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Вказівки для викладача

1. Більшість уроків починатимуться з завдання прочитати книгу або книги, що 
вивчаються в ході заняття; це потрібно зробити завчасно. Наприкінці кожного 
уроку студентам необхідно нагадати про прочитання потрібного для наступно-
го уроку матеріалу; таким чином, учні будуть знати базовий зміст досліджува-
ної книги наперед.

2. На початку кожного заняття міститься завдання вивчити коротке місце Писан-
ня напам’ять. Уривок складається з ключових віршів досліджуваної книги.

3. Під час вивчення ви можете по черзі читати матеріал уроку, періодично зу-
пиняючись для обговорення питань, що вивчаються в групі. Як викладач, ви 
відповідальні простежити за тим, щоб студенти не ухилялись від теми. Корисно 
встановлювати ліміт часу для дискусії.

4. Кожного разу, коли в тексті зустрічається знак �, поставте питання і дозвольте 
студентам обговорити відповіді.

5. Більшість виносок стосуються місць Писання: попросіть кого-небудь зі сту-
дентів відкрити їх і прочитати групі.

6. Наприкінці кожного уроку представлене завдання; якщо це групові презента-
ції, приділіть для них час на початку наступного заняття.

7. В уроках є тестові запитання; наприкінці кожного заняття викладач може 
розібрати їх зі студентами. Наступний урок повинен розпочатися з короткого 
тесту за вказаними питаннями; здійснювати це можна в письмовій або усній 
формах.



6

Цілі уроку
Наприкінці уроку студенти повинні:
1. Знати географію Палестини і розуміти її важливість в епоху Нового Заповіту.
2. Розуміти історичний фон часів Нового Заповіту.
3. Розпізнавати вплив римської, грецької та юдейської культур на Новий Заповіт.
4. Цінувати стародавні звичаї та устої в епоху Нового Завіту.

Урок
Прочитайте Від Матвія 1:1-7; Від Луки 1:1-5; 2:1-5.
Вивчіть напам’ять До Галатів 4:4-5.

Важливість історичного та географічного чинників у Новому 
Заповіті.
� Чи важлива для християнської віри історична істина Біблії? Чому?
Християнська віра ґрунтується на історичних фактах; вона вкорінена в діях Бога, 
Який проявляє Себе протягом всієї історії людства, а також в житті Ісуса, Який «...
стався тілом, і перебував між нами…» 1 З цієї причини історичний фон важливий 
для розуміння Нового Заповіту. Уривки з Євангелій від Матвія та Луки на початку 
цього уроку показують, як автори в особливий спосіб звертають увагу на історич-
ний фон життя Ісуса.
Християнство кардинально відрізняється від багатьох світових релігій. Як можна 
помітити, проаналізувавши східні течії, буддизм, по суті, залишається незмінним 
без Будди, індуїзм майже не зазнає змін у відсутності багатьох його богів, про-
те християнство стає порожнім без життя, смерті і воскресіння Ісуса з Назаре-
ту. «Якщо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра 
ваша» 2.
Християнство — це історична віра, Біблія — це історична книга. Вона не розпо-
відає нам легенди або міфи; це запис історичних подій. Деякі сучасні вчені за-
являють, що Біблія — це колекція чудового етичного вчення, проілюстрованого 
донауковими міфами, однак Писання не пропонує нам такого вибору: Біблія чітко 
заявляє про себе, що вона є історичною істиною.
Новозавітні події відбуваються в конкретний час в конкретному місці і культурі. 
Час — перше століття після Р.Х., місце — Палестина і римський світ, культура — 
юдейська, грецька і римська. Унаслідок важливості історичного та географічного 
чинників ми почнемо наше вивчення з огляду світу Ісуса та ранньої церкви.

1 Від Івана 1:14.
2 1 до Кор. 15:14.

Урок 1
Світ Нового Заповіту
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Географічні умови часів Нового Заповіту.
Палестинська земля — центр історії Ізраїля і земного служіння Ісуса. Навіть ім’я 
— «Ісус з Назарету» — передбачає важливість Його життя в конкретному місці.
Палестина приблизно 235 кілометрів у довжину і 75 кілометрів завширшки. Незва-
жаючи на те, що ця територія відносно невелика, вона була стратегічним місцем 
подій давньої історії. Палестина розташована між Єгиптом на південному заході, 
Сирією на півночі, Ассирією на північному сході і Вавилоном на сході, що зробило 
її перехрестям для торгівлі та місцем військово-стратегічної значущості.
З заходу на схід: особливості місцевості.
Просуваючись із заходу на схід (від Середземного моря до 
річки Йордан), людина, яка мандрує Палестиною, стикала-
ся з трьома різними місцевостями. Від прибережної рівнини 
вздовж Середземного моря рельєф піднімається через цен-
тральну гірську місцевість до високості приблизно в 800 ме-
трів 3 над рівнем моря: Єрусалим був високою точкою в Ізраїлі 
як духовно, так і географічно.
Далі на схід простягається юдейська пустеля — безлюдна те-
риторія гір з порізаним рельєфом місцевості. Цей регіон був 
небезпечним для мандрівників і недружнім для його мешкан-
ців.
Від цієї гористої місцевості йорданська долина опускається на 415 метрів 4 нижче 
рівня моря і є найнижчою точкою Землі. Річка Йордан петляє на протязі 100 кіло-
метрів 5 від гір на півночі Галілейського моря до Мертвого моря на півдні. Юдейська 
секта, яка називається ессени, сховала свою бібліотеку в печерах навколо Мер-
твого моря, коли римляни атакували Юдею в 66 році після Р.Х. Ці сувої Мертвого 
моря були виявлені у 1946 році; це найдревніші манускрипти Старого Заповіту.
Протягом тривалого періоду часу служіння Ісуса річка Йордан була більшою части-
ною східного кордону Його подорожей, однак часом Він перетинав Галілейське 
море, щоб перейти на інший бік — Йорданську територію. Цей регіон включав 
Десятимістя (десять міст, заснованих в період грецького домінування) та місто 
Переа. На здивування Своїх послідовників, Ісус був готовий служити язичникам 
в цьому регіоні. У Десятимісті та Переї учні Ісуса побачили передумови для Його 
подальшого веління проповідувати «в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж 
до останнього краю землі» 6.
Від півночі до півдня: особливості.
Просуваючись з півночі на південь, мандрівник йшов із Галілеї через Самарію до 
Юдеї — релігійного і політичного центру Палестини. Галілея була комерційним 
регіоном, навколо неї було Галілейське море — несолоне озеро. Назарет — одне з 
невеликих поселень в цій красивій області. Галілеяни насолоджувалися ряснотою 
риби з Галілейського моря так само, як фруктами й овочами, що давали урожай 
цілорічно в Генісаретській долині — тихій області на північно-західному краю Га-
лілейського моря.
Самарія відокремлювала юдеїв з півночі від єрусалимського Храму. Самаряни 
були нащадками юдеїв, які вступили в змішані шлюби після ассирійського втор-
3 792 м.
4 418 м.
5 105 км.
6 Дії Апостолів 1:8.
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гнення в 722 р. до Р.Х. Вони слідували законам Старого Заповіту, практикували 
обрізання, дотримувалися свят та очікували приходу Месії, однак у самарян було 
своє місце поклоніння Богові на горі Гаризим, і юдеї вважали їх нечистими. Багато 
юдеїв вважали за краще переходити Йордан, щоб пересуватись по східному його 
узбережжю, тільки б не йти через Самарію, проте Ісус перетнув самарійську міс-
цевість, щоб послужити жінці біля колодязя. Ця самарянка почула першу пряму 
заяву Ісуса про те, що Він Месія 7.
Юдея та її центральне місто — Єрусалим — були розташовані на півдні. Видима на 
кілометри, гора Сіон була релігійним центром юдейської віри. Щороку на Пасху 
юдейські сім’ї відвідували Храм. Сім’я Христа ходила туди, коли Він був дитиною, 
і це був «дім Його Отця», де Ісуса знайшли в оточенні вчителів 8. 

Історичні умови Нового Заповіту
Починаючи з падіння Єрусалиму і до вавилонського полону в 586 р. до Р.Х., істо-
рія Палестини — це історія безладу та переворотів. Юдея ніколи більше не повер-
нулася до своєї ранньої величі.
Вавилонська імперія контролювала Палестину до падіння Вавилона і його підпо-
рядкування перському імператору Кіру в 539 році до Р.Х. Кір дозволив юдеям по-
вернутися до Єрусалиму. Протягом наступного століття місто було перебудоване 
під керівництвом Ездри, Зоровавеля та Неемії, проте Єрусалим все ще залишався 
під контролем Персії. Унаслідок цього впливу звичайні люди в дні Ісуса говорили 
арамейською мовою, яка була мовою Перської імперії.
У 334 році до Р.Х. Олександр Великий переміг Персію, і Палестина стала частиною 
Грецької імперії. Після того, як Олександр помер в 323 році до Р.Х., його імперія 
була розділена між чотирма генералами. Палестина стала землею битви між дво-
ма цими генералами та їх послідовниками — Птолемеями і Селевкідами. Це був 
один найтемніших періодів історії Юдеї; в цей час Антіох Епіфаній (грецький селе-
вкідскький правитель) осквернив Храм, коли збудував там жертовник грецькому 
богу Зевсу.
Тиранія Антіоха Епіфана стала причиною Маккавейського повстання. Сім’я Мак-
кавеїв завоювала контроль над Юдеєю і встановила династію Хасмонеїв. З 166 р. 
до 63 р. до Р.Х. Палестиною правила сім’я Маккавеїв та їх нащадків. На жаль, це 
було періодом національної нестабільності завдяки родинному суперництву та ре-
лігійному відступництву. З 67 року до Р.Х. сім’я вплуталася в громадянську війну.
Рим швидко скористався перевагами поділів між юдейськими лідерами і захопив 
Палестину. У 63 році до Р.Х. римський генерал Помпей завоював Єрусалим і при-
значив своїм представником Гіркана II як первосвященика і зробив його де-факто 
правителем Юдеї. За часів Христа Палестиною правив Рим.
У 37 році до Р.Х. римський Сенат призначив царем Юдеї Ірода Великого, який був 
ідумеєм — нащадком едомітян. Едомітяни були давніми ворогами Ізраїля; вони 
заборонили Божому народу пройти через їхню землю по дорозі до Ханаану 9. 
Сприяння едомітян вавилонянам під час руйнування Єрусалиму призвело до про-
роцтва Овдія про суд над Едомом 10.

7 Від Івана 4:26.
8 Від Луки 2:41-52.
9 Числа 20:14-21.
10 Овдія 1:1-21.
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До 30 року до Р.Х. Ірод завоював своїх ворогів і був єдиним керманичем Юдеї. 
В правителі вирувала складна суміш позитивних і негативних якостей. З одного 
боку, він поважав юдеїв, відбудовував храм і підкорявся закону щодо харчуван-
ня, а з іншого він був божевільним ревнивцем: Ірод вбив кількох своїх синів, коли 
вони досягли віку, в якому були здатні скласти йому конкуренцію в зазіханні на 
трон. Для Ірода Вифлеємська різанина була невеликою ціною, щоб захистити 
свою посаду; Ісус був врятований, коли Ангел звелів Йосипу бігти в Єгипет.
Після смерті Ірода Великого в 4 році до Р.Х. його царство було розділено між 
трьома синами. Ці правителі безпосередньо вплинули на новозавітну історію і 
служіння Ісуса.
Ірод Архелай очолив Юдею. Через його нещадність Йосип і Марія повернулися до 
Назарету, а не до Вифлеєму 11; жорстокість правителя Юдеї стала причиною звер-
нення юдейської делегації до Риму за порятунком. Архелая було усунуто, і Юдея 
потрапила під правління повірених осіб, призначених Римом.
Коли відбувся суд над Ісусом, Понтій Пилат був римським намісником в Юдеї; він 
жив у Кесарії та відвідував Рим під час важливих святкувань 12. У прокуратора 
була нелегка задача — бути посередником між римськими та юдейськими лідера-
ми. Пилат повинен був виконувати вимоги Риму таким чином, щоб не підштовх-
нути юдеїв до повстання. Щоб досягти цього, він надавав Синедріону багато сво-
боди в ухваленні релігійних та культурних рішень для свого народу. Кайяфа, 
первосвященик, боявся, що цей привілей буде втрачено, якщо дії Ісуса викличуть 
гнів Риму 13.
Ірод Филип (Пилип) був найщедрішим з синів Ірода. Він правив північно-східною 
областю Галілеї. Ісус перебував в цьому регіоні, щоб уникнути небезпеки арешту 
юдейськими релігійними лідерами в Єрусалимі. Христос помер за гріх, коли при-
йшов час, призначений Отцем, але він не хотів стати жертвою релігійних діячів.
Ірод Филип (Пилип) відновив місто Паніас (Баніас) і перейменував його на Кеса-
рію Пилипову. Там Петро виголосив свою величну заяву: «Ти Христос, Син Бога 
Живого» 14.
Ірод Антипа був правителем Галілеї та Переї з 4 року до Р.Х. до 39 року після Р.Х. 
Антипас посадив у в’язницю і вбив Івана Хрестителя 15. Через те, що в його владі 
була Галілея, Пилат спробував уникнути відповідальності за долю Ісуса і послав 
Його на суд до Антипаса 16, проте Ірод відмовився судити Христа і повернув Його 
до Пилата для винесення вироку.
 

Культурні умови Нового Заповіту
Культурні умови Нового Заповіту так само важливі, як і історичні. Бог послав Ісу-
са у світ, вплинувши на три різні культури, кожна з яких мала значний вплив на 
світ Нового Заповіту.
Грецький фактор в Новому Заповіті
Вплив Олександра Великого продовжувався й після його смерті в 323 році до Р.Х. 
Можливо, його найбільш значущим внеском в новозавітну епоху була грецька 
11 Від Матвія 2:22-23. Вифлеєм був під контролем Архелая; Назарет в Галілеї — під контролем Ірода Антипаса.
12 Пилат правив з 26 по 36 рік після Р.Х.
13 Від Івана 11:49.
14 Від Матвія 16:16.
15 Від Марка 6:17-29.
16 Від Луки 23:6-12.
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мова, яка стала спільною для багатьох, що дозволило безперешкодно поширюва-
ти Євангеліє.
Новий Заповіт був написаний грецьким діалектом койне — поширеною грецькою 
мовою, якою говорив Середземний світ в першому столітті. У той час, як ара-
мейська розмовна мова Палестини та єврейська (мова Старого Заповіту) були 
зрозумілі тільки юдеям, грецькою розмовляла вся Римська імперія. Звістка Апо-
столів була зрозумілою, де б вони не проповідували.
Чіткість грецької мови була підхожою для формулювання глибоких богословських 
понять в посланнях Павла; єврейська красива поетична мова підходила поетам 
та пророкам Старого Заповіту, у яких була багата уява; грецька — більш кон-
кретна мова, і це дозволяло Павлу наставляти своїх новонавернених в глибоких 
доктринах виправдання та освячення.
Септуагінта — це грецький переклад Старого Заповіту, який з третього століття 
до Р.Х. давав змогу юдеям, що говорять грецькою мовою, читати Святе Писання. 
До того ж, Септуагінта зробила Новий Заповіт (Біблію ранньої церкви) легкодо-
ступною для навернених язичників.
 
Фактор впливу римської культури в Новому Заповіті
Майже кожна книга Нового Заповіту демонструє вплив Риму, адже Ісус і апостоли 
жили в римському світі.
  Євангелія
Римський вплив на життя Ісуса видно при Його народженні. Бог використав пере-
пис, який ініціював язичницький імператор, щоб здійснити пророцтво Михея про 
те, що Месія народиться у Вифлеємі 17. Так само, як перський цар Кір став Божим 
інструментом для повернення Його народу з полону, Цезар Август став Божим 
знаряддям, щоб привести Марію та Йосипа з Назарету до Вифлеєму.
На той час існувало два методи здійснення перепису. Римляни вважали за кра-
ще реєструвати кожну людину в місті проживання, однак юдеї зберігали сімейні 
записи в місті предків. Можливо, щоб догодити юдеям, Рим дозволив їм провести 
перепис традиційним шляхом, а для цього Йосипу та Марії треба було подолати 
160 кілометрів 18 від їхнього рідного міста Назарету до Вифлеєма.
Євангелія передають конфлікт між Ісусом та римськими правителями, які відчува-
ли загрозу від Його вісті про нове царство. Від моменту вбивства Іродом немовлят 
до напису Пилата на хресті («Цар Юдейський») конфлікт між Божим Царством і 
царством Цезаря простежується протягом усього земного служіння Христа. Хоча 
Ісус мало говорив про Рим та його політиків, звістка про Боже Царство була ви-
кликом для імперій цього світу.
  Книга Дії Апостолів
Книга Дії Апостолів розповідає, як Бог використовував Римську імперію для поши-
рення Євангелія. Термін «pax Romana» стосується силоміць нав’язаного «світу» 
Римської імперії 19. У той час, коли римська влада часто насаджувалася неспра-
ведливими способами (наприклад, розп’яття Ісуса), вона також захищала ман-
дрівників від варварів та об’єднувала імперію; завдяки їй місіонерські подорожі 

17 Михея 5:2; Від Луки 2:1-5.
18 104 км.
19 «Римський світ».
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апостолів стали можливими. Рим побудував 85 000 км  20 доріг від річки Євфрат 
на сході до Шотландії на заході і встановив морські маршрути по всьому Серед-
земному морю. Місіонерські подорожі Павла стали можливими завдяки дорогам і 
морським шляхам, прокладеним Римом.
На відміну від традиційної юдейської культури, що розвивалася в маленьких мі-
стах і сільських місцевостях, Рим був імперією великих міст, які були дуже важли-
ві в справі поширення Євангелія. Подорожі Павла можна простежити, позначаючи 
великі міста Римської імперії. У кожному регіоні Павло євангелізував головні міста 
для того, щоб досягти найбільшої кількості людей. Апостол проповідував Благу 
звістку в основних пунктах Римської імперії, а також підтримував мету проповіду-
вати в самому Римі — центрі світу першого століття 21.
Павло максимально використовував права римського громадянина як істотну до-
помогу в поширенні Доброї новини, починаючи від його заяви про законний за-
хист в Філіппах 22 до прохання бути почутим кесарем 23; Павло використовував 
своє громадянство для Христа.
  Послання Павла
В посланнях Павла простежується знання римського світу. У Посланні до Филип’ян 
він використовує мову громадянина, щоб нагадати читачам, що їхнє «життя на 
небесах» 24. Павло написав листа з проханням до Филимона, знаючи, що римля-
ни видали закон, який дозволяє стратити Онисима — біглого раба Филимона та 
Павлового новонаверненого. В посланнях До Римлян, Галатів та Ефесян апостол 
використовує римську юридичну мову, щоб пояснити богословські поняття, такі 
як виправдання та прощення.
Навіть ілюстрація усиновлення, використана апостолом, була більш знайома рим-
лянам, ніж юдеям 25. Усиновлення було дуже поширеним в тодішньому суспіль-
стві. Римляни розуміли, що ця процедура містить в собі скасування старих боргів, 
успадкування прав і початок нового життя. Павло використовував римські юри-
дичні поняття, щоб пояснити зміни, коли нового віруючого приймають до Божої 
сім’ї.
  Книга Об’явлення
Рим пишався своєю толерантністю до інших релігійних вірувань, проте від всіх 
людей очікувалось визнання божественності імператора. Рим дозволяв юдейські 
або християнські вчення до того часу, поки людина проголошувала «Цезар — Го-
сподь» 26. Не багато знадобилося часу, поки у церкви виник конфлікт з Римом.
Однак, хоча людина і планувала зло, «Бог задумав те на добре, щоб зробити» 
27. Гоніння стали основним засобом, який використав Бог з метою реалізації Ве-
ликого доручення: через переслідування «всі, крім апостолів, розпорошилися по 
краях юдейських та самарійських»; відповідно до Божого плану «ходили тоді роз-
порошенці, та Боже Слово благовістили» 28.

