить нове небо та нову землю. 

В цьому світі все буде іншим. Тут більше нема смерті, скор-
боти та болю. Вінцем слави цього нового творіння є чудове 
місто, яке Іван називає новим Єрусалимом. Вулиці міста спов-
нені Божою славою. Кожен почуває себе настільки безпечно, 
що ворота міського муру ніколи не закриваються. Посере-
дині вулиці міста тече ріка животворної води, а вздовж бере-
гів річки ростуть дерева з плодами життя. Тут Божі люди, які 
довели свою вірність на землі, насолоджуються миром та спо-
коєм вічного життя і безкінечною присутністю Бога.

Допоки видіння небесного Єрусалима ще стоїть перед Іва-
новими очима, він отримує останнє наставляння від ангела, 
який його супроводжує, та від Самого Ісуса. Ісус говорить Іва-
нові, що Він скоро прийде та принесе винагороду, і відплатить 
кожній людині згідно з ділами її. До Ісусових слів Іван додає 
свої запевняння стосовно точності написаного ним, і закінчує 
свою оповідь словами: «Амінь. Прийди, Господи Ісусе» (Об’яв-
лення Івана 22:20).

Розглядаючи зображення у Книзі Об’явлення, які постійно 
змінюються, ми небагато зауважили щодо її мови. Але ви, 
безсумнівно, зможете побачити суть того послання, яке Іван 
хотів донести до своїх читачів. Неважливо, якою буде ціна, але 
вони мають залишатися вірними Ісусові. Можливо, їм дове-
деться розплатитися за це смертю, але чи має це значення, 
якщо на них очікує вічне життя в новому Єрусалимі? Знову 
і знову говорить Іван у Книзі Об’явлення про тих, хто перема-
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гає. Написавши про переможців над світом у своєму першому 
посланні, тепер Іван повніше пояснює нам, що це означає.

Разом з  Книгою Об’явлення Івана завершується і  сама 
Біблія. Останні глави Біблії немовби замикають коло. Книга 
Буття розпочалась тим, що люди та Бог жили в єдності та вза-
ємопорозумінні в  Едемському саду. Посередині цього саду 
росло дерево життя. Наприкінці Книги Об’явлення Бог та люди 
знову живуть в єдності, на цей раз у чудовому місті, і посере-
дині цього міста також росте дерево життя. Смерть, що пере-
слідувала людство від часів Едему, тепер вигнана назавжди. 
Диявол переможений і більше не має влади, і є неспроможний 
обманювати та спокушати людей від праведного шляху. І все, 
що зараз завдає нам біль та страждання, відійшло до минулого.
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Що далі?

Тепер ви маєте загальне розуміння того, що таке Біблія. Ви 
знаєте її основні ідеї та сюжети. Як ви вже помітили, Біблія – 
це не суха та нецікава доповідь про Бога та те, чого Він очікує 
від нас. Навпаки, Біблія використовує реальні події та життє-
писи звичайних людей, щоб донести до нашої свідомості жит-
тєво важливі уроки про нас самих та наші взаємини з Богом.

Біблійні історії та біблійна мова сповнені глибоким змістом. 
Ви можете читати Біблію до кінця своїх днів, і завжди відкри-
ватимете для себе щось нове. Ваше розуміння Біблії постійно 
глибшатиме, ви будете відкривати для себе новий зміст в уже 
відомих вам уривках. Таким чином, прочитавши цей «Провід-
ник до Біблії», ви розпочали дивовижну мандрівку довжиною 
в ціле життя.

Для стислості ми не торкались у попередніх главах багатьох 
важливих деталей. Ми не згадали багато повчальних історій 
з життя таких людей як Мойсей, Давид, Ісус та Павло. Коли 
ви самі розпочнете читати Біблію, ви отримаєте задоволення, 
відкриваючи ці біблійні сюжети самостійно.

З чого вам краще почати? Імовірно, вам треба поставити 
собі за першу мету більше дізнатися про життя та вчення Ісуса, 
а також про Його перших послідовників. Ви можете почати 
з читання Євангелії від Луки та Книги Дій апостолів. Обидві ці 
книги були написані Лукою для його друга Теофіла, якого Лука 
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хотів ознайомити із засадами християнства. Вони можуть так 
само послужитися і вам.

Ви можете розглядати Євангелію від Луки та Книгу Дій 
як перший та другий томи однієї і  тієї ж  книги. Євангелія 
від Луки розповідає про життя Ісуса, а Книга Дій простежує 
діяння Його апостолів після Його воскресіння. Обидві книги 
написані в розповідному стилі, і разом складають близько 40% 
Нового Заповіту. Ці дві книги також є одними з найлегших для 
розуміння у всій Біблії. Після того, як ви прочитаєте Єванге-
лію від Луки та Книгу Дій апостолів, ви вже не будете новач-
ком у розумінні Нового Заповіту.