20 53 000 миль.
21 До Римлян 1:15.
22 Дії Апостолів 16.
23 Дії Апостолів 25:11.
24 До Филип’ян 3:20.
25 До Галатів 4:5; До Ефесян 1:5.
26 До Филип’ян 2:11
27 Буття 50:20.
28 Дії Апостолів 8:1,4.
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Книга Об’явлення була написана в контексті римських гонінь. Видіння Івана під-
тверджували страждання християн і те, що Рим (чи будь-яка інша сила, що про-
тистоїть Богу) будуть переможені: не кесар, а Бог контролює людську історію.
Юдейська складова Нового Заповіту
 Месіанські очікування
«Христос» — це грецький еквівалент єврейського слова «месія». Натовп, який 
скрізь супроводжував Ісуса, шукав Месію. Павло проголосив: «Христос Той Ісус, 
про Якого я вам проповідую» 29. Очікування Месії, що гряде, відкрило людям вуха 
до проповіді Ісуса.
  Синагоги
Після зруйнування Храму в 586 році до Р.Х. синагоги стали місцем поклоніння для 
юдейського народу. У кожній місцевості, де було хоча б 10 чоловіків, створюва-
лись синагоги. Вони були місцем поклоніння, школою, релігійним та цивільним 
судом, центром громадської діяльності. Ісус виголосив Свою першу записану в 
Євангеліях проповідь у синагозі, а також зціляв і вчив там 30.
Навіть після того, як Кір дозволив юдеям повернутися в рідну землю, багато хто 
з них залишився в Вавилоні, Олександрії Єгипетській і багатьох інших містах, 
в які вони втекли після падіння Єрусалиму. Це стало важливим для поширення 
Євангелія: майже в кожному місті, де проповідували апостоли, вони знаходили 
юдейське населення, зібране в синагозі.
Відвідуючи нове місто, Павло починав з проповіді в синагозі, де він знаходив 
юдейських шанувальників і посвячених «побожних» язичників, що шукали  
істину 31; ці язичники були відкриті до проповіді Євангелія.
  Юдейські релігійні групи
Фарисеї були найвідомішими релігійними діячами в дні Ісуса. Незважаючи на те, 
що їх було небагато за кількістю (близько 6000), вони були популярними серед 
звичайних людей. Ці «відділені» були шановані за свій детальний послух закону 
Мойсея. Фарисеї дотримувалися багатьох вірувань, спільних з християнськими: 
віра в воскресіння, в Ангелів, молитва до Бога і повага до Старого Заповіту, проте 
вони додали багато усних традицій до Закону Мойсея; зрештою, більшість фари-
сеїв відкинули заяву Ісуса, що Він Месія.
В руках садукеїв була політична влада за часів життя Ісуса. Співпрацюючи з Ри-
мом, вони отримали контроль над високосвященством та синедріоном. Авторите-
том для садукеїв була тільки Тора 32; вони відкидали пророчі книги та усні тради-
ції, і, в результаті, заперечували вірування в Ангелів, духів, а також воскресіння. 
Через те, що їх влада була сфокусована на храмовій політиці, садукеї зникли 
після його зруйнування в 70 році після Р.Х.

Звичаї новозавітного світу
Чим краще ми розуміємо звичаї новозавітного світу, тим глибше усвідомлюємо 
звістку Нового Заповіту. Останніми роками вчені досліджували звичаї та обичаї, 
що існували в стародавній Юдеї; кілька прикладів покажуть цінність та необхід-
ність їх вивчення.
29 Дії Апостолів 17:3.
30 Від Луки 4:16-30; Від Марка 3:1-5; Від Івана 18:20.
31 Напр., Дії Апостолів 13:5.
32 Тора означає «закон»; це єврейський термін для п’яти книг Мойсея.
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 ¾ Більшість юдейських сімей жили в однокімнатних будинках. Тварини часто 
містилися в зовнішній частині будинку з яслами для годування тварин. Коли 
Марія і Йосип прийшли до Вифлеєму, їм, напевно, дозволили зупинитися в 
цій зовнішній кімнаті незважаючи на те, що основна гостьова кімната (го-
тель) була переповнена під час перепису. Власник не був недобрим і проя-
вив оптимальним чином гостинність на той час 33.

 ¾ Юдейські пастухи часто дозволяли декільком стадам овець змішуватися. 
Коли приходив час їх розділяти, кожен пастух кликав своїх, і вони збира-
лися біля нього. Вівці знали голос свого пастуха. Ісус сказав, що Його вівці 
«слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а 
будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу» 34.

 ¾ Відповідь Ісуса Юді на останній вечері часто розуміють неправильно. Коли 
Петро запитав Христа, хто зрадить Його, Ісус відповів: «Це той, кому, умо-
чивши, подам Я куска» 35. Іван говорить, що Ісус потім дав шматок Юді 
Іскаріотському. Багато хто думає, що Ісус вказував на Юду як на зрадника, 
проте Іван пише, що багато учнів не знали, що це був саме Юда. У ново-
завітні часи всі їли з одного тарілки. Звістка Ісуса була простою: «Хтось, хто 
вживає їжу тут сьогодні, буде зрадником». На час випробування Ісус ста-
вився до Юди з любов’ю. Щоб дізнатися більше інформації про новозавітний 
світ, ви можете прочитати «Звички та звичаї Біблії» в інтернеті 36.

Як настало ж виповнення часу...
Фраза Павла мала на увазі вагітну матір, яка очікує 
моменту народження. У правильний час Бог послав 
Свого Сина в світ, який був божественно підготов-
лений. Світ був готовий…
Географічно. Палестина була маленькою землею на 
перехресті древніх культур. Це забезпечило старто-
ву платформу для поширення Євангелія в кожний 
куточок земної кулі.

Історично. Римська імперія послужила інструментом для проповіді Євангелія.
Культурно. Унікальний синтез грецької мови, римської політичної системи та 
юдейських традицій забезпечив божественно призначене оточення для народ-
ження християнської церкви.
Бог доклав зусиль, щоб підготувати світ до Євангелія. Наприкінці цього уроку по-
моліться: «Господь, що Ти робиш, щоб підготувати мій світ для служіння, яке Ти 
дав мені?»
 

Завдання уроку
На підставі матеріалу цього уроку складіть тест, який також міститиме уривки з 
Писання, задані для вивчення напам’ять. 

33 www.ancientsandals.com
34 Від Івана 10:4,5.
35 Від Івана 13:26.
36 Fred H. Wight. Manners and Customs of the Bible, 1953. Доступно за посиланням: http://www.
baptistbiblebelievers.com/OTStudies/MannersandCustomsInBibleLands1953/tabid/232/Default.aspx.

«Як настало ж ви-
повнення часу, Бог 

послав Свого Сина, що 
родився від жони, та 
став під Законом…» 

(До Галатів 4:4).
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Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про світ Нового Заповіту, дослідіть нижчезазначені ресур-
си.
Друковані джерела:
• Beitzel, Barry. The Moody Atlas of the Bible. Illinois: Moody Press, 2009. 
• Elwell, Walter A. and Robert W. Yarbrough. Encountering the New Testament. Grand 

Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013.
• Ferguson, Everett. Backgrounds of Early Christianity. Michigan: Eerdmans, 2003.
• Jensen, Irving. Jensen’s Survey of the New Testament. Illinois: Moody Press, 1981. 
• Tenney, Merrill C. New Testament Survey. Michigan: Eerdmans, 1994.
Інтернет-джерела:
• Smith, Dr. Randall. “They Thought You Knew” at http://www.youtube.com
• “Why Bible Background Matters” at http://www.seedbed.com/seven-minute-

seminary/
• Wight, Fred H. Manners and Customs of the Bible. Moody Bible Institute, 1953. 

http://www.baptistbiblebelievers.com/OTStudies/MannersandCustomsInBibleLan
ds1953/tabid/232/Default.aspx

• New Testament Gateway.  http://www.ntgateway.com/tools-and-resources/maps/
• The Works of Josephus.  http://www.ccel.org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM

Урок 1
Тестові питання
1. Перерахуйте три географічні регіони Палестини, починаючи з заходу та про-

суваючись на схід.
2. У чому була важливість Самарії для служіння Ісуса?
3. Опишіть взаємовідносини між Іродом Великим та юдеями.
4. Хто з синів Ірода був залучений до суду над Ісусом?
5. Перерахуйте три способи, як грецька мова сприяла розвитку ранньої церкви.
6. Дайте визначення «pax Romana».
7. Назвіть чотири вагомі функції синагоги в юдейській спільноті.
8. Які вчення були спільними у фарисеїв та християн?
9. Що в фарисеях засуджував Ісус?
10. Які основні відмінності між фарисеями та садукеями?
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Урок 2
Синоптичні Євангелія. Життя Христа

Цілі уроку
До завершення цього уроку студенти повинні:
1. Зрозуміти причини написання чотирьох Євангелій.
2. Знати автора, ймовірну дату та історичний фон кожного з синоптичних Єван-

гелій.
3. Розпізнавати важливі теми кожного синоптичного Євангелія.
4. Пов’язати звістку синоптичних Євангелій з потребами світу сьогодні.

Урок
Прочитайте Євангелія від Матвія, Марка та Луки.
Вивчіть напам’ять Від Матвія 5:48; Від Марка 10:45; Від Луки 19:10.

Синоптичні Євангелія
� Чому у нас є кілька, а не один звіт про життя Ісуса?
Після вознесіння Христа апостоли очікували відразу Його повернення. Коли вони 
почали усвідомлювати, що це не станеться миттєво, а вони будуть старіти, то під-
готували письмові звіти, щоб навчити новонавернених і уникнути перекручених 
життєписів Ісуса. У міру того, як християнство поширювалося Римською імперією, 
пасторам і вчителям потрібні були авторитетні письмові записи про життя і слу-
жіння Месії: це були важливі причини написання Євангелій.
Перші три Євангелія названі синоптичними, тому що вони представляють різні 
погляди на одні й ті ж події 1. У той час як Євангеліє від Івана містить унікальний 
матеріал, який не потрапив до інших Євангелій, Від Матвія, Луки та Марка містять 
загальну інформацію.
Автори Євангелій, часто звані євангелістами, були не просто секретарями, які 
записували все за диктуванням, але Дух Святий унікально проявлявся через осо-
бистість кожного з них, щоб передати Боже послання безпомилково.
Один приклад покаже різницю між викладами. Матвій надає детальний звіт сві-
доцтва Петра про божественність Ісуса, розповідь про благословення Петра Хри-
стом і про викриття Ним 2; Марк і Лука дають коротші версії цієї історії 3. Марк 
упускає благословення Петра Ісусом, в той час як Лука не згадує історії і про 
благословення, і про викриття. Протиріччя немає: це одна подія, представлена з 
трьох різних точок зору.

1 Термін «синоптичні Євангелія» означає Євангелія тих людей, що спостерігали за подіями разом.
2 Від Матвія 16:13-23.
3 Від Марка 8:27-33 та Луки 9:18-22.
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Жодне Євангеліє не розповідає нам повну історію життя Ісуса. Більше того, Іван 
сказав, що вичерпний звіт заполонив би всі книги в світі 4. Євангелія викладають 
не просто зрозумілу біографію: Дух Святий надихнув кожного учасника, щоб під-
креслити різні аспекти служіння Ісуса. Разом Євангелія дають нам багатогранну 
картину життя Месії. Вивчаючи історичне тло кожного Євангелія, ми краще розу-
міємо вибір матеріалу в кожному з них, адже автори зверталися до різних аудито-
рій і керувалися різними цілями.

Від Матвія: Євангеліє Царя
Вступ до Євангелія від Матвія
Отці церкви були одностайні у визначенні апостола Матвія як автора першого 
Євангелія. Дата написання визначається між 50-70 роками після Р.Х. Важлива 
тема в Євангелії від Матвія — це сповнення пророцтв. Виходячи з того, що Мат-
вій не згадує про здійснення пророцтва Ісуса щодо руйнування Храму, ймовірно, 
Євангеліє від Матвія було написано до 70 року після Р.Х. 5 
З огляду на декілька факторів можна припустити, що Євангеліє від Матвія адре-
сувалося в основному юдейській аудиторії.

 ¾ Матвій не пояснює юдейські звичаї своїм читачам.
 ¾ Матвій використовує більше цитат зі Старого Заповіту, ніж інші євангелісти.
 ¾ Матвій приділяє особливу увагу виконанню Ісусом старозавітного проро-

цтва.
 ¾ Там, де Марк і Лука використовують фразу «Боже Царство», Матвій вико-

ристовує еквівалентну фразу «Царство Небесне». Це відображає юдейську 
небажання вимовляти ім’я Бога.

Зміст Євангелія від Матвія
� До чого вдається Матвій, щоб зобразити Ісуса як Царя?
  Ісус — Цар
Євангеліє від Матвія часто називають Євангелієм Царя. У цій книзі Біблії Христос 
зображений як Цар юдейський, а в підсумку і Цар всіх народів. Мудреці йшли зі 
Сходу, щоб визнати народження нового царя; в Євангелії від Матвія Ісус показа-
ний як Цар.
4 Від Івана 21:25.
5 Пророцтво (Матвія 24:2) сповнилось в 70 році після Р.Х., коли римський генерал Тит завоював Єрусалим. 
«Тріумфальна Арка Тита» все ще існує і знаходиться в Римі, знаменуючи собою перемогу над Єрусалимом.

Від Матвія 16:13-23
«Симон Петро відповів і 
сказав: Ти Христос, Син 
Бога Живого!»
«Блаженний ти, Симоне, 
сину Йонин!»
«І, набік відвівши Його, 
Петро став Йому докоря-
ти й казати: Змилуйся, 
Господи, такого Тобі хай 
не буде!»

Від Марка 8:27-33
«Петро Йому в відповідь 
каже: Ти Христос!» 

Не включено  

«А Петро узяв набік 
Його, і Йому став пере-
чити».

Від Луки 9:18-22
«Петро ж відповів та ска-
зав: За Христа Божого!» 

Не включено 

Не включено
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У Матвія використовується фраза «Син Давидів» більше, ніж в будь-якому іншому 
Євангелії. Це титул Царя: автор доводить, що Ісус був з коліна Давида. Це ім’я 
використовується в описі події, коли Ісус в’їжджав в Єрусалим на віслюкові, — це 
входження царя, описане в Захарії 9:9 6, що сповнилось.
Христос вчить законам Царства у Своїй Нагірній проповіді, а про саме Царство — 
в серії притч. Над Його хрестом був напис: «Це Ісус, Цар Юдейський». Євангеліє 
від Матвія — Євангеліє Царя.
 Прихід Ісуса як виконання Старого Заповіту
Матвій посилається одинадцять разів на сповнення пророцтв в житті Ісуса. Про-
роцтва, згадані в Євангелії, містять:

 ¾ Народження Ісуса від діви (1:23);
 ¾ Втеча до Єгипту (2:15);
 ¾ Вбивство немовлят Іродом (2:17);
 ¾ Служіння зцілення (8:17);
 ¾ Тріумфальний в’їзд в Єрусалим (21:4);
 ¾ Ціна в тридцять срібняків за зраду Христа (27:9).

  Проповіді Ісуса
В Євангелії від Матвія збереглося найбільше проповідей Христа порівняно з інши-
ми Євангеліями. Там, де Марк фокусується на діях Ісуса, Матвій приділяє більше 
уваги Його словам. Матвієм записано п’ять основних проповідей, які забезпечу-
ють структуру всього Євангелія. Ранні коментатори помічали, що так само, як 
П’ятикнижжя Мойсея служило за основу Ізраїлю, ці п’ять проповідей стали підва-
линами для церкви.
П’ять основних проповідей в Євангелії від Матвія:

 ¾ Нагірна проповідь (5-7).
 ¾ Заклик та наставлення учнів (10).
 ¾ Притчі про Царство (13).
 ¾ Вчення про взаємини в Царстві (18).
 ¾ Проповідь про кінець часів (на Єлеонській горі, 24-25).

Євангеліє від Матвія в церкві сьогодні
Проповіді в Євангелії від Матвія промовляють до церкви сьогодні з тією ж силою, 
як і тоді, коли Ісус вперше виголосив їх в Галілеї та Юдеї.
Нагірна проповідь забезпечує класичний 
підсумок життя в Царстві Божому. Показую-
чи контраст між традиціями фарисеїв і «за-
коном любові», Ісус вчить, як ми повинні 
жити як громадяни Небесного Царства. Тема 
проповіді — «будьте досконалі, як доско-
налий Отець ваш Небесний!» 7 Це веління 
супроводжується контекстом, показуючи, 
що наш Батько — Бог любові, Який «нака-
зує сходити сонцю Своєму над злими й над 
добрими, і дощ посилає на праведних і на  

6 Від Матвія 21:4.
7 Від Матвія 5:48.

«Ви повинні бути досконалі, 
бо Отець ваш Небесний доско-

налий... Він добре знав, на-
скільки швидко наше невірство 
закричить, що це неможливо! 
І тому всі наші ставки на силу, 

істину та вірність Того, для 
Кого все можливо!»  

(Джон Веслі, «Нотатки по Но-
вому Заповіту»).
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неправедних» 8. Бути «досконалим» в Царстві Божому — означає мати серце на-
шого Небесного Отця — серце, повне жертовної любові. Хоча наповненість доско-
налою любов’ю неможливо отримати людськими зусиллями, наш Небесний Бать-
ко, Який велить нам, щоб наші серця були саме такими, є Богом, Який робить це 
можливим через Свою благодать.
Вчення Ісуса про взаємовідносини в Божому Царстві показує нам модель взаємо-
відносин в церкві сьогодні 9. В Матвія 18:15-20 представлена інструкція із засто-
сування біблійної церковної дисципліни, коли гріх розглядається через церкву, а 
не через плітки і чутки. Мета дисциплінування — привести людину до прощення і 
відновлення; цей принцип видно у відповіді Ісуса на запитання Петра щодо про-
щення 10.
Велике доручення велить нам знаходити учнів в усіх народах. Так само, як і за-
клик Ісуса до досконалості, ми виконуємо це веління не своїми силами, але через 
силу Того, Хто дав нам це доручення. Той, Хто нас закликав, є Тим, Хто обіцяв: 
«Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку» 11.
 

Євангеліє від Марка: Євангеліє слуги
Вступ до Євангелія від Марка
Щонайменше вісім отців церкви визначили Івана Марка як автора другого Єван-
гелія. Кузен Варнави — Марк — подорожував з 
Павлом і Варнавою в їх першій місіонерській по-
дорожі 12. Хоча його відпадіння призвело до кон-
флікту між Павлом та Варнавою, пізніше Марк 
знову здобув довіру Павла і став корисним йому 
в служінні 13.
Рання церква визначила Симона Петра як апо-
стольське джерело написання Євангелія від Мар-
ка. Іван Марк настільки близько трудився з Пе-
тром, що він називав його «син мій» 14. Євангеліє 
від Марка містить запис Петра з його особистими 
спогадами про служіння Ісуса.
Оскільки події в цьому Євангелії не завжди зга-
дуються у порядку, якого дотримувалися Матвій і 
Лука, корисно знати, що єпископ Папій — отець ранньої церкви — цитував Апо-
стола Івана, який говорив, що Марк «став тлумачем Петра і записав точно все, 
що він пам’ятав, але не зовсім в тому порядку, як Господь говорив або робив» 15. 
Запис Марка точний, але він не намагався відтворити події в строгому хроноло-
гічному порядку.

8 Від Матвія 5:45.
9 Від Матвія 18.
10 Від Матвія 18:21-35.
11 Від Матвія 28:18-20.
12 До Колоссян 4:10; Дії Апостолів 12:25.
13 Дії Апостолів 15:36-40; 2 Тимофію 4:11.
14 1 Петра 5:13.
15 Цитата з Євсевія, «Церковна історія», 3.39.14-17.

«Коли Петро публічно 
проповідував Слово в 

Римі, багато людей 
просили Марка, який 

слідував за ним довгий 
час і пам’ятав, що він 

говорив, записати 
проповіді апостола»

(Климент Олександрійсь-
кий, цитата з «Церковної 

історії» Євсевія).
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Євангеліє від Марка, напевно, було написано з Риму і адресувалося в основному 
язичникам. Марк часто пояснює арамейські вирази, які використовував Ісус 16. На 
додаток, Марк роз’яснює юдейську термінологію своїм римським читачам, напри-
клад, що «дві лепті» (юдейські монети) становлять «гріш» (римська монета) 17.
Євангеліє від Марка найкоротше, і в ньому набагато менше деталей, якщо порів-
нювати його з іншими життєписами Христа. Євангеліє від Марка — це Євангеліє 
дій, в якому простежується риса, яка відображає вплив Симона Петра. Це прямий 
запис життя і служіння «Ісуса Христа, Сина Божого» 18.
Зміст Євангелія від Марка
� Яким чином Марк акцентує увагу на ролі Ісуса як слуги?
  Ісус — Слуга
Євангеліє від Марка часто називають Євангелієм слуги. Марк приділяє набагато 
більше уваги діям Ісуса, ніж Його словам. У контрасті з п’ятьма основними про-
повідями в Матвія Марк помістив тільки одну (Марка 13). Євангеліє від Марка 
загострює увагу на чудесах: Марк описує дев’ятнадцять чудес в короткій книзі з 
шістнадцяти глав.
Зображуючи Ісуса як слугу нижчого рангу, Марк не додає до Євангелія генеало-
гічних відомостей і не оповідає про народження Христа, а починає з Його свідо-
мого служіння.
Ключовий вірш Євангелія від Марка показує два аспекти земного служіння Ісуса. 
«Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити, і 
душу Свою дати на викуп за багатьох» 19: Месія прийшов, щоб послужити та від-
дати Своє життя як жертву.
  Ісус — Син Божий
Марк починає з твердження про божественність Ісуса: «Початок Євангелії Ісуса 
Христа, Сина Божого» 20; після розп’яття і смерті Месії римський сотник сказав: 
«Чоловік цей був справді Син Божий» 21.
Марк описує Ісуса як слугу, але також він показує і Його владу як Сина Божого. 
Римський читач очікував би божественного правителя, який демонструє владу 
над цим світом. Марк підкреслює це різними способами, включаючи свідоцтва про 
божественність Ісуса по всьому Євангелію:

 ¾ Під час хрещення Отець свідчить: «Ти Син Мій Улюблений, що Я вподобав 
Його!» 22.

 ¾ Біси визнають Ісуса як «Божого Святого» 23.
 ¾ Ісус проявляє владу, яка належить Богу, коли прощає гріхи 24 і проголошує 

владу над суботою 25.

16 Арамейська була поширеною мовою в Палестині протягом першого століття, і вона заміщала єврейську. В 
прикладах з Євангелія від Марка пояснюються арамейські терміни: Від Марка 5:41, 7:11 і 14:36.
17 Від Марка 12:42.
18 Від Марка 1:1.
19 Від Марка 10:45.
20 Від Марка 1:1.
21 Від Марка 15:39.
22 Від Марка 1:11; під час преображення — Від Марка 9:7.
23 Від Марка 1:24, 3:11, 5:7.
24 Від Марка 2:5.
25 Від Марка 2:28.
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 ¾ Чудеса Ісуса свідчать про Його владу над природою 26, хворобами 27 і навіть 
смертю 28.

  Месіанська таємниця
З погляду акценту на божественності Христа деяких читачів бентежать повто-
рювані веління Ісуса зберігати мовчання з певних питань. Знову і знову тим, хто 
визнає Христа Месією, заборонено говорити про це. Це стали називати «Месіан-
ською таємницею». Було три категорії випадків, з приводу яких Ісус велів мовча-
ти:

 ¾ Бісам було заборонено говорити про божественну природу Ісуса 29: Христос 
уникав асоціацій з цими істотами навіть тоді, коли їх свідчення було прав-
дою.

 ¾ Зціленим людям іноді було велено мовчати 30. Це, напевно, для того, щоб 
уникнути натовпів, які збиралися, коли служіння Ісуса ставало публічним. 
Одного разу прокажений не послухався цього наказу і розповів про силу 
Христа; зібралася така юрба, «що Він не міг явно ввійти вже до міста, але 
перебував віддалік по самітних місцях» 31. Земне служіння Ісуса, в основно-
му, не було про фізичне зцілення; Він не дозволяв видовищним зціленням 
замінити довгострокове служіння, для якого прийшов, — підготовки учнів до 
поширення Євангелія і побудови церкви.

 ¾ Коли учні нарешті усвідомили, ким був Ісус, Він не дозволив їм розповідати 
про це 32. Найвірогідніше, причина цього — уникнути невірного розуміння. 
Навіть після свідоцтва Петра про те, що Ісус — Месія, учні не до кінця усві-
домлювали, навіщо Він прийшов 33. Вони були не готові проповідувати про 
Царство, що гряде, до воскресіння і вознесіння Христа; до того моменту 
будь-які заяви учнів збентежили б людей.

Євангеліє від Марка в церкві сьогодні
Пріоритети служіння Ісуса нагадують нам, що, стикаючись з фізичними та емоцій-
ними потребами нашого світу, нам відкриваються можливості служити духовним 
потребам. Християни в Римській імперії ризикували життями, щоб піклуватися про 
людей, які вмирали, в містах, уражених епідеміями. Християни в Середні віки за-
сновували лікарні, щоб допомагати прокаженим і бідним. Християнські організації 
сьогодні одягають бідних, годують голодних та піклуються про хворих. Служіння, 
якого потребує наше суспільство сьогодні, має бути частиною церковної місії. «Бо 
Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити…»  34

Луки: Євангеліє Сина Людського
Вступ до Євангелія від Луки
Авторитет Луки як автора Нового Заповіту походить від його єдності з апостолом 
Павлом. Лука був добре освіченим язичником, доктором, який подорожував з 
Павлом і був з ним незадовго до закінчення його життя. У Діях Апостолів також 

26 Від Марка 4:39 та 6:47-48.
27 Від Марка 5:27-30 та 7:32-37, наприклад.
28 Від Марка 5:38-42.
29 Від Марка 1:34; 3:11-12.
30 Від Марка 1:44; 5:43 і 7:36.
31 Від Марка 1:45.
32 Від Марка 8:29-30.
33 Від Марка 9:9-10, 31-32.
34 Від Марка 10:45.
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можна побачити присутність Луки: він переходить з «вони» на «ми», коли пише 
про події, що відбуваються в той час, коли він перебуває з Павлом 35.
Дата написання Євангелія від Луки тісно пов’язана з книгою Дій. Лука починає 
розповідь про події, які знаходять своє продовження в Діях Апостолів. На підставі 
останніх глав книги Дії Апостолів можна зробити висновок, що вона була напи-
сана до початку гонінь в 64 році після Р.Х. 36 Вважається, що Євангеліє від Луки 
було, ймовірно, написане в кінці 50-х — початку 60-х рр.
Аудиторія Євангелія від Луки і мета написання визначені в пролозі 37. Лука пише 
Теофілу — ймовірно, римському чиновнику. З Дій Апостолів 1:4 можна зробити 
висновок, що Теофіл був новонаверненим, який був наставлений щодо життя Ісу-
са, бо язичники, що увірували, кілька місяців проходили навчання, звертаючись 
до питань служіння Христа, нового життя християнина та доктрин християнської 
церкви. Лука відтворює упорядкований звіт про те, чому Теофіла вже навчили.
Зміст Євангелія від Луки
� Які деталі підкреслює Лука, щоб показати людськість Ісуса?
 Ісус — Син Людський
Халкідонський символ віри був створений у 451 році після Р.Х., щоб прояснити 
вчення щодо сутності Христа. Символ віри стверджує, що дві природи (боже-
ственна і людська) поєднались одній людині: «досконала по божеству і досконала 
по людству» 38. Лука дає ясну картину людськості Христа — «досконалий в люд-
ськості».
Лука показує, що Ісус був на 100% людиною; він детально описує історію Його 
народження 39. Незважаючи на надприродне зачаття, Ісус народився звичайним 
немовлям: Він був повністю людиною.
Генеалогія Матвія адресована, в основному, юдеям, і простежує предків Христа 
до Авраама; генеалогія в Євангелії від Луки розрахована на греків і показує істо-
рію праотців Ісуса, Сина Людського, до Адама 40.
Порядок ранніх глав Євангелія від Луки відображає намір автора показати Ісуса 
як «другого Адама». Замість того, щоб почати з генеалогії, як це зробив Матвій, 
Лука поміщає її після розповіді про хрещення. Генеалогія закінчується словами 
«сина Адамового, Сином Божим». Відразу за цим слідує історія про спокусу Ісуса. 
Перший Адам (який жив в прекрасному саду) піддався спокусі, а другий (осла-
блений сорока днями голоду і самотності в пустелі) протистояв їй. Як людина, 
Ісус показав приклад для кожного віруючого, який стикається зі спокусою: ми 
повинні протистояти атакам сатани силою Духа Святого, набутою через молитву 
і Писання 41.
У багатьох місцях Євангелія Лука показує фізичні аспекти життя Христа на землі: 
голод, сон, агонію в Гетсиманському саду 42; Ісус був повністю людиною.

35 Розділи з книги Дії Апостолів, які вказують на присутність Луки: 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16.
36 В Діях Апостолів 28:30 Павло був під домашнім арештом, але загрози його життю ще не було.
37 Від Луки 1:1-4.
38 http://carm.org/christianity/creeds-and-confessions/chalcedonian-creed-451-ad.
39 Від Луки 2.
40 Від Луки 3:23-38.
41 Від Луки 4:1-13.
42 Від Луки 22:44.



22

  Ісус — Спаситель світу
Євангеліє від Луки свідчить, що Ісус прийшов, щоб врятувати все людство. Семен 
говорив про Христа як про «світло на просвіту поганам» 43.
Бажання Луки показати Ісуса як Спасителя всього світу видно в його акценті на 
зображенні тих, у кого не було соціального статусу. Матвій оповідає про мудреців 
— поважних науковців зі сходу, які прийшли вшанувати Ісуса, коли Він народив-
ся, а Лука — про пастухів 44. Останні не були надійними очевидцями, тому що їх 
свідчення не приймалося в юдейському суді. Лука вказує на те, що Ангели звісти-
ли пастухів, як на свідчення того, що Ісус прийшов для всіх людей.
Жінки — ще одна соціальна група з низьким статусом у дні Месії — насправді зна-
чимі в Євангелії від Луки. Анна, пророчиця, стоїть поряд з Семеном під час посвя-
ти в храмі 45; Ісус дозволяє Марії сісти «в ногах Ісуса» разом з учнями 46. Дивно, 
але саме жінки фінансово підтримували служіння Христа 47.
Багато інших груп з низьким соціальним статусом представлені в Євангелії від 
Луки. Ісус відвідує будинок Закхея, збирача податків, які в Палестині були одни-
ми з найменш шанованих представників суспільства в першому столітті 48. Хри-
стос розповідає притчу, основною дійовою особою в якій був самарянин 49; на 
хресті Месія проявляє співчуття до розбійника, який не заслуговував нічого, крім 
суду 50.
  Важливість молитви
Лука акцентує увагу на важливості молитви в житті Ісуса. З п’ятнадцяти посилань 
на молитви Христа в Євангеліях одинадцять записані в Євангелії від Луки. Пе-
ред ухваленням важливого рішення Ісус присвячував ніч молитві 51; дві важливі 
притчі Христа про молитву записані в Луки 52: молитва є важливою темою в цьому 
Євангелії.
  Роль Святого Духа
Євангеліє від Луки приділяє особливу увагу ролі Духа Святого в житті Ісуса. Ця 
тема буде продовжена в книзі Дій Апостолів, де Лука показує роль Духа Святого 
в житті ранньої церкви.
Акцент на ролі Духа Святого можна побачити у всьому Євангелії від Луки:

 ¾ Іван Хреститель, Єлизавета та Захарія були сповнені Духа Святого 53.
 ¾ Дух Святий зійшов на Марію при зачатті Ісуса 54.
 ¾ Дух Святий вів Семена 55.
 ¾ Дух Святий зійшов на Ісуса під час хрещення 56.
 ¾ Дух Святий вів Христа в пустелю для спокушення 57.

43 Від Луки 2:32.
44 Від Луки 2:15-20.
45 Від Луки 2:36-38.
46 Від Луки 10:39.
47 Від Луки 8:1-3.
48 Від Луки 19:1-10.
49 Від Луки 10:25-37.
50 Від Луки 23:39-43.
51 Від Луки 6:12.
52 Від Луки 18:1-8 та 18:9-14.
53 Від Луки 1:15, 41, 67.
54 Від Луки 1:35.
55 Від Луки 2:25-27.
56 Від Луки 3:22.
57 Від Луки 4:1.
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 ¾ Дух Святий був з Ісусом, коли Він повернувся в Галілею для служіння 58.
 ¾ Напередодні П’ятидесятниці Ісус пообіцяв Духа Святого тим, хто проситиме 

про це 59.
Євангеліє від Луки в церкві сьогодні
Для сьогоднішнього світу скептиків пильна увага Луки до деталей забезпечує по-
тужне свідчення істинності Писання. Лука поміщає початок публічного служіння 
Ісуса в контекст, який демонструє детальні нюанси цієї історії:

«У п’ятнадцятий рік панування Тиверія кесаря, коли Понтій Пилат панував над 
Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип, його брат, був тетрархом 
Ітуреї й землі Трахонітської, за тетрарха Лісанія в Авіліні, за первосвящеників 
Анни й Кайяфи було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія...» 60  

Коли ми ділимося Христом зі світом, який сумнівається, ми можемо проповідувати 
з упевненістю. Наша віра відрізняється від «сліпого» поклоніння міфічному релі-
гійному діячеві, а ґрунтується на вірі в історичну особистість — втіленого Сина Бо-
жого, Який жив серед нас, помер за наші гріхи, воскрес на третій день і вознісся 
на небо, де сидить по праву руку Отця.
Роль молитви в житті Ісуса є прикладом для кожного християнина. Якщо Христос, 
Який не знав гріха та перебував в спілкуванні з Отцем, розумів важливість мо-
литви, наскільки більше повинні ми відводити молитві пріоритетну роль в своєму 
житті. Євангеліст Леонард Равенхіл писав: «Жодна людина не може бути кращою, 
ніж її молитовне життя. Пастор, який не молиться, просто грає в пастора…» 61  
І врешті-решт, так само, як Дух Святий був життєво важливий в служінні Ісуса, 
Він повинен бути центром життя в церкві сьогодні. Історія церкви показує дві не-
безпеки у взаєминах з Духом Святим. Одна з них — вирізняти роль Духа Святого 
настільки, що нівелюється значимість інших членів Трійці. Коли це відбувається, 
християни шукають особистого проводу Духа Святого, нехтуючи ясними веління-
ми Божого Слова 62. Інша крайність — мінімізувати роль Святого Духа в церкві. А. 
У. Тозер попереджав, що церква дозволила «дешевій, штучній силі замінити Духа 
Святого» 63. Нещодавно Френсіс Чан застерігав: 

«Церква стає неактуальною, коли перетворюється на виключно людське тво-
ріння. Ми не такі, якими були створені, і не робимо того, що повинні, коли все 
в нашому житті і церкві може бути пояснене у відриві від труда та присутності 
Духа Божого»  64.

Книга Дій Апостолів демонструє важливість роботи Духа Святого в церкві; Єван-
геліє від Луки підкреслює значимість Духа Святого в житті особисто кожного. Ісус 
покладався на провід Духа Святого в Своєму земному служінні. Ми не повинні 
дозволяти «дешевій штучній силі замінювати силу Духа Святого» в церкві сьогод-
ні.