Окрім того, вам захочеться читати і Старий Заповіт. Для вас 
вже тепер є очевидним, що Новий Заповіт ґрунтується на Ста-
рому Заповіті. Коли ви читатимете Новий Заповіт, ви зустрі-
нете часті посилання на події та знакові персонажі Старого 
Заповіту. Таким чином, для доброго розуміння Нового Запо-
віту вам треба буде знати також і Старий Заповіт.

І знову ви можете виявити, що краще за все вивчати Старий 
Заповіт, концентруючи увагу на книгах, написаних у розпо-
відному жанрі. Звичайно, ви захочете прочитати книги Буття 
та Вихід, тому що в них вперше говориться про багато осно-
воположних для всієї Біблії ідей. Щодо інших книг Мойсея, 
при першому прочитанні ви можете проминути книги Левит 
та Повторення Закону. Детальний опис законів, наведений 
у цих книгах, іноді є стомливим для людини, яка читає Біблію 
вперше. Проте ви скоріше за все забажаєте зупинитися та про-
читати Числа. У цій книзі прослідковано історію ізраїльтян від 
моменту, коли вони залишили Сінай і до того часу, коли вони 
були готові до підкорення Ханаану.

Продовжуйте читання Старого Заповіту, звернувшись до 
таких книг як Книга Ісуса Навина, Книга Суддів, Рут, Книги 
Самуїла та Книги царів. Вони охоплюють майже увесь період 
старозавітної історії. Потім подбайте прочитати Псалтир та 
Приповісті. На відміну від оповідальних книг, ці дві книги 
можна розпочати читати в  будь-якій послідовності. Так що 
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ви зможете вибирати глави для прочитання навмання. Багато 
людей взяло собі за звичку прочитувати один псалом та одну 
главу з Книги приповістей кожного дня незалежно від того, 
яку книгу Біблії вони вивчають на даний момент.

Коли ви будете готовими поглибити своє знання Нового 
Заповіту, зверніться перш за все до Послань до римлян, ефесян 
та Послання Якова. Всі ці три книги приділяють багато уваги 
тому, як мають жити християни. Крім того, Послання до рим-
лян та ефесян дають детальний опис учення ранньої Церкви 
про Бога Отця, Ісуса та Святого Духа.

І останнє. Під час читання Біблії ви можете зустріти незро-
зумілі вам твердження або ідеї. Це цілком природно. Багато 
місць Біблії є важкими для розуміння, це відкрито визнається 
в  Новому Заповіті (Друге послання Петра 3:15–16). Навіть 
люди, які вивчають Біблію роками, відчувають труднощі 
у  розумінні тих чи інших віршів. Але протягом того, як ви 
будете узнавати Біблію все краще та краще, колись незрозу-
мілі місця набиратимуть зрозумілого змісту. І з кожним новим 
віршем, що раптово став кристально ясним, слово Боже наби-
ратиме для вас більш глибокого значення.
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Усе Писання богонатхненне й корисне для навчання, для докору, для 
виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була 
досконала, на всяке добре діло готова. (2 Тим. 3:16–17).

Завдяки своєму винятковому змісту, ясному викладу й дієвому впли-
ву Біблія залишається незмінним бестселером усіх часів. Жодна інша 
книга у світі не заслуговує на те, щоб її читали, вивчали, застосо-
вували в житті її істини та дотримувалися викладених у ній запові-
дей. «Провідник до Біблії» є змістовним вступом до Біблії, що стане 
в пригоді всім читачам, і особливо тим, які тільки розпочинають своє 
знайомство з нею. 

Простий і доступний стиль Майкла Армора вибудовує перед нами 
панораму біблійного оповідання, допомагаючи дістати загальне 
уявлення про його поступовий розвиток і взаємодію його складових 
частин. Автор прагне дати своїм читачам повноцінний огляд Біблії 
в цілому, а не детальний аналіз конкретних книг.

Ісус сказав: «Дійсно блаженні ті, які слухають Боже слово і бережуть 
його!» (Лк. 11:28). І тому для кожного послідовника Христа важливо 
не лише читати, а й старанно вивчати Біблію, щоб розуміти Божу 
волю і вести угодний Богу спосіб життя. Як писав популярний хрис-
тиянський автор Макс Лукадо, «Біблія – не газета, сторінками якої 
можна пробігтися очима; вона, радше, рудник, з якого треба вміти 
добувати руду». Цей корисний огляд Біблії допоможе вам закласти 
надійний фундамент особистого вивчення Біблії та застосування її 
принципів у своєму житті. 

Доктор Майкл С. Армор має більш ніж 40-річний досвід викладан-
ня Біблії. Він обіймав пост президента Східноєвропейської гумані-
тарної місії та Колумбійського християнського коледжу. Майкл Ар-
мор має ступінь доктора філософських наук в галузі інтелектуаль-
ної й культурної історії Європи зі спеціалізацією в протестантській 
реформації.
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