58 Від Луки 4:14.
59 Від Луки 11:13.
60 Від Луки 3:1-2.
61 Взято з www.ravenhill.org.
62 Коли Дух повів Ісуса в пустелю, Христос використовував Боже Слово, щоб відповідати на спокушення 
сатани  (Від Луки 4).
63 A.W. Tozer. Of God and Men.
64 Francis Chan. Forgotten God: Reversing Our Neglect of the Holy Spirit. 
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Висновок
Томас Лінакра був професором в Оксфорді і особистим доктором короля Генріха 
VIII. Після того, як він прочитав Євангеліє вперше, в його щоденнику з’явився 
запис: «Або це не Євангеліє, або ми не християни». Лінакра визнав, що життя 
справжнього християнина змінене Ісусом Христом. Коли він порівняв своє життя 
і життя людей, які називають себе християнами, з картиною, яку Ісус представив 
в Євангеліях, то усвідомив: «Ми називаємо себе християнами, але ми не являємо 
образ Ісуса Христа».
Від проповіді про Царство в Євангелії від Матвія, зображення служіння Ісуса ну-
жденним в Марка і до Луки, який акцентував увагу на Дусі Святому, Євангелія 
представляють нам картину служіння Ісуса Христа; за допомогою цього ми розу-
міємо, що означає бути християнином. Читаючи Євангелія, ми повинні запитати 
себе: «Чи живу я життям, яке відображає трансформуючу благодать Ісуса Христа, 
що змінює життя?»

Завдання до уроку
Покажіть розуміння цього уроку, виконавши представлені нижче завдання.
1. Оберіть два з наступних завдань:
 1.1 Підготуйте проповідь або біблійний урок на одну з притч Ісуса. Обсяг — 5-6 

аркушів чи аудіозапис.
 1.2 Підготуйте проповідь або біблійний урок про важливість розп’яття чи во-

скресіння в житті християнина. Обсяг — 5-6 аркушів або аудіозапис.
 1.3 Підготуйте таблицю подій Страсного Тижня, яку можна було б використо-

вувати для викладання. Цю презентацію можна зробити на аркуші паперу або 
в електронному вигляді. Таблиця повинна містити основні події Страсного Тиж-
ня.

 1.4 Намалюйте карту Палестини, позначаючи розташування наступних регіо-
нів і міст: Юдея, Галілея, Самарія, Десятимістя, Єрусалим, Назарет, Єрихон і 
Кесарія Пилипова.

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку, який також міститиме уривки 
з Писання, задані для вивчення напам’ять.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про синоптичні Євангелія, зверніться до нижчезазначених 
ресурсів.
Друковані джерела:
• Bock, Darrell L. Baker Exegetical Commentary on the New Testament: Luke. Baker, 

1996.
• Garland, David E. The NIV Application Commentary: Mark. Zondervan, 1996.
• France, R.T. New International Commentary on the New Testament: Matthew. 

Eerdmans, 2007.
• Robertson, A.T. A Harmony of the Gospels. Harper, 1932.
Доступні за посиланням http://www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm
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Інтернет-джерела:
• «Євангеліє від Марка» http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• «Євангеліє від Матвія та Велике доручення» http://www.seedbed.com/seven-

minute-seminary/
• Smith, Dr. Randall. “Introduction to the Gospels” at http://www.youtube.com 
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/
 

Урок 2
Тестові питання
1. Чому перші три Євангелія називаються синоптичними?
2. Наведіть три докази, що Євангеліє від Матвія було адресовано юдейській ау-

диторії.
3. Назвіть три основні теми Євангелія від Матвія.
4. Назвіть три основні теми Євангелія від Марка.
5. Назвіть три категорії тих, з ким була пов’язана Месіанська таємниця в Єван-

гелії від Марка. Поясніть, чому вона стосувалась саме цих груп.
6. Що ми знаємо про Теофіла? Луку?
7. Що говориться в Халкідонскому символі віри щодо природи Ісуса?
8. Назвіть чотири основні теми Євангелія від Луки.
9. Назвіть три приклади з Євангелія від Луки служіння Ісуса людям з низьким 

соціальним статусом.
10. Назвіть три приклади проявів роботи Духа Святого протягом земного життя 

Ісуса.



26

Цілі уроку
Наприкінці цього уроку студенти повинні:
1. Вміти показати контраст Євангелія від Івана з синоптичними Євангеліями.
2. Знати автора, дату та історичне тло Євангелія від Івана.
3. Знати тему і мету Євангелія.
4. Розуміти важливість людськості та божественності Христа.
5. Бачити актуальність вісті Євангелія від Івана для потреб сьогоднішнього світу.
6. Застосовувати отримані на уроці знання в служінні.

Урок
Прочитайте Євангеліє від Івана.
Вивчіть напам’ять Від Івана 20:30-31.

� Що значить «вірити»? Як справжня віра буде впливати на наше життя?
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на 
світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не 
буде засуджений; хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в Ім’я Одно-
родженого Сина Божого» 1.
Це найвідоміше місце з Писання, але також одне з найбільш неправильно тлу-
мачених; в ньому міститься обіцянка, що кожен, хто вірує в Ісуса, отримує віч-
не життя. «Хто вірує» часто неправильно інтерпретується: мається на увазі, що 
сповідувати вірою — це все, що потрібно, навіть якщо навернення не викликає 
переміни життя. Читаючи Євангеліє від Івана, розуміємо, що віра — це набага-
то більше, ніж просто усвідомлення розумом. Слова «я вірю», сказані з серця, 
змінять ваше життя. Справжня віра принесе переміну в сферу волі людини та її 
поведінки.

Історична інформація з Євангелія від Івана
Автор, дата та місце
Іван, син Заведеїв, був автором четвертого Євангелія. Ігнатій Антіохійський, 
Юстин Мученик, Полікарп і Іриней — всі вони засвідчили авторство Івана.
Іван разом зі своїм братом Яковом та Симоном Петром були частиною «вну-
трішнього кола» Ісуса. Вони були єдиними присутніми, коли Ісус воскресив  
дівчинку 2, вони були з Месією на горі Преображення і в Гетсиманському саду 3.
Іван був впливовим лідером церкви; тільки Павло написав більше новозавітних 
книг: апостол написав Євангеліє від Івана, три послання та Об’явлення.

1 Від Івана 3:16-18.
2 Від Марка 5:37-42.
3 Від Матвія 17:1-9, Від Марка 14:32-36.

Урок 3
Помісна церква
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Згідно з переказами, Іван жив в Ефесі. Під час правління Доміціана він був виг-
наний на Патмос, де й написав книгу Об’явлення. Потім він повернувся до Ефесу 
і помер там приблизно у віці ста років. Євангеліє від Івана, швидше за все, було 
написано в Ефесі; зазвичай воно датується 85-95 роками після Р.Х. і є останнім з 
Євангелій.

Мета
Євангеліє від Івана помітно відрізняється від синоптичних Євангелій; в ньому не-
має історій вигнання бісів Ісусом, а також притч, і, на відміну від Марка, немає 
Месіанської таємниці.
Багато авторів вказують на відмінності між Євангелієм від Івана та синоптичними 
Євангеліями, але так само важливо побачити і схожість між ними. Іван не вчить ін-
шому Євангелію, що відрізняється від викладеного у інших апостолів; він показує 
інший погляд на життя Ісуса, але його звістка така ж, як і у решти євангелістів. У 
фокусі уваги Івана Ісус — Син Бога, Який жив серед нас, був розіп’ятий за наші 
гріхи і воскрес із мертвих на третій день; Іван бачив мету написання Євангелія в 
тому, щоб надати докази божественності Христа.
Було дві ранні єресі щодо Ісуса. Одна відкидала Його 100% людськість, деклару-
ючи, що Христос тільки здавався людиною. Лука говорив про цю помилку, пред-
ставляючи Ісуса людиною у всій повноті. Інша єресь, що відкидає Його боже-
ственність, полягала в тому, що Він був великим учителем, але не Сином Божим. 
Іван звертає особливу увагу на божественність Ісуса через серію чудес, які від-
кривають Його як Божого Сина, і через твердження, які показують Його як Слово, 
що стало плоттю. Мета Івана — «щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, 
і щоб, віруючи, життя мали в Ім’я Його!» 4.

Зміст Євангелія від Івана
Вступ (Від Івана 1:1-18)
Представляючи Ісуса-Царя юдейській ау-
диторії, Матвій відтворює генеалогію через 
Давида до Авраама, а Марк, показуючи Ісу-
са-Слугу римській аудиторії, не записує її 
зовсім. Представляючи Ісуса — Сина Людсь-
кого — грецькій аудиторії, Лука прослідко-
вує генеалогію до Адама — першої людини, 
а Іван, зображуючи Ісуса — Сина Божого, 
починає з того, що ми називаємо «боже-
ственною генеалогією».

«Споконвіку було Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово. Воно в Бога було 
споконвіку. Усе через Нього повстало, 
і ніщо, що повстало, не повстало без 
Нього» 5.

Євангеліє від Івана починається з дра-
матичної заяви, що Ісус був «Словом» і 
4 Від Івана 20:31.
5 Від Івана 1:1-3.

«Чудо — дещо значно більше, 
ніж подія, яку ми не можемо 
пояснити. Чудо — «надпри-

родне втручання в сутність або 
перебіг подій». В історії церкви 
чудеса розглядалися не тільки 
як надприродний вираз Божої 
благодаті, але і як божествен-
не свідчення правоти людини 
або вчення того, хто здійснив 
чудо. Тому Іван використовує 
термін «знамення», описуючи 
чудеса Ісуса» (Визначення з 
Синклер Б., Фергюсон і Д. І. 

Пекер, «Новий Богословський 
словник», 1988).
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«Слово було Богом». Він пише: «І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, 
повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як Однородженого від  
Отця» 6. У всьому Євангелії будуть міститися докази, щоб підтримати цю заяву.
Книга знамень (Івана 1-12)
� Як кожне чудо в Євангелії від Івана демонструє божественність Ісуса?
Першу половину книги Івана часто називають «книгою знамень». У цій частині 
апостол записав сім чудес, які явили божественну силу Ісуса. Коли Він перетво-
рив воду на вино на весіллі в Кані Галілейській, Ісус відкрив Себе учням. «Такий 
початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу Свою. І ввірували 
в Нього учні Його» 7.
Чудо в Кані було першим із серії семи чудодійних знамень в Івана 1-12. Решта 
шість чудес наступні: 

 ¾ Зцілення сина царедворця в Капернаумі (4:46-54).
 ¾ Зцілення паралізованого в Віфесді (5:1-18).
 ¾ Нагодовані 5000 людей (6:5-14) 8.
 ¾ Ходіння по воді (6:16-24).
 ¾ Зцілення сліпого від народження (9:1-7).
 ¾ Воскресіння Лазаря (11:1-45).

Кожне чудо показувало Ісуса як Сина Божого. 
Іван використовує термін «знамення» щодо 
Його чудес; вони вказували на Христа як на 
Сина Божого. Так само, як ми слідуємо за зна-
ками, щоб знайти дорогу до аеропорту, Іван 
попросив нас слідувати за знаменнями чудес 
Ісуса, щоб утвердитися в Його божественності 
9. Останнє диво Ісуса — воскресіння Лазаря — 
записане тільки в Івана і є кульмінацією пер-
шої половини Євангелія. Це чудо призвело до 
фінальної сутички Месії з релігійними діячами: 
через те, що багато юдеїв ставали послідовни-
ками Христа, побачивши Його чудеса, які не 
викликали сумнівів, лідери вирішили вбити і 
Його, і Лазаря 10.
На додаток до семи чудес Іван записав серію 
тверджень, сказаних Ісусом, які свідчили про 
Його божественність. Марк згадує про випад-
ки, коли Христос заборонив учням свідчити 
про те, що Він Месія; Іван записав ситуації, в 
яких Ісус відкривав Свою природу іншим. Сві-
доцтва, записані в Івана, наступні:

 ¾ Свідоцтво Ісуса Никодиму (3:1-21).
 ¾ Свідоцтво Христа самарянці (4:1-41) 11.

6 Від Івана 1:14.
7 Від Івана 2:11.
8 Це єдине чудо, записане в усіх чотирьох Євангеліях.
9 http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4222629/k.EE2A/What_is_a_Biblical_Definition_of_Miracle.htm
10 Від Івана 11:45-53; 12:9-11.
11 Особливо зверніть увагу на Івана 4:25-26.

«...Люди часто кажуть: «Я 
готовий прийняти Ісуса 
як великого вчителя мо-

ралі, але я не погоджуюсь 
з Його проголошенням, що 
Він Бог». Ми не повинні так 
думати. Людина, котра го-
ворила те, що звіщав Ісус, 
не могла бути великим учи-

телем моралі. Він був чи 
божевільним, чи дияволом 
з пекла. Ви повинні зроби-
ти вибір... Ви можете мати 
Його за глупака чи навіть 

вбити, як біса, або ж можете 
впасти до Його ніг та назва-
ти Богом і Господом, але не 
вигадуймо маячні про те, що 
Він був чудовою людиною і 
великим учителем: Він нам 
такого вибору не давав».

(Клайв Льюїс, 
«Просто християнство»).
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 ¾ Свідоцтво Ісуса після зцілення людини в Віфесді (5:17-18).
 ¾ Свідоцтво Христа після насичення 5000 людей (6:24-59).
 ¾ Свідоцтво Ісуса на святі Кущів (7:14-44).
 ¾ Свідоцтво Ісуса: «Перш, ніж був Авраам, Я є» (8:52-59).
 ¾ Свідоцтво Ісуса на святі Відновлення (10:22-38).

Останніми роками скептики сперечалися, що Ісус не проголошував Своєї боже-
ственності, Іван же показує, що Месія постійно свідчив про неї. Аудиторія Ісуса 
дуже добре знала, що Він мав на увазі, коли сказав: «Перш, ніж був Авраам,  
Я є» 12. Це слова, які використовував Бог, щоб явити Себе Мойсеєві: «Я Той,  
що є» 13. Ті, хто чув Ісуса, знали, що Він хотів сказати, і намагалися побити Його 
камінням в покарання за богохульство 14. Вони намагалися вбити Христа не тому, 
що Він був великим учителем або цілителем: Він проголошував Свою божествен-
ність. Ми можемо відкидати божественність Ісуса, але не можемо ігнорувати той 
факт, що Він її декларував.
Книга слави (Від Івана 13-20)
Учні думали про славу Ісуса термінами перемоги, політичної сили та популяр-
ності. Протягом останнього тижня Свого земного служіння Христос показав їм, що 
Його слава означала хрест і самопожертву.
На останній вечері Ісус показав смирення, з яким Його послідовники повинні слу-
жити один одному 15. В Своїх останніх настановах Христос говорив про Втішителя, 
«щоб із вами повік перебував…» 16 Метафорою про виноградину і галуззя Він вчив 
про необхідність постійно «перебувати в Ньому» 17. Ці приклади були протилеж-
ними політичній і військовій силі; дорогою Ісуса були самозречення і смирення.
У «молитві Первосвященика» Ісус просив про те, що було близько Його серцю. 
Наближаючись до моменту, коли Йому потрібно буде постраждати за багатьох, 
Христос молився:

 ¾ про Себе, щоб Він був прославлений через Отця (17:1-8);
 ¾ про учнів: про їх збереження та освячення (17:9-19);
 ¾ про всіх віруючих: щоб їх єдність була свідченням для світу (17:20-26).

Іван записав події, пов’язані з розп’яттям та воскресінням Ісуса. На початку книги 
Івана Ісус сказав Никодиму: «І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить під-
несений бути й Син Людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя» 18. 
Пізніше Христос говорив про Свою смерть: «І, як буду піднесений з землі, то до 
Себе Я всіх притягну» 19. Хрест показує, що Син Людський був «піднесений», щоб 
«притягнути всіх людей» до Себе, щоб вони «не загинули, але мали життя вічне». 
Це було метою, на яку було спрямоване все життя Ісуса; це була слава, за якою 
Він прийшов у світ.
Іван закінчує цей розділ свідченням Фоми: «Господь мій і Бог мій!» 20 Тепер навіть 
учень-скептик побачив Його славу. Животворчу силу воскресіння Ісуса можна 
побачити в житті Фоми пізніше: він помре як мученик під час благовістя в Індії.

12 Від Івана 8:58.
13 Вихід 3:14.
14 Від Івана 8:59.
15 Від Івана 13.
16 Від Івана 14:16.
17 Від Івана 15:6.
18 Від Івана 3:14-15.
19 Від Івана 12:32.
20 Від Івана 20:28.
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Епілог (Івана 21)
Остання глава Євангелія від Івана розповідає про появу Ісуса перед групою уч-
нів на морі Галілейському 21. Іван закінчує Євангеліє, підтверджуючи істину своєї 
розповіді: «Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що 
правдиве свідоцтво його» 22.

Євангеліє від Івана в церкві сьогодні
Новонаверненим віруючим Євангеліє від Івана відкриває божественну природу 
Христа. Зважаючи на його ясний і простий виклад пастори часто радять ново-
наверненим читати Євангеліє від Івана. У ньому 
ми бачимо Ісуса як «хліб життя» (6:35), «Світло 
для світу» (8:12), «Доброго Пастиря» (10:11), 
«воскресення й життя» (11:25), «дорогу, і прав-
ду, і життя» (14:6).
Скептичному світу Іван пропонує опис Ісуса як 
Сина Божого. Чудеса в Євангелії звернені до 
тих, хто шукає знамень істинності проголошень 
Христа щодо Його божественності. За допом-
огою чудес Ісус демонстрував, що Його заява  
«Я є» підкріплена божественною силою 23.
Сучасній церкві, що проповідує «дешеву бла-
годать» без заклику до істинного учнівства 24, 
Євангеліє від Івана показує справжній смисл 
віри, яка змінює життя християнина. Після того, 
як вони почули пояснення Ісуса про «хліб життя», «відпали багато-хто з учнів 
Його, і не ходили вже з Ним» 25. Ці послідовники стверджували, що вони вірили 
в Христа; вони йшли за Ним, насолоджувалися хлібом і рибою, але не вірили 
по-справжньому: вони не жили тією вірою, про яку заявляли, в слухняності Ісу-
сові. Євангеліє від Івана вчить значущості справжньої віри.

Висновок
Євангеліє від Івана показує, що справжня віра змінює життя віруючого, вона може 
йому навіть коштувати життя. Дітріх Бонхеффер показав контраст між «дешевою 
благодаттю» і «дорогою благодаттю». Він писав: «Коли Христос закликає люди-
ну, він пропонує їй прийти і померти» 26. Таку справжню віру ми можемо побачити 
в житті мученика другого століття Полікарпа.
Полікарп був учнем Апостола Івана. Він чув, як вчив Іван, а також його історії 
про життя Ісуса. У віці 86 років Полікарпа заарештували. Представники влади не 
хотіли стратити таку шановану людину похилого віку і запропонували йому вря-
тувати своє життя, проголосивши, що кесар — Господь. Суддя сказав: «Промов 
це — і я звільню тебе». Відповідь Полікарпа відлунням звучить через століття як 

21 Від Івана 21:1. Іван називає Галілейське море альтернативною назвою — озеро Тіверіядське. Тиверія 
була столицею Галілеї.
22 Від Івана 21:24.
23 Від Івана 8:58.
24 Термін «дешева благодать» запозичений у Дітріха Бонхеффера, «Ціна учнівства».
25 Від Івана 6:66.
26 Дітріх Бонхеффер, Ціна учнівства, 1995. – С. 89.

«Хто йде вслід за Мною, 
не буде ходити у темряві 

той», — говорить Господь. 
Ці слова радять нам на-
слідувати Його життя і 

звички, якщо ми бажаємо 
насправді звільнитися від 
сліпоти серця. Спрямуйте 
свої основні зусилля на 

вивчення життя Ісуса Хри-
ста» (Фома Кемпійський, 
«Наслідування Христа»).
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свідчення значущості істинної віри: «Вісімдесят шість років я був Його слугою, і 
Він не зробив мені нічого поганого. Як я можу зневажити Царя, Котрий врятував 
мене?» 27 Полікарп вивчив урок, який йому виклав його вчитель Іван: він знав, 
що справжня віра змінює віруючого навіть до моменту смерті.
 

Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння матеріалу цього заняття, виконавши такі завдання:
1. У міру читання Євангелія від Івана ведіть молитовний щоденник, в який запи-

суйте свої думки про те, як зображений Ісус в кожному розділі. Наприклад, ви 
можете вказати, що в главі 1 Христос представлений як Слово. Що це означає 
для вас як для християнина? Як вічна сутність Ісуса впливає на вашу віру і 
впевненість як Його сина чи дочки?

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме також уривок з 
Писання для запам’ятовування.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про Євангеліє від Івана, зверніться до наступних джерел: 
Друковані джерела:
• Bruce, F.F. The Gospel of John. Eerdmans, 1994.
• Morris, Leon. New International Commentary on the New Testament: John. 

Eerdmans, 1995.
• Robertson, A.T. A Harmony of the Gospels. Harper, 1932.
• Доступно в інтернеті  http://www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm

Інтернет-джерела:
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/
 

Урок 3
Тестові питання
1. Чому свідоцтво Полікарпа особливо важливе для підтвердження авторства 

Євангелія від Івана?
2. Якою була мета автора при написанні цього Євангелія?
3. Як мета Івана простежується в тексті Євангелія?
4. Що в пролозі Євангелія від Івана мовиться про генеалогію Ісуса?
5. Назвіть сім «знамень» в Євангелії від Івана.
6. Наведіть три приклади свідоцтва Ісуса щодо Його божественності.
7. Якою була реакція юдейських лідерів на заяву Ісуса про Його божественність?
8. Про які три речі молився Ісус в «молитві Первосвященика»?

27 Історію мученика Полікарпа можна знайти на сайті  http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html
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Цілі уроку
Наприкінці уроку студенти повинні:
1. Розуміти історичний та географічний фони подій ранньої церкви.
2. Знати автора і дату книги Дії Апостолів.
3. Знати мету і важливі теми в Діях Апостолів.
4. Простежити поширення Євангелія з Єрусалиму до римського світу.
5. Розуміти різницю між розпорядчими (керівництво до дії) та оповідними вчення-

ми в Діях Апостолів.
6. Сформувати погляд на служіння Павла.
7. Застосувати послання книги Дії Апостолів до потреб світу сьогодні.

Урок
Прочитайте книгу Дії Апостолів.
Вивчіть напам’ять Дії Апостолів 1:7-8.
У Старому Заповіті книга Ісуса Навина зображує перехід Ізраїля від життя в пу-
стелі до життя в Ханаані і від лідерства Мойсея до лідерства Ісуса Навина; це 
важливий переломний момент в історії Божого народу — Ізраїля.
У Новому Заповіті книга Дії Апостолів показує перехід від земного служіння Ісуса 
до служіння Духа Святого в церкві. Вона переміщає фокус зі служіння Христа на 
труд апостолів; книга описує важливий перехід в історії Божого народу — церкви.
Книга Ісуса Навина показує досягнення часткового успіху здійсненого переходу. 
Наприкінці зустрічаємо обіцянку ізраїльського народу бути вірним Богові 1, проте 
ханаанеяни не в повному обсязі розбиті на той момент; в наступному поколінні 
Ізраїль поклониться богам Ханаану 2.
Книга Дії Апостолів зображує більш успішний перехід. Велике доручення, яке 
відкриває книгу, виконане наприкінці 3: на початку книги Дії Апостолів бачи-
мо юдейську церкву, зібрану в Єрусалимі, а в фіналі — міжкультурну громаду в 
Антіохії; події, що відбуваються в книзі Дії Апостолів, починаються в Єрусалимі, а 
закінчуються в Римі; на початку книги бачимо в центрі уваги Петра — представни-
ка внутрішнього кола Ісуса, а наприкінці Павла — колишнього гонителя церкви.
Світ ранньої церкви
Перший урок містить огляд новозавітного світу. Повторення матеріалу заняття 
освіжить вашу пам’ять перед вивченням книги Дії Апостолів. Деякі додаткові фак-
ти важливі для розуміння розповсюдження ранньої церкви в Римській імперії.
Географія. Фокус книги Дії Апостолів переміщається з Палестини на більш широ-
кий світ Римської імперії. Приділіть час, щоб розглянути карти у вашій Біблії або 
біблійному атласі 4. Зверніть увагу, що нижчезазначені місця важливі в Діях Апо-
столів:

1 Ісуса Навина 24.31.
2 Книга Суддів. 2:7-11.
3 Дії Апостолів 1:7-8; 28:30-31.
4 Біблійні карти доступні на сайті  http://www.openbible.info/geo/.

Урок 4
Дії Апостолів та рання церква
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 ¾ Антіохія в Сирії: центр християнського благовістя, окрім Юдеї.
 ¾ Філіппи в Македонії: перша церква, організована на європейській землі.
 ¾ Ефес в Азії: столиця провінції. Стратегією Павла було насадити церкви в 

провідних містах Римської імперії, щоб з основної церкви в центрі провінції 
Євангеліє поширювалося по всій її території.

 ¾ Коринт в провінції Ахея: розташування Коринту на перешийку Середземно-
го моря зробило його важливим містом для євангелізації.

 ¾ Рим: метою Павла була євангелізація імперії, починаючи з цього централь-
ного міста.

• Історія. Два римських імператори відіграють важливу роль в Діях Апостолів та 
Посланнях.
 ¾ Нерон був імператором в 54-68 роках після Р.Х. Під час його правління хри-

стиян звинуватили в величезній пожежі, яка зруйнувала більшу частину 
Риму. Це помилкове звинувачення призвело до широко поширених гонінь 
християн. Петро і Павло були серед тих, кого вбив Нерон.

 ¾ Доміціан був імператором в 81-96 роках після Р.Х. Він носив титул «Господь 
і Бог» і пригноблював християн, які відмовлялися присягнути йому на вір-
ність. Ймовірно, книга Об’явлення була написана в цей період.

 
Історичний фон книги Дії Апостолів
Автор і дата
У Діях Апостолів Лука продовжує розповідь, яку він розпочав у своєму Євангелії: 
«Першу книгу я був написав, о Теофіле…» 5 
Насамкінець книги Дії Апостолів згадані події, коли Павло перебував під домаш-
нім арештом у Римі 6. Це вказує на ймовірну дату написання книги Дії Апостолів 
— кінець 50-х — початок 60-х рр., тобто до того, як Павло прийняв мученицьку 
смерть.

Мета
Євангеліє від Луки показує, що Ісус готував Своїх учнів до того, щоб вони стали 
лідерами церкви. Книга Дії Апостолів описує події, коли учні поширювали Єван-
геліє по всьому світу: з Єрусалима та Юдеї до Самарії, а потім до краю землі.

Важливі теми
  Історичні деталі
Як і Євангеліє від Луки, книга Дії Апостолів приділяє особливу увагу історичним 
деталям: в ній згадується понад тридцять країн, більше п’ятдесяти міст і близько 
сотні осіб 7.
  Євангелізм та місіонерство
На початку книги Дії Апостолів Ісус дає Велике доручення Своїм учням — нести 
Євангеліє в Єрусалим, Юдею, Самарію і «до краю землі»; наприкінці книги бачи-
мо, що Євангеліє проповідується в Римській імперії.

5 Дії Апостолів 1:1.
6 Дії Апостолів 28:30.
7 Walter A. Elwell and Robert W. Yarbrough. Encountering the New Testament. Mich: Baker Academic, 2005, 211.



34

  Труд Духа Святого
В Євангелії від Луки значна увага приділялася ролі Духа Святого в земному 
служінні Ісуса; в Діях Апостолів Лука показує значимість Духа Святого для ран-
ньої церкви. Він головний герой книги Дії Апостолів: саме Дух Святий дає учням 
сили для служіння. 
  Звістка Євангелія
Євангеліє від Луки написано, щоб підтвердити достовірність того, чому вчили 
Теофіла як новонаверненого; Книга Дії Апостолів поділяє інтерес до викладання 
Євангелія. Приблизно чверть книги складають проповіді:

 ¾ Проповідь Петра під час П’ятидесятниці (Дії Апостолів 2).
 ¾ Захист Степана перед синедріоном (Дії Апостолів 7).
 ¾ Проповідь Петра в домі Корнилія (Дії Апостолів 10).
 ¾ Проповідь Павла в афінському ареопазі (Дії Апостолів 17).

Ці проповіді містять ключову звістку, яку проповідували апостоли:
 ¾ панування Ісуса Христа;
 ¾ історична істина Євангелія;
 ¾ спасіння по благодаті через віру 8.

Зміст книги Дії Апостолів
Книга Дії Апостолів починається з того, що учні приходять в замішання. Після 
тріумфального в’їзду Ісуса в Єрусалим вони очікували, що Христос встановить 
Своє земне царство, а замість цього Його заарештували, засудили і розіп’яли. 
Коли Він воскрес, вони знову зраділи: знову замаячила перспектива месіанського 
царства.
На початку книги Дії Апостолів Ісус наказав учням залишатися в Єрусалимі і «че-
кати обітниці Отчої». Вони запитали: «Чи не часу цього відбудуєш Ти, Господи, 
царство Ізраїлеві?», — а Його відповідь не зрозуміли:

«А Він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у 
владі Своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свід-
ками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю 
землі» 9.

Через призму Великого доручення можна розглядати структуру книги Дії Апо-
столів: поширення Євангелія в Єрусалимі (1-7), в Юдеї та Самарії (8-12) і до краю 
землі (13-28).
 
Євангеліє в Єрусалимі (Дії Апостолів 1-7)
Основна діяльність, зображена в Діях Апостолів 1-7, розгортається в Єрусалимі. 
Оповідь включає історію П’ятидесятниці, картину життя ранньої церкви та муче-
ницьку смерть Степана.
  П’ятидесятниця: народження церкви
Після вознесіння Христа учні повернулися до Єрусалиму і «однодушно були на 
невпинній молитві» 10. Вони були там в день П’ятидесятниці на святі Опрісноків, 

8 Богослови називають цю звістку «керигма» — проповідь Євангелія.
9 Дії Апостолів 1:4-8.
10 Дії Апостолів 1:14.
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яке відзначають через сім тижнів після Пасхи 11. Свято Опрісноків присвячене 
даруванню Закону Ізраїлю. Сьогодні святкування П’ятидесятниці знаменує собою 
отримання дару Святого Духа, даного церкві. У проповіді в день П’ятидесятниці, 
пояснюючи чудові знамення того дня, Петро нагадав своїй аудиторії, що Йоїл 
пророкував про день, коли Бог виллє Свого Духа на всяке тіло; ця обіцянка була 
виконана в день П’ятидесятниці 12.
  Життя ранньої церкви
� Яким чином рання церква може служити для нас як зразок сьогоднішньої? Чи 
повинно наше поклоніння бути ідентичним поклонінню під час П’ятидесятниці? Як 
наше поклоніння буде відрізнятися?
Картина життя ранньої церкви піднімає важливе для тлумачення книги Дії Апо-
столів питання. Дії Апостолів — це історична книга, а не богословське послання, 
як, наприклад, До Римлян. Історична книга містить опис («ось що робили вони») 
і настанову («ось що потрібно робити вам»).
Знайомлячись з життям ранньої церкви, читач повинен поставити собі питання: 
«Чи містить книга Дії Апостолів характеристики, які повинні бути частиною церк-
ви сьогодні? Чи вона просто описує період з церковної історії?» Один із способів 
знайти відповідь — запитати:« Як це відповідає решті вчення Біблії? Чи є це велін-
ня десь ще в Біблії?»

Два приклади демонструють різницю між описом і настановою в Діях.

 ¾ Згідно з Діями Апостолів 2:42, християни першого століття присвятили себе 
вченню Апостолів, а також спілкуванню з іншими християнами та молитві. 
Вивчення Біблії, спільне поклоніння і молитва заповідані Павлом у всіх його 
посланнях, тому ми можемо зробити висновок, що ті ж дії необхідно здійс-
нювати і сьогодні; це не просто опис історичного періоду.

 ¾ Згідно з Діями Апостолів 2:45, ранні християни продавали своє майно і «мали 
все спільним». Оскільки такої практики Писання більше ніде не вчить, ми 
можемо сприймати це як опис життя на той час, а не припис для сьогодніш-
ніх днів 13.

11 Повторення Закону 16:16.
12 Йоїла 3:3; Дії Апостолів 2:16.
13 Більшість дослідників вважають, що ця практика була пов’язана з: а) допомогою християнам, які втрати-
ли роботу і житло через віру; б) вірою ранньої церкви в негайне повернення Ісуса.

Перед тим, як рухатися далі, приділіть час, щоб розглянути деякі практики 
ранньої церкви. Щодо кожного пункту подумайте: «Чи повинен я виконува-
ти це також, чи це лише опис життя ранньої церкви?» Ваша відповідь повин-
на ґрунтуватись на Писанні в цілому, а не на ваших вподобаннях.
* Вивчення доктрин апостолів  
* Спілкування з іншими віруючими
* Щоденне поклоніння в храмі 
* Знамення та чудеса, щоб підтвердити справжню роботу Духа
* Продаж майна   
* Прославлення Бога
* Безперервна євангелізація  
* Говоріння на мовах
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  Степан: перший мученик
Після П’ятидесятниці церква продовжувала стрімко зростати. Багато людей ка-
ялися, включаючи «дуже багато священиків» 14. Незважаючи на зусилля юдей-
ських лідерів приховати істину воскресіння, ці священики знали факти: розрив 
завіси в храмі, порожня гробниця і спроби священства приховати істину. Знамен-
ня та чуда тривали у дні ранньої церкви, підтверджуючи служіння апостолів як 
продовження труду Ісуса.
У такій обстановці опозиція була неминучою. Після неправдивого свідчення проти 
Степана його забили камінням до смерті. Під час тортур Степан виголосив потуж-
ну проповідь, в якій виклав діяння Бога від Авраама до Ісуса. Книга Дії Апостолів 
знайомить нас з Савлом фразою: «А Савл похваляв його вбивство» 15. Павло, 
який стане найвпливовішим лідером церкви, спочатку постає перед нами як Савл, 
який «нищив Церкву», саджаючи віруючих до в’язниці 16.
 
Євангеліє в Юдеї і Самарії (Дії Апостолів 8-12)
У Діях Апостолів 8-12 звістка Євангелія виходить за 
межі Єрусалиму — до Юдеї та Самарії. Гоніння стало 
поштовхом для ранніх християн: їм довелося тікати 
з Єрусалиму. На шляху проходження поширювала-
ся євангельська звістка. Бог використовував гонін-
ня, щоб стала можливою реалізація Його веління (Дії 
Апостолів 1:8 та Дії Апостолів 8-12):

 ¾ Пилип — юдей, який говорив грецькою мовою 
— проповідує в Самарії, і його проповідь прино-
сить значні плоди (8:4-25).

 ¾ Пилип проповідує мужу етіопському, який їхав 
на поклоніння (8:26-40).

 ¾ Савл, переслідуючи християн і заарештовуючи 
їх, навертається до Бога на шляху до Дамаску 
(9:1-22).

 ¾ Петро проповідує Корнилію — римському війсь-
ковому командиру (10:1-11:18).

 ¾ Варнава служить в Антіохії — столиці римської 
провінції Сирії (11:22-30). Це служіння важли-
ве з двох причин: 
a) Варнава представляє Савла Антіохійській церкві; його служіння там зі-
грає важливу роль в їх розвитку;
б) Антіохія стає основною церквою, яка посилає місіонерів в середині першо-
го століття. Кожна з місіонерських подорожей Павла починається з Антіохії.

Євангеліє до краю землі (Дії Апостолів 13-28)
  Перша місіонерська подорож (Дії Апостолів 13-14)
Остання частина книги Дії Апостолів простежує служіння апостола Павла. Після 
свого навернення Павло проводив час в Аравії, Дамаску та Сицилії. Потім Варнава 

14 Дії Апостолів 6:7.
15 Дії Апостолів 8:1.
16 Дії Апостолів 8:3.

«Щасливі ті, хто пер-
шими дізналися Ім’я та 
природу свого Господа.

Вони унікально по-
жертвували всім і на-

солоджувалися Богом в 
Дусі та істині.

Вони були насправді 
тими, ким їх назива-
ли — Помазаними си-

лою Яхве, Його дітьми, 
Його Духом провад-

жені,
І, народжені від Бога, 
вони не грішили біль-

ше» (Чарльз Веслі, 
«Гімн по книзі Дії Апо-

столів 11:26»).
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запросив його вчити до церкви в Антіохії, яку організували християни з Єрусали-
му, гнані Савлом.
З 47-49 років після Р.Х. Павло і Варнава разом з кузеном Варнави Марком ви-
рушили на Кіпр (батьківщину Варнави) та до Малої Азії. Значна частина цієї по-
дорожі була присвячена організації нових церков в Галатії та римській провінції 
Мала Азія. Починаючи з цієї подорожі і далі, Савл став відомий як Павло. Савл 
— єврейське ім’я, Павло — римське. Ця зміна імені показує особливе покликання 
Павла служити язичникам.
Коли вони були в Пергії, Памфлія, Іван Марк покинув команду і повернувся додо-
му 17. Після далекої подорожі в Дервію Павло і Варнава повернулися тим самими 
шляхом, відвідуючи церкви, організовані ними раніше, а потім продовжили свій 
шлях на домашню базу до Антіохії.
  Єрусалимська рада (Дії Апостолів 15:1-35)
� Якими принципами Єрусалимської ради ми повинні керуватися сьогодні?
Навернення язичників через служіння Павла спричинило виникнення складного 
питання в церкві. Між юдейськими віруючими стався поділ: одні наполягали, що 
християни з язичників повинні дотримуватися всіх аспектів закону Мойсея 18, інші 
говорили, що закон не повинен поширюватися на християн-язичників.
У 49 році після Р.Х. церковні лідери зібралися в Єрусалимі, щоб вирішити супе-
речку. Ті, хто вимагав обрізання язичників, висловились першими. Петро виголо-
сив промову про пережитий досвід в домі Корнилія: Бог «між нами та ними різниці 
жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця» 19; Павло та Варнава звертали 
увагу на докази Божої роботи серед язичників.
Яків, лідер Єрусалимської церкви, підвів підсумки ради, що язичники повинні 
уникати чотирьох речей:

 ¾ жертовного м’яса;
 ¾ м’яса задушених тварин;
 ¾ м’яса з кров’ю;
 ¾ сексуальної нестриманості.

Це не було списком правил та умовами, щоб язичники могли «заробити» спасін-
ня, але прикладом єдності між християнами з абсолютно різним минулим. Вимоги 
висувалися до їжі: тепер юдеї та язичники могли вживати їжу разом, що було важ-
ливим символом єдності церкви; також було необхідно підкреслити важливість 
сексуального аспекту життя через безладне минуле багатьох навернених з язич-
ників.
Метою Єрусалимської ради було збалансувати два принципи: принцип свободи, 
що забороняє юдейським християнам «покладати ярмо на шиї учнів» необов’яз-
ковими умовами 20, та принцип спілкування, який вимагав, щоб язичники утриму-
валися від практик, образливих для їх юдейських братів. 
  Друга місіонерська подорож (Дії Апостолів 15:36-22)
Не кожен конфлікт в ранній церкві виникав через богословські принципи. Павло 
і Варнава розлучилися в дорозі через особисті незгоди з приводу Івана Марка 21. 
Це непорозуміння показує, що Бог працює навіть через складні особисті обста-

17 Дії Апостолів 13:13.
18 Ці християни були з «секти фарисеїв» (Дії Апостолів 15:5). Питання не було універсальним диспутом 
«юдеїв проти язичників». Яків, наприклад, прагнув вирішення проблеми.
19 Дії Апостолів 15:9.
20 Дії Апостолів 15:10.
21 Дії Апостолів 15:36-41.
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вини: Сила став цінним співробітником, зусилля Павла і Варнави подвоїлися в їх 
труді нарізно, а пізніше Павло примирився з Іваном Марком 22.
Павло і Сила розпочали другу місіонерську подорож, повторно відвідавши церк-
ви, засновані Павлом і Варнавою в першій місіонерській подорожі. Вони також 
служили в Філіппах, Верії, Афінах та Коринті. У цій подорожі вони проповідували 
Євангеліє на європейській землі після того, як Павло побачив у видінні маке-
донянина, який благав про допомогу 23. Молодий Тимофій приєднався до команди 
Павла в Лістрі, а Лука — в Троаді 24. Павло провів близько вісімнадцяти місяців, 
насаджуючи церкви в Коринті. Команда повернулася в Антіохію після більше ніж 
трьох років подорожей (50-53 роки після Р.Х.)
У другій місіонерській подорожі Павло стикався з опозицією під час проповідуван-
ня. Їх ув’язнили в Філіппах; натовп атакував будинок, в якому вони зупинялися в 
Солуні; вороги із Солуня слідували за ними до Верії, а в Коринті Павла судили 25.
Зростання церкви дорого коштувало: сатана не віддає територію без боротьби, 
однак книга Дії Апостолів показує силу Духа Святого і тріумф Євангелія: церкви 
були насаджені по всій Малій Азії, Македонії та Ахеї.
  Третя місіонерська подорож (Дії Апостолів 18:23-21:15)
Павло недовго залишався в Антіохії перед тим, як навідатися до церков в Галатії 
та Фригії. Перша частина цієї подорожі була присвячена зміцненню віруючих в 
раніше організованих церквах 26. Третя місіонерська подорож тривала з 53 по 57 
роки після Р.Х. Найдовший період часу (три роки) вони провели в Ефесі; переб-
уваючи там, Павло написав обидва послання До Коринтян, звертаючись до про-
блем у цій складній церкві.
Залишивши Ефес через опозицію ворогів, Павло пішов в Македонію та Ахею. Він 
зібрав пожертви в переважно язичницьких церквах в цьому регіоні, щоб підтри-
мати нужденних юдеїв-християн в Єрусалимі. Цей прояв єдності церкви показу-
вав, що юдеї і язичники були членами Христової церкви.
  Арешт і ув’язнення (Дії Апостолів 21:15-28:31)
Повертаючись з третьої місіонерської подорожі, Павло зупинився в Кесарії, де 
пророк Агав попередив Павла, що його заарештують в Єрусалимі 27. Остання ча-
стина Книги Дії Апостолів розповідає про арешт Павла, його ув’язнення в Кесарії, 
апеляції до Риму (на підставі права римського громадянина), небезпечну поїздку 
до Риму (включно з трощею корабля на острові Мальта) і два роки служіння там, 
перебуваючи під домашнім арештом.
Наприкінці книга Дії Апостолів показує, що веління Ісуса щодо поширення Благої 
звістки в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і «до останнього краю землі» виконувалося. 
Перебуваючи під домашнім арештом, Павло міг вільно служити: «…і проповідував 
він Боже Царство, та з відвагою повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса 
Христа» 28. Незважаючи на опозицію юдейських лідерів (перша частина книги Дії 
Апостолів) чи римського уряду (друга частина), Дух Святий наповнював церкву 
силою, щоб виконувати Велике доручення Христа.

22 2 Тим. 4:11.
23 Дії Апостолів 16:6-10.
24 В Діях Апостолів 16:10 Лука починає використовувати займенник «ми» замість «вони».
25 Дії Апостолів 16:23-39; 17:5-7; 17:13; и 18:12-17.
26 Дії Апостолів 18:23.
27 Дії Апостолів 21:10-11.
28 Дії Апостолів 28:31.
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Таблиця служіння Павла 29 

Книга Дії Апостолів в церкві сьогодні
Євангеліє від Луки показувало важливість Духа Святого в земному служінні Ісуса, 
а Книга Дії Апостолів — Його значимість в служінні церкви. Деякі аспекти досвіду 
ранньої церкви можна скопіювати без проводу Духа Святого. Ми можемо вивчати 
Біблію власними силами, підтримувати церковне служіння на певному рівні, мо-
жемо навіть скопіювати деякі знамення та чудеса, але у відсутності Духа Святого 
у нас ніколи не буде такої самої картини, як в книзі Дії Апостолів.
Міжкультурне зростання церкви в книзі Дії Апостолів показує нам зразок для 
сучасної церкви. П’ятидесятниця привела нових віруючих з Європи (Рим), Азії 
(Парфія і Мідія) та Африки (Єгипет і Лівія) в молоду церкву. Книга Дії Апостолів 
демонструє церкву, яка вміщає в себе ці культури, що контрастують між собою, 
і представники яких трудяться в «єдності». Коли виникав конфлікт, церква вчи-
лася знаходити рішення через провід Духа Святого. Мета євангелізації сьогодні 
повинна бути такою самою — поширювати Євангеліє Ісуса Христа, перетинаючи 
культурні кордони. Дії Апостолів показують нам зразок церкви, яка інтегрує всіх 
справжніх віруючих в тіло Христа.
Принцип свободи і спілкування, встановлений на раді в Єрусалимі, показує нам 
зразок вирішення питань совісті в церкві сьогодні. Як Павло повторює в послан-
нях до Римлян 14 і 1 до Коринтян 8, християни повинні уникати двох помилок.

 ¾ Принцип свободи вимагає, щоб ми остерігалися нав’язування наших особи-
стих переконань іншим віруючим.

 ¾  Принцип спілкування вимагає, щоб ми уникали можливостей використання 
своєї свободи у присутності слабкого брата. Таке взаємне смирення суттєво 
допоможе в усуненні бар’єрів між братами та сестрами у Христі.

Для церков, які стикаються з гоніннями, зростання ранньої церкви, супровод-
жуване опозицією, — це заохочення до вірності. Більше, ніж просто допомогти 

29 Дати приблизні.

33 р.
 Покаяння

47-49 рр.
Перша подорож 

з Варнавою
Написання До Галатів 

50-53 рр.
Друга подорож з Силою 

Написання 1 і 2 
Послань до Солунян

35-46 рр. 
В Аравії, Дамаску 

та на Сицилії

49 р.
Рада в Єрусалимі

53-57 рр.
Третя подорож з Силою
Написання До Римлян і 

1 та 2 до Коринтян

60-62 рр.
Домашній арешт в Римі 
Написання тюремних 

послань

66-67 рр.
Останнє ув’язнення

Написання 2-го Тимо-
фію Страта Нероном

64-65 рр.
Звільнення з в’язниці 

Четверта подорож
Написання 1 Тимофію та До Тита

57-59 рр.
Ув’язнення в 

Кесарії та від’їзд 
до Риму
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церквам у виживанні, Бог використовував гоніння, щоб виштовхнути учнів з Єру-
салиму для досягнення Своєї місії церквою. Коли ми дозволимо Богу діяти через 
нас, Він побудує Свою церкву, незважаючи на опозицію в сучасному світі.
 

Висновок
У книзі Дії Апостолів ми бачимо перетворення групи учнів, що перебувають в 
сумнівах та страху в Єрусалимі, на впевнену групу євангелістів, які проповідують 
Благу звістку в Римі та за його межами. Книга Дії Апостолів показує нам силу Духа 
Святого, Який трудиться в церкві та через неї.
Один з найбільших доказів сили Духа Святого, що преображає, — це життя 12 
апостолів. Люди, які втекли під час арешту Ісуса, перетворилися на чоловіків, го-
тових померти за Христа, Який воскрес. Короткий підсумок переказів про смерть 
апостолів свідчить про преображення в день П’ятидесятниці: учні скріпили своє 
свідоцтво кров’ю.

Наприкінці розгляньте, будь ласка, питання, що Бог хоче зробити через церкву 
в наші дні. У день П’ятидесятниці було 120 учнів, а на той час в Римській імперії 
проживало приблизно 45 000 000 людей. З людської точки зору завдання єван-
гелізації світу було неможливим; дивно, але до кінця першого століття Євангеліє 
поширилося зі 120 наповнених Духом віруючих в кожен куточок Римської імперії. 
Що Бог хоче зробити через церкву сьогодні?
 

Яків, син Заведеїв, був убитий Іро-
дом Агріппою через 12 років після 
П’ятидесятниці. 

Андрій, брат Петра, був розіп’ятий в 
Ахеї біля Коринту.

Пилип був розіп’ятий у Фрігії.

З Нафанаїла (Варфоломія) спочатку 
здерли шкіру, а потім розіп’яли. 

Симон Зилот був розіп’ятий в Сирії 
після проповідування в Єгипті та 
Персії. 

Маттій був обраний, щоб замінити 
Юду Іскаріотського. Він проповіду-
вав в Ефіопії і був забитий камінням 
під час страти на хресті.

Симон Петро був розіп’ятий. Через те, 
що він відчував себе негідним помер-
ти смертю свого Господа, він попро-
сив, щоб його розіп’яли вниз головою. 

Хома перетворився з «Хоми невіру-
ючого» на людину з високим рівнем 
посвяти, так що він відправився місіо-
нером до Індії, де помер як мученик, 
найімовірніше, від списа.

Матвію зітнули голову в Даварі, Ефіо-
пія. 

Яків, син Алфеїв, був розіп’ятий.

Тадей був забитий до смерті під час 
проповіді язичницьким священикам у 
Месопотамії.

Іван — єдиний апостол, що помер 
своєю смертю, проте він провів багато 
років у вигнанні на острові Патмос.  
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Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння матеріалу цього уроку, виконавши такі завдання.
1. Оберіть одне з завдань:

1.1 На п’ятій сторінці цього уроку вам був запропонований список практик 
ранньої церкви, і потрібно було вирішити, яка з них була описом, а яка наста-
новою для наших днів. До кожного виду діяльності, який ви вважаєте припи-
сом, знайдіть хоча б одне місце Писання, яке чітко вказує на необхідність його 
практичного застосування.
1.2 Використовуючи проповідь Петра в Діях Апостолів 2 або Павла в Діях Апо-
столів 17, напишіть письмову роботу, підсумувавши основні теми апостольсь-
ких доктрин.

2. Складіть тест за матеріалами уроку; він міститиме також уривок з Писання, 
заданий для запам’ятовування.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про книгу Дії Апостолів, зверніться до нижчезазначених 
джерел.
Друковані джерела:
• Bence, Philip A. Acts: A Commentary in the Wesleyan Tradition. Wesleyan Publishing 

House, 1998.
• Marshall, I. Howard. Tyndale New Testament Commentaries: Acts. Eerdmans, 

1980.
• McCain, Danny. Notes on Acts of the Apostles. Africa Christian Textbooks, 2001.
• Rasmussen, Carl. Zondervan Atlas of the Bible. Zondervan, 2010.
• Stott, John R.W. The Message of Acts. Intervarsity Press, 1990.
Інтернет-джерела:
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament. 

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/
Біблійні карти: http://www.biblemap.org/

 

Урок 4
Тестові питання
1. Чому Ефес був важливим стратегічним пунктом благовістя для Павла?
2. Чому Рим був стратегічно важливим в євангелізаційній стратегії Павла?
3. Які римські імператори асоціюються з гоніннями ранньої церкви?
4. Чому найвірогідніша дата написання книги Дії Апостолів — кінець 50-х або 

початок 60 рр.?
5. Назвіть три аспекти терміну kerygma — ключової вісті, яку проповідували 

апостоли.
6. Хто був першим християнським мучеником?
7. Яку роль зіграли гоніння в благовісті ранньої церкви?
8. Назвіть основну мультикультурну церкву, яка надсилала місіонерів в першо-

му столітті.
9. Назвіть чотири вимоги, висунутих Єрусалимською радою до новонавернених 

язичників.
10. Які позитивні результати виникли внаслідок розбіжностей між Павлом і Вар-

навою?
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Цілі уроку
Наприкінці цього уроку студенти повинні:
1. Знати дату і цілі написання Послання до Римлян.
2. Підсумувати основні доктринальні вчення Послання до Римлян.
3. Розуміти співвідношення між засудженням і Євангелієм.
4. Застосовувати вчення Павла про християнську свободу від свідомого гріха.
5. Застосувати звістку Послання до Римлян до потреб сьогоднішнього світу.

Урок
Прочитайте Книгу до Римлян.
Вивчіть напам’ять До Римлян 1:16-17.
Ніяка інша книга Біблії настільки сильно не впливала на церкву, як послання Пав-
ла до Римлян: три великих процеси відродження почалися з неї.
У темні дні, які супроводжували падіння Римської імперії, Августин був на чолі 
відродження в християнській церкві. Він віддавав належне книзі До Римлян в про-
цесі власного звільнення з тенет гріха; послання відкрило Августину Божу силу, 
яка дає свободу від гріха.
У той час, як римський католицизм тримав цер-
кву в путах ритуалів та помилкових доктрин, 
Мартін Лютер дізнався з Послання до Римлян 
1:17, що «правда… Божа з’являється в ній з 
віри в віру: А праведний житиме вірою...» «Цей 
уривок з послання Павла став для мене ворота-
ми в небеса» 1. Книга До Римлян навчила Мар-
тіна Лютера, що Божа сила виправдовує через 
віру.
В XVIIIтому столітті в Англії зовсім невелика кіль-
кість людей, які називали себе християнами, 
вірили, що мати особисту впевненість у спасін-
ні можливо. Джон Веслі отримав цю перекона-
ність через вивчення книги До Римлян, і з ньо-
го почалося відродження, яке впливає на весь 
світ і до сьогодні. Послання до Римлян відкрило 
Джону Веслі розуміння сили Божої, що дає спа-
сіння.

Історичний фон книги До Римлян
Дата
Послання до Римлян було написане під час третьої місіонерської подорожі Павла 

1 Цитата з Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther. (Nashville, Abingdon Press, 1950), 49-50.

Урок 5
Послання до Римлян. Праведність Божа

«[До Римлян] — це най-
чистіше Євангеліє. Послан-

ня заслуговує не тільки 
на те, щоб завчити його 
слово в слово, але також 
щоб живити себе ним як 

щоденним хлібом для душі. 
Неможливо читати цю 

звістку чи міркувати над 
нею занадто багато: чим 
більше людина думає про 
неї, тим дорожчою вона 

стає» (Мартін Лютер, «Пе-
редмова до Послання до 

Римлян»).
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близько 57 року після Р.Х. Павло, ймовірно, був в Коринті. Хоча він ще не відвіду-
вав Рим, закінчення послання показує, що апостол знав багатьох членів римської 
церкви. Він сподівався відвідати Рим, але спочатку йшов до Єрусалиму, щоб від-
дати пожертви, зібрані церквами Малої Азії 2. В Єрусалимі Павла заарештували і 
відправили до Риму як в’язня.
Цілі написання
Три спонукальних мотиви стали за основу написання послання: невідкладне за-
непокоєння з приводу римської церкви, особисті хвилювання Павла щодо подаль-
шого служіння, а також головна мета — навчити, як отримати виправдання від 
Бога.

 ¾ Нагальною метою було звернення до римської церкви, в якій були як юдеї, 
так і язичники. Церква в Римі була заснована юдеями, можливо, новонавер-
неними, які повернулися з Єрусалиму після дня П’ятидесятниці. У 49 році 
після Р.Х. імператор Клавдій вигнав юдеїв з Риму 3; коли вони повернулися 
кілька років по тому, церква складалася з двох груп: юдейських християн, 
які дотримувалися Закону Мойсея, і християн з язичників, які звикли жити в 
свободі від обмежень Закону.

 ¾ Павло торкався питань, які турбували церкву, що складалась з юдеїв та 
язичників:

 ¾ Чи здобувається спасіння через виконання Закону?
 ¾ Яке майбутнє чекає на Ізраїль як на Божий народ?
 ¾ Як християни повинні ставитися до різних переконань, як, наприклад, по-

ложення про їжу?

Закінчення книги До Римлян показує особисту мотивацію Павла в написанні 
послання. Всередині у нього був величезний запал досягати великих стратегіч-
них центрів римського світу; Іспанія була одним з них. Послання до Римлян по-
казує намір Павла використовувати Рим як базу для євангелізаційної кампанії в  
Іспанії 4.
Головною метою Павла було навчити тому, як ми отримуємо виправдан-
ня. Юдейські християни дізналися, що воно не приходить через виконання 
Закону, але тільки благодаттю через віру. Християнам-язичникам це стало 
нагадуванням, що Бог обрав трудитися через юдейський народ, і вони не 
повинні дивитися зверхньо на своїх юдейських братів та сестер. Всі віруючі: 
і юдеї, і язичники, виправдовуються Богом тільки благодаттю.

Зміст книги до Римлян
Вступ. Сила Євангелія для спасіння (До Римлян 1:1-17)
Іноді читачі пропускають вступ, щоб швидше дійти до основної частини книги, 
проте в Біблії навіть передмова важлива: це натхненне Слово Бога «корисне до 
навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності» 5. У вступах Павла 
часто подається ключова для його мети інформація. У пролозі Послання до Рим-
2 Рим. 15:25-27.
3 Дії 18:2. Історик Светоній писав, що цей наказ був виданий через чвари, які виникали між юдеями з 
приводу слова «Christos». «Christos» — латинське написання «Христос»; ймовірно, незгоди ставалися між 
юдеями та християнами.
4 Рим. 15:22-29.
5 2 Тим. 3:16.
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лян ми зустрічаємо наступне:
 ¾ Про Євангеліє пророкували в Старому За-

повіті.
 ¾ Євангеліє проголошує Ісуса як Месію. Він 

був
• Сином Давида;
• Сином Бога;
• Тим, Хто воскрес з мертвих.

 ¾ Євангеліє — це сила спасіння для всіх, хто 
вірить: як юдеїв, так і язичників.

 ¾ Євангеліє являє праведність Божу всім 
віруючим.

Праведність Божа, явлена в суді (До Римлян 
1:17-3:20)
� Яким чином Божий суд є частиною «доброї 
новини» Євангелія?
Павло починає з «недоброї звістки»: все люд-
ство засуджене перед Богом.

В 1:17-32 Павло пише про гріх язични-
ків, які «славу нетлінного Бога змінили на 
подобу образа тлінної людини». У цьому 
розділі він згадував про гріхи, які його 
юдейські читачі ідентифікували як гріхи 
«язичників»: ідолопоклонство, гомосек-
суалізм, вбивства, жорстокість і т. д. Пав-
ло попереджає, що ці гріхи гідні смерті.
 У 2:1-16 Павло переходить до розмови про мораліста. Це «хороша людина», 
що засуджує язичника (в першому розділі), але сама вона також винна у 
гріху.
 У 2:17-3:8 Павло звертається до своєї юдейської аудиторії. Через серію ри-
торичних питань він захищає Божу праведність в засудженні юдея, що «згрі-
шив під законом».  
У 3:9-20 Павло робить висновок, що «немає праведного ані одного»: все 
людство засуджене.

Праведність Бога, явлена в спасінні (До Римлян 3 21-8:39)
Після поганої звістки про засудження Павло переходить до доброї новини Єван-
гелія: ми виправдовуємося Богом не вчинками, тому що «Божа правда через віру 
в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає…» 6 Павло показує, як 
Божа праведність явлена в спасінні і преображенні віруючого.
 Виправдання тільки вірою (До Римлян 3:21-5:21).
Так само, як Авраам був виправданий тільки вірою, ми теж виправдуємося вірою, 
а не справами. Ми можемо бути в мирі з Богом через спокутну жертву Христа; 
6 До Рим. 3:22.

Проповідь про суд

«Найголовніший обов’язок 
проповідника Євангелія — 

проголошувати Божий Закон, 
тому що він буде грати роль 
шкільного вчителя і приведе 
людину до вічного життя, що 
в Христі Ісусі» (Мартін Лю-

тер).

«До того, як я проповідую 
про любов, милість і благо-
дать, я повинен проповіду-
вати про гріх, закон і суд» 

(Джон Веслі).

«Вони ніколи не приймуть 
благодать, якщо не за-

тремтять перед справед-
ливим і святим Законом» 

(Чарльз Сперджен).

«Ми не можемо прийти до 
Христа за виправданням, 
якщо не були спочатку в 

Мойсея, щоб отримати осуд» 
(Джон Стотт).
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через Нього ми хвалимося надією слави Божої, а також отримуємо життя. Павло 
показує, що ні в юдеїв, ні у язичників не було причин хвалитися нічим, окрім 
як благодаттю, даною Богом через Ісуса Христа: праведність Божа відкрилася в 
Його безоплатній благодаті, даній людству.
  Виправдання і гріх (До Римлян 6:1-23).
Чуючи радісне свідчення Павла про силу благодаті, читач може запитати: «Що ж 
скажемо? Позостанемся в гріху, щоб благодать примножилась?» Хтось може на-
кинутися на доктрину Павла про благодать з суперечкою, що це призведе до жит-
тя в свідомому гріху. Апостол відповідає твердо: «Зовсім ні! Ми, що вмерли для 
гріха, як ще будемо жити в нім?» Коли ми хрестимося в Христа, ми вмираємо для 
гріха; перебуваючи в благодаті, ми більше не живемо під його владою. Наші тіла 
перестають бути інструментами неправедності: через силу спасіння вони були 
віддані Богу, щоб ми стали слугами праведності. «...Вважайте себе за мертвих 
для гріха й за живих для Бога в Христі Ісусі... не віддавайте членів своїх гріхові 
за знаряддя неправедности». Праведність Божа явлена в Його силі звільнення 
нас від гріха.
  Гріх та закон (До Римлян 7:1-25).
� Прочитайте До Римлян 7. Хто описаний в цьому розділі?
Отримавши виправдання від Бога Його благодаттю, тепер ми служимо «обновлен-
ням духа, а не старістю букви» 7. Юдейський читач міг би запитати Павла: «Про 
що ти говориш? Закон — це гріх?» Павло відповідає: «Зовсім ні». Закон визначає 
гріх. Роблячи це, він пробуджує нас до реальності гріха і до бажання його здійс-
нювати. Закон, який Бог дав нам на благо, стає інструментом зла.
Павло ілюструє цей принцип в уривку, який став однією з найбільш суперечливих 
глав Послання до Римлян. Є три основні підходи до тлумачення До Римлян 7:7-25:

 ¾ Картина нормального життя християнина. Багато реформаторів в минулому 
сперечалися, що Павло зображує життя віруючого, який бажає дотримува-
тися Божого закону, але не здатний це робити. Однак складно примирити 
радісну картину виправданого життя, представлену в До Римлян 4-6: «Ми 
маємо мир з Богом... звільнив нас від гріха...», — з тягарем в До Римлян 7: 
«Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти?»

 ¾ Картина неосвяченого віруючого. Деякі весліанці припустили, що Пав-
ло зображує життя виправданого віруючого, але не повністю освяченого. 
Знов-таки, складно порівняти це з переможною картиною віруючого, що 
живе в мирі з Богом.

 ¾ Картина пробудженого грішника. Отці ранньої церкви бачили цю главу як 
зображення стану Павла перед наверненням, коли він намагався дотриму-
ватися Закону своїми силами. Це картина грішника, який усвідомив свою 
потребу, але ще не отримав виправдання благодаттю через віру. Ця людина 
шукає праведності, але ще не пережила радість, описану в До Римлян 8:1: 
«Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, 
а за духом…»

  Освячення: життя в Дусі (До Римлян 8:1-17).
Відповідь на боротьбу в Посланні до Римлян 7 — це сила Духа, «бо закон духа 
життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха й смерти» 8. Замість спроб 
дотримуватися закону своїми силами, що розчарували, Дух дає нам інші інстру-
7 До Рим. 7:6.
8 До Рим. 8:2.
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менти: «...а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити» 9. Перемож-
ний тон в Посланні до Римлян 8 служить помітним контрастом боротьбі в 7 главі. 
Чому? «Дух Божий свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі». Саме таке 
переможне життя, а не боротьба в 7 главі До Римлян, є зразком християнського 
життя.
Ми живемо в перемозі не своїми силами, але силою Духа Святого, Який звільняє 
нас від рабства гріха 10 і дає впевненість у спасінні 11; Божий Дух направляє нас в 
спасінні 12. Віруючий живе повністю силою Духа Святого.
  Впевненість в надії (До Римлян 8:18-39).
Кульмінація вчення Павла про спасіння — святкування слави, яка чекає на всіх 
віруючих. Павло пише, що «страждання теперішнього часу нічого не варті супро-
ти тієї слави, що має з’явитися в нас». Він підбадьорює своїх читачів, що Бог все 
робить нам на благо, що «тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постано-
вою, усе допомагає на добре». І він нагадує, що наша надія приходить від Бога, 
Який зробив наше спасіння можливим. «Коли за нас Бог, то хто проти нас?»
Бог виправдовує і зберігає нас. Павло радіє нашій впевненості в тому, що ми Його 
діти. «Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні влади, ні теперіш-
нє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе 
відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім!»
Праведність Бога, явлена в обранні (До Римлян 9:1-11:36).
Ще одне питання, яке можна почути від зацікавленого вченням Павла: «Як же 
щодо Ізраїля? Виходить, що Бог не виконав обіцянку, яку дав Своєму обраному 
народові? В Посланні до Римлян 9-11 Павло пояснює, що нащадки Авраама ви-
значаються по вірі, а не на підставі етнічного походження 13. Бог не забув Ізра-
їль, але здійснює Свою роботу через нього, щоб благословити інші народи. Це 
благословення було обіцяно Аврааму 14 і проголошено ізраїльськими пророками 
15, а тепер досягає язичників 16. Благословення Богом язичників не є остаточним 
відкиданням Ізраїля; Його мета для Свого народу буде досягнута.
До Римлян 9-11 говорить про проблему зневіри Ізраїля трьома істинами 17:

 ¾ Божі обіцянки завжди були дані віруючим. Обіцянки Ізраїлю в минулому 
були дані і язичникам, і вірному залишку Ізраїля (9:6-29).

 ¾ Ізраїль був відкинутий за своє невір’я. За теперішнього часу язичники отри-
мали праведність, яка від віри, в той час як Ізраїль не досяг праведності, бо 
шукав її через справи Закону (9:30-10:21).

 ¾ Відкидання Ізраїлю тимчасове, а не остаточне; Бог не забув Свої обіцянки. В 
майбутньому весь Ізраїль буде спасенний, коли навернеться до віри в Бога 
(11:1-36).

Павло закінчує цей розділ славослів’ям, в якому він прославляє Бога за Його не-
збагненну премудрість, знання, присуди та дороги 18. Ми, можливо, не до кінця 
9 До Рим. 8:13.
10 До Рим. 8:2.
11 До Рим. 8:15-16.
12 До Рим. 8:26.
13 До Рим. 9:6-8.
14 Буття 12:3.
15 Ісаї 56:1-8 один із багатьох прикладів.
16 До Рим. 11:11.
17 Перефразовано з William M. Greathouse and George Lyons, Romans: A Commentary in the Wesleyan 
Tradition. Beacon Hill Press, 2008.
18 До Рим. 11:33-36.
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розуміємо повністю Його шляхи, але прославляємо Його, бо довіряємо Його до-
броті і праведності. Ми знаємо, що «все з Нього, через Нього і для Нього!» 19 Його 
шляхи гідні хвали!
Праведність Божа проявляється в житті віруючого (До Римлян 12:1-15:13).
Богослов’я Павла завжди практичне. Кілька послань Павла поділяються на два 
великі розділи. У першій частині Павло вчить тому, у що ми віримо, а в другій — 
як ми повинні жити. Цей зразок можна прослідкувати і в книзі До Римлян.

 ¾ До Римлян 1-11: доктрина. Павло вчить про те, як людина отримує виправ-
дання перед Богом.

 ¾ До Римлян 12-16: застосування. Павло вчить, як праведна людина може 
жити для Бога.

До Римлян 12-15 показує, як принципи, викладені в Посланні до Римлян 1-11, 
застосовуються в щоденній практиці. В 12 главі До Римлян Павло закликає своїх 
читачів віддати себе як жертву живу для Бога. Праведність Божа проявляється 
в виправданні і освяченні, які трансформують всі сторони життя; через того, хто 
ходить по Духу, а не плоті, буде видно Божу праведність щодня. Павло визначає 
кілька практичних аспектів цього нового життя:

 ¾ ми використовуємо свої духовні дари, щоб служити іншим (Рим. 12:3-8);
 ¾ ми ставимося до інших так, щоб це являло істинне християнство (Рим. 12:9-21);
 ¾ ми підкоряємося уряду (Рим. 13:1-7);
 ¾ ми виконуємо закон через любов (Рим. 13:8-14);
 ¾ ми практикуємо принцип свободи в тому, що не судимо брата (Рим. 14:1-12);
 ¾ ми практикуємо принцип любові, не роблячи того, що може стати причиною 

спотикання слабшого брата (Рим. 14:13-14:23);
 ¾ ми наслідуємо приклад Христа, щоб «перебувати в надії силою Духа Свято-

го» (Рим. 15:1-13).

Висновок (Рим. 15:14-16:27)
Наприкінці послання Павло ділиться своїми планами відвідати Рим дорогою до 
Іспанії. Він сподівається, що столиця Римської імперії стане його базою в іспан-
ській кампанії, і посилає вітання колегам, що є звичайним для послань Павла, 
які він закінчує славослів’ям, прославляючи Бога за «об’явлення таємниці», яка 
була «замовчана» 20. Таємниця, що була відкрита, — це радісна новина про те, 
що Євангеліє призначене всім людям. Праведність Бога була відкрита «від віри в 
віру»: всі, хто повірить, спасенні.
 

Послання до Римлян в церкві сьогодні
Книга до Римлян вчить церкву сьогодні важливості ясної доктрини. Пам’ятайте, 
що Павло писав це послання звичайним християнам. За часів, коли до віруючих 
в Ісуса іноді ставилися, як до духовних немовлят, які не здатні перетравити м’ясо 
біблійної істини, Послання до Римлян показує, що християн можна вчити глибин-
ному вченню.
Книга до Римлян вчить церкву сьогодні про важливість застосування доктрин в 

19 До Рим. 11:36.
20 Рим. 16:25-26.
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щоденному житті. Павло показує, що не зацікавлений у вченні лише для розумо-
вої дискусії: його мета — трансформувати життя віруючого.
Після великої істини в 1-11 главі До Римлян Павло продовжує: «Тож благаю  
вас…» 21   «Тож» пов’язує те, що він готується сказати, з тим, що він вже виклав. 
Ми могли б перефразувати це. «Через ці істини (виправдання, освячення та об-
рання) я закликаю вас: віддайте ваші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові, 
як розумну службу вашу... Ось як це перетворення буде виглядати в повсякден-
ному житті». Потім Павло продовжує говорити про практичне застосування цієї 
трансформації в 12-15 главах. Дотримуватися правильної доктрини мало; ми по-
винні жити відповідно до цієї доктрини щодня.

Висновок
У середу 24 травня 1738 року Джон Веслі відвідав моравські збори в Лондоні на 
вулиці Альдерсгейт. Веслі роками перебував у пошуках впевненості в спасінні. 
Як і багато його сучасників, він вірив, що виправдання ґрунтується на здатності 
людини жити праведним життям. Слухаючи Вільяма Холланда, який читав пе-
редмову Мартіна Лютера до Послання до Римлян, Веслі пережив трансформацію. 
Пізніше Він написав:

«Увечері я знехочу приєднався до товариства на ву-
лиці Альдерсгейт, де читали передмову Лютера до По-
слання до Римлян. Приблизно чверть до дев’ятої, коли 
лідер описував внутрішні зміни, які здійснює Бог че-
рез віру в Христа, дивне тепло огорнуло моє серце. 
Я відчув, що вірю, що Христа достатньо для спасіння, 
і впевненість була дана мені, що Він забрав мої гріхи 
(навіть мої!!!) і врятував мене від закону гріха і смер-
ті» 22.
Того вечора Джон Веслі зрозумів велику істину, запи-
сану в Посланні до Римлян 1:17, що «праведний жи-
тиме вірою». Вона стала натхненням для хвилі відро-
дження, яке поширилося через Англію по всьому світу.

Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння цього уроку, виконавши нижчезазначені завдання.
1. Оберіть одне з завдань:
 1.1 Підготуйте проповідь чи біблійний урок з теми виправдання виключно ві-

рою. Це може бути або 5-6 сторінок рукописного чи друкованого тексту, або 
аудіозапис проповіді чи біблійного уроку.

 1.2 Напишіть план Послання до Римлян на одну сторінку, який відображав би 
і доктринальні вчення Послання, і практичне застосування 12-16 глав До Рим-
лян. Це повинен бути ваш особистий план, а не взятий з коментарів або книг з 
вивчення Біблії.

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме також уривок з 
Писання для запам’ятовування.

21 Рим. 12:1.
22 Щоденник Джона Веслі. - Травень 24, 1738.

«...Впевненість 
була дана мені, що 
Він забрав мої грі-
хи (навіть мої!!!) 
і врятував мене 

від закону гріха і 
смерті».
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Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про Послання до Римлян, перегляньте наступні джерела.
Друковані джерела:
• Bray, Gerald, ed. Ancient Christian Commentary on Scripture: Romans. Intervarsity 

Press, 1998.
• Clarke, Adam. Commentary on the New Testament. Abingdon Press, n.d.
• Greathouse, William M and George Lyons. New Beacon Bible Commentary: Romans 

(2 vols). Beacon Hill Press, 2008. 
Інтернет-джерела:
• «До Римлян» http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• «Чи вчить до Римлян 7, що християнин продовжує грішити?» 

http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• «Чи вчить до Римлян 9-11 кальвіністському передвизначенню?» 

http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament. 

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/ 

Урок 5
Тестові питання
1. Назвіть три цілі написання Послання до Римлян.
2. Назвіть 4 істини, що стосуються Євангелія, записані у вступі До Римлян.
3. Перерахуйте три категорії людей, які зазнали осуду в 1-3 главах Послання до 

Римлян.
4. Яку відповідь дає Павло в 6 главі Послання до Римлян тому, хто запитував, чи 

потрібно жити в гріху, щоб примножувалася благодать?
5. Які три тлумачення щодо Послання до Римлян 7:7-25 існують?
6. Павло відповідає на проблему невір’я Ізраїля трьома істинами. Назвіть їх.
7. Назвіть способи з Послання до Римлян 12-15, як на практиці являти Божу пра-

ведність.
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Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати дату і цілі написання 1, 2 до Коринтян та До Галатів.
2. Окреслити основні теми 1, 2 до Коринтян та До Галатів.
3. Зрозуміти важливість нюансів, пов’язаних з тлумаченням 1 до Коринтян.
4. Обговорити взаємозв’язок між законом та християнином.
5. Знати біблійне визначення легалізму.
6. Визначити області конфлікту і непорозумінь в ранній церкві.
7. Пов’язати звістку цих книг з потребами світу сьогодні.

Урок
Прочитайте 1, 2 до Коринтян та До Галатів.
Вивчіть напам’ять 1 до Коринтян 1:20-21 та До Галатів 5:22-23.
Сучасні читачі іноді припускають, що рання церква була вільна від серйозних 
проблем. Ми думаємо: «Чудово було б жити в дні ранньої церкви, коли всі були 
в єдності та на духовному підйомі». Послання Павла общинам в Коринті і Галатії 
показують зовсім іншу картину. Церкви першого століття боролися з помилко-
вими доктринами, гріхом серед членів церкви, нерозумінням важливих біблій-
них вчень; також виникали питання щодо церковного авторитету та дисципліни. 
Іншими словами, ці книги показують світ, дуже схожий на сьогоднішній. З цієї 
причини послання проблемним церквам можуть багато чому навчити проблемні 
церкви двадцять першого століття.
 

1 до Коринтян
Автор та дата
Коринт був портовим містом на перешийку між Егей-
ським та Іонічним морями. Портові вантажі вивантажува-
ли на стороні перешийка, перевозили через вузьку сму-
жку землі і завантажували на кораблі на іншій стороні. 
Стратегічне розташування Коринта відкривало величезні 
можливості для поширення Євангелія. Моряки чекали в 
цьому місті, поки вантажили їх кораблі; це забезпечува-
ло можливість євангелізувати людей зі всієї імперії.
Павло заснував церкву в Коринті під час другої місіонерської подорожі близько 
50-го року після Р.Х. 1 З Акилою й Прискиллою, двома християнами з Риму, Павло 
провів вісімнадцять місяців, проповідуючи в Коринті. Він почав з проповідей у си-
нагозі; коли його вигнали звідти, він переїхав в приватний будинок поруч. Багато 
коринтян, включаючи начальника синагоги, відгукнулися на проповідь Євангелія.

1 Дії Апостолів 18:1-18.

Урок 6
До Коринтян та Галатів: 

послання проблемним церквам
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Павло написав 1-е до Коринтян за п’ять років по тому. Послання було написане 
в Ефесі під час його третьої місіонерської подорожі 2. У ньому Павло виклав на-
станови у відповідь на проблеми в коринтській церкві. Апостол не міг негайно 
відправитися туди, тому написав листа і надіслав його з Тимофієм, який повинен 
був доставити його і наставити церкву під час свого перебування там 3.
Стиль
1 до Коринтян, з одного боку, легко тлумачити, а з іншого складно. Легко, тому 
що це «випадкове послання» — відповідь на конкретну ситуацію (або випадок). У 
цьому сенсі воно просте і не являє собою складний богословський трактат; Павло 
пише про конкретні проблеми.
Однак цей тип послання може бути і складним, тому що ми бачимо тільки одну 
сторону листування Павла з церквою. Тлумачити це послання може бути складно, 
роблячи висновки, виходячи з реакції Павла на проблему.
Два приклади демонструють, як Павло відповідає на питання з Коринта. 1 до 
Коринтян 7:1 починається: «А про що ви писали мені ...», — а потім Павло пише 
фразу, ймовірно, цитату з їх листа, «то добре було б чоловікові не торкатися жін-
ки». Потім апостол продовжує, кажучи, що добре було б чоловікам і жінкам не 
мати сексуальних стосунків, але «щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має 
дружину свою, і кожна жінка хай має свого чоловіка».
1 до Коринтян 8:1 він починає: «А щодо ідольських жертов, то ми знаємо…», — а 
наступна фраза, ймовірно, теж з їхнього листа: «що всі маємо знання. Знання ж 
надимає, любов же будує!» 4. Читаючи Послання до Коринтян, ми бачимо тільки 
одну сторону, що бере участь у листуванні; часом нам доводиться відрізняти по-
ради Павла від цитат з листів коринтських віруючих.
Ціль
Перше послання Павла до Коринтян було вмотивоване проблемним звітом трьох 
лідерів церкви 5. Степан, Фортунат та Ахаїк розповіли про розділення в церкві, 
про толерантність до відкритого гріха та про сумніви в апостольському авторите-
ті Павла. Павло написав 1 до Коринтян у відповідь на ці проблеми, а також щоб 
відповісти на питання коринтських віруючих.
Зміст 1 до Коринтян
У вступі Павло утверджує свій авторитет: «...Апостол Ісуса Христа», — і нагадує 
коринтським віруючим, що вони «освячені в Христі Ісусі, покликані святі» 6. Потім 
він торкається серії проблем, які ілюструють, що коринтяни не живуть згідно Бо-
жого поклику для Його народу.
  Поділи (1 Кор. 1-4)
Павло заснував церкву в Коринті. Обдарований оратор Аполлос проповідував там 
після настанов Акили і Прискилли 7; можливо, Петро відвідував Коринт 8. Церква 
в Коринті розділилася, і кожна група проголошувала одного з цих вчителів своїм 
лідером. Дехто стверджував, що вони поза всіма цими розбіжностями, вигукуючи: 
«Я Христів», — однак навіть ця група керувалася гордістю, а не смиренням 9.
2 1 до Кор. 16:8.
3 1 до Кор. 4:17.
4 1 до Кор. 8:1.
5 1 до Кор. 16:17.
6 1 до Кор. 1:1-2.
7 Дії Апостолів 18:27.
8 1 до Кор. 9:5.
9 1 до Кор. 1:10-12.
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Питання, що обговорюються далі в 1 до Коринтян, показують, що цей поділ впли-
нув і на слабке щотижневе поклоніння та проведення Вечері Господньої, що вже 
мали місце. Крім того, такі поділи, можливо, стали фактором, що вплинув на не-
бажання церкви розбиратися зі свідомим гріхом серед членів церкви.
Павло починає послання, захищаючи своє служіння. Ті, хто проголошували свою 
відданість Аполлосу, відкидали апостольський авторитет Павла і сміялися над 
його непримітною зовнішністю та мовою. Павло захищає свій апостольський ав-
торитет, щоб віднайти платформу для звернення до проблем церкви. Як їх духов-
ний батько, Павло любить своїх «любих дітей» 10 занадто сильно, щоб залишити 
їх на тому шляху, на якому вони знаходилися на той момент часу, тому апостол 
починає з потужного захисту свого служіння: «Павло, волею Божою покликаний 
за апостола Ісуса Христа…» 11 
Оскільки деякі члени церкви порівнювали просту мову Павла з величним оратор-
ським мистецтвом Аполлоса, Павло пояснює, що він не прийшов «звіщати... то 
свідчення Боже з добірною мовою або мудрістю» і «...слово моє й моя проповідь 
не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духу та сили…» 12 Пав-
ло не атакує Аполосса 13, але показує, що його служіння в Коринті ґрунтувалося 
на силі Духа Святого, Який здійснював Свій труд через його звістку. Коринтяни 
славлять людську мудрість, Павло ж закликає їх повернутися до Євангелія.
  Аморальність (1 до Коринтян 5-6)
� Як слід церковним лідерам розбиратися з відкритим гріхом серед членів цер-
кви?
Як римське портове місто з великою кількістю язичницьких храмів, в яких про-
ституція була частиною поклоніння ідолам, Коринт був відомий сексуальною зі-
псованістю. Термін «коринтинізуватися» означав зіпсувати моральність людини.
Коринтська церква відмовлялася карати члена громади, який перебував в амо-
ральних стосунках зі своєю мачухою: така поведінка осуджувалося навіть язич-
никами 14, однак церква стала такою зарозумілою, що відмовлялася вирішувати 
цю проблему.
Повчання Павла важливі для розуміння правильної дисципліни в церкві. Апостол 
вимагає, щоб вони виключили того, хто грішить, в надії, що він покається 15. Цер-
ква повинна засуджувати гріх серед членів своєї общини, а також уникати того, 
щоб подібні дії кидали тінь на Євангеліє. Павло не говорить про вчинки невірую-
чих або навіть відступників; він говорить про активних членів церкви.
У зв’язку з цим Павло згадує про судові позови серед віруючих. У той час, як ко-
ринтяни відмовлялися засуджувати відкритий гріх в церкві, вони були швидкими 
на звернення до громадського суду через особисті образи. Павло запитує, як 
вони можуть «судити світ», якщо недостатньо мудрі, щоб залагодити розбіжності 
між братами-християнами.
  Питання від коринтян (1 до Коринтян 7:1-16:9)
Павло відповідає на серію питань, які коринтяни поставили йому в листі 16. Кожна 
10 1 до Кор. 4:14-15.
11 1 до Кор. 1:1.
12 1 до Кор. 2:1-4.
13 1 до Кор. 16:12 показує, що Павло і Аполлос спільно трудилися для Божого Царства.
14 1 до Кор. 5:1.
15 «Віддати такого сатані», ймовірно, означає вигнати з церкви. Поза церквою людина знаходиться в світі 
— на території диявола.
16 1 до Кор. 7:1.
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тема починається фразою: «А про що ви писали мені…» Павло цитує їхнє запитан-
ня, а потім відповідає на нього.

 ¾ Безшлюбність та шлюб (1 до Кор. 7:1-23).
Деякі вчили, що «добре було б чоловікові не торкатися жінки» 17. Павло відпо-
відає, що шлюб є правильним місцем для сексуальних взаємин. У цьому розділі 
він також говорить про проблему розлучення — питання, особливо складне для 
віруючих, які перебувають у шлюбі з невіруючими.

 ¾ Неодружені та вдови (1 до Кор. 7:25-40).
За «сучасного утиску» Павло вірив, що неодруженим краще залишатися так, про-
те він чітко вказав, що це його особиста думка, а не «веління від Бога». Під «су-
часним утиском» він мав на увазі гоніння віруючих римською владою. Певне, та-
кож він говорив про можливість посилення гонінь і швидкого повернення Христа, 
підкреслюючи, що «час короткий» 18.

 ¾ Ідоложертовна їжа (1 до Кор. 8:1-11:1).
� Які культурні практики, враховуючи контекст вашого служіння, можна порівня-
ти з коринтським питанням щодо їжі, принесеної ідолам?
Найдовше міркування Павла — це відповідь на складне питання про ідоложертов-
ну їжу. Коринтяни брали за основу свого рішення наявні у них знання: «…ми всі 
маємо знання». Павло відповідає, що замість того, щоб ґрунтуватися виключно на 
знанні (яке надимає), ми повинні діяти з любові (яка будує).
Павло проводить розмежування між вживанням їжі в язичницькому храмі і при-
дбанням її на ринку. Той, хто їв в приміщенні храму, — «має знання» — може 
зруйнувати слабшого брата, у якого виникне спокуса піти проти власної совісті. 
Як приклад ставлення, яке повинні являти коринтяни, Павло наводить свою від-
мову від фінансової підтримки, якою він міг би скористатися на правах їхнього 
пастора, на користь можливості євангелізувати місто.
Той, хто споживає їжу в язичницькому храмі, бере участь в практиці ідолопоклон-
ства 19. Павло закінчує: «Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської; 
не можете бути спільниками Господнього столу й столу демонського».
У той час, як віруючі не повинні споживати їжу в язичницькому релігійному кон-
тексті, Павло по-іншому говорить про покупки на ринку, де продається ідоложер-
товне м’ясо. Через те, що там немає прямої асоціації з ідолопоклонством, Павло 
пропонує християнам «не ставити запитань», а купувати те, що є. Винятком може 
бути той випадок, коли при цьому присутня людина, яка може бути ображена 
цією ситуацією. Слабкий брат може асоціювати навіть придбання м’яса з покло-
нінням ідолам. В такому випадку Павло нагадує коринтянам про відповідальність 
християнина шукати в цій ситуації не свого власного, але для ближнього.
Ключовий принцип — любов. Любов до Бога уберігає віруючого від участі в по-
клонінні ідолам, споживаючи запропоновану їм їжу в язичницькому храмі, а до 
віруючого брата — утримує християнина від споживання м’яса, яке може зруйну-
вати віру слабкого брата.

17 1 до Кор. 7:1.
18 1 до Кор. 7:29.
19 1 до Кор. 10:1-22 використовує історію невірності Ізраїлю як попередження проти участі в ідольських 
практиках.
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 ¾ Поклоніння і дари (1 до Кор. 11:2-14:40).
Далі Павло висвітлює питання авторитету, організації Вечері Господньої та духов-
них дарів. Вони виникли через гордість та поділи, які розривали коринтську цер-
кву. Замість того, щоб бачити себе членами одного тіла, коринтяни використову-
вали духовні дари як спосіб власного звеличення. Правильна відповідь на таке 
ставлення — пам’ятати, що любов більше за всі духовні дари.

 ¾ Воскресіння Христа і мертвих (1 до Кор. 15).
Відповідаючи на питання про майбутнє померлих віруючих, Павло починає з 
утвердження історичної істини щодо воскресіння Христа. Потім він доводить, що 
Христос — «первісток серед покійних» — воскрес. Оскільки Ісус переміг смерть, 
християнин спирається на обіцянку воскресіння.

 ¾ Збір для єрусалимських святих (1 до Кор. 16:1-4).
У свою третю місіонерську подорож Павло зібрав пожертвування на підтримку 
віруючих в Єрусалимі, які страждали від опозиції юдейських лідерів. Це пожер-
твування для Павла було важливим як вираз доктрини єдності церкви; цією дією 
язичницькі християни показали, що членство в церкві спонукає їх до зобов’язань 
підтримки своїх братів-християн з юдеїв.
  Прощання (1 до Кор. 16:5-24).
Павло завершує своє послання планом власних намірів майбутніх відвідин Корин-
ту, особистим привітанням та прощанням.

2 до Коринтян
Історичний фон і мета написання 2 до Коринтян
2 Послання до Коринтян було написане за рік після першого. Схоже, візит Тимо-
фія не приніс вирішення проблем в Коринті. Потім Павло сам відвідав церкву. Це 
був «болісний» візит, під час якого церква протистояла його авторитету. Павло 
повернувся до Ефесу, звідки написав ще одне послання (зараз втрачене) та пе-
редав його з Титом 20.
З Ефеса Павло направився в Македонію, де чекав новин з Коринту. Тит приніс 
звіт, що більшість коринтян покаялися в своєму бунтарстві 21, проте невелика 
група продовжувала відкидати авторитет Павла. Остання частина 2 до Коринтян 
звернена до цієї групи і готує ґрунт для третього візиту Павла.
Цілі написання 2 до Коринтян:

 ¾ Похвалити коринтян за покаяння, про яке розповів Тит (1-7).
 ¾ Завершити збір єрусалимських пожертвувань (8-9).
 ¾ Звернутися до тих членів церкви, які продовжували бунтувати (10-13).

Наступна таблиця показує хронологію написання 1 та 2 до Коринтян. Деякі дати 
не відомі точно, але це найбільш ймовірний розклад залучення Павла до церкви 
в Коринті.

20 2 до Кор. 2:3-9.
21 2 до Кор. 7:5-16.
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Павло та церква в Коринті

Відвідування Павлом Коринту   Послання Павла до коринтян
Церква була заснована під час 2-ї 
місіонерської подорожі Павла (50 
рік після Р.Х.)

Невідоме послання22 
1 до Коринтян написане з Ефеса і 
доставлене Тимофієм  
(55 рік після Р.Х.)

«Болісний» візит, під час якого, 
відкидався авторитет Павла 23.

Невідоме «жорстке» послання, пере-
дане з Титом з Ефесу, яке принесло 
покаяння 24.
2 до Коринтян, написане з Македонії 
та доставлене Титом  
(56 рік після Р.Х.)

Останній візит Павла в Коринт 
(57 рік після Р.Х.) 25 

Зміст 2 до Коринтян
Стиль 2 до Коринтян показує його різноманітні цілі. Воно читається, як антологія, 
що вміщає відповіді Павла на різні питання. Як і 1 до Коринтян, це випадкове по-
слання, яке звернене до конкретних проблем, пов’язаних з ситуацією в Коринті. 
Замість того, щоб писати план цього розпливчастого послання, корисніше визна-
чити деякі теми, порушені в ньому.
  Захист апостольства Павла.
З деяким видимим замішанням Павло захищає своє апостольство в розширеному 
уривку. Його вороги використовували страждання і слабкості Павла як докази 
проти його апостольського авторитету. Ці люди хваляться успіхом і владою, а 
Павло — немочами, «щоб сила Христова вселилася в мене» 26. Його авторитет 
походить від Бога, Який обрав трудитися через слабкість Павла, являючи Божу 
благодать.
  Захист гідності Павла.
Павло мав намір прибути у Коринт раніше, але відкладав візит, щоб зажили рани 
від попередніх відвідин. З цієї причини він пішов до Македонії, а не прямо до Ко-
ринту. Ці зміни стала підставою для нападу ворогів Павла, які звинуватили його 
в ненадійності. Павло пояснює переміну своїх планів в світлі Божого керівництва 
його служінням 27.

22 1 до Кор. 5:9.
23 2 до Кор. 2:1.
24 2 до Кор. 7:8-16.
25 2 до Кор. 12:14.
26 2 до Кор. 12:9.
27 2 до Кор. 1:15-2:4; 2:12-17.
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  Планування третіх відвідин Павла.
Все ще залишаються люди, які говорять, що Павло слабкий, і продовжують відки-
дати його авторитет. Апостол пише, що він прямує до Коринту та благає їх пока-
ятися до його повернення. Незважаючи на заворушення, викликані опонентами, 
мета Павла — примиритися. Раніше в листі він запевняє, що простить кривдників, 
якщо ті покаються 28. Наприкінці послання він благає знову про відновлення. 
Мета Павла — відновлення, а не помста.

До Галатів
Дата
Найбільш ймовірна дата написання Послання до Галатів — близько 48 року після 
Р.Х. Павло і Варнава євангелізували південну частину Галатії в першій місіонер-
ській подорожі, починаючи з 47 року після Р.Х. Ймовірно, Павло написав послан-
ня у відповідь на проблеми, що виникли серед новонавернених незабаром після 
його від’їзду.
Одним з аргументів, які підтверджують цю дату, є той факт, що Павло не зга-
дує Єрусалимський собор в цьому посланні. Оскільки послання звертається до 
проблеми язичників і закону (питання, вирішене на Єрусалимському соборі в 49 
році після Р.Х.), швидше за все, апостол згадав би про нього, якби писав після 
49 року. Дата написання послання — 48 рік після Р.Х. — робить його першим по-
сланням Павла.

Ціль
Мета Послання до Галатів зрозуміла відразу з привітального абзацу. Після при-
ходу до Христа в результаті служіння Павла галатійські віруючі згодом залишили 
Благу звістку. Павло пише послання, щоб закликати їх повернутися до Євангелія 
Ісуса Христа (Доброї новини), до закону любові, до життя в силі Духа.
Незабаром після того, як Павло та Варнава залишили Галатію, лжевчителі відві-
дали церкву. Вони вчили, що християни-язичники повинні обрізатися і дотриму-
ватися юдейських законів. Ці лжевчителі не повністю відкидали спасіння, забез-
печене жертвою Ісуса, однак вони наполягали, що ми отримуємо спасіння через 
віру в Христа і послухом Закону. Павло пише, щоб нагадати наверненим, що вони 
виправдані тільки благодаттю через віру.

Зміст
Послання до Галатів є найсуворішим посланням Павла. Він викриває галатійських 
віруючих в їх глупоті, тому що вони звернулися до іншого Євангелія, і закликає 
їх повернутися до істинного Євангелія Христа. Він робить це через серію контра-
стуючих виборів. Послання до Галатів — це заклик до життєво важливого вибору: 
свобода у Христі чи пута плоті.

  Істинне Євангеліє на противагу хибному.
На відміну від інших послань, де Павло часто говорить про себе як про апостола 
і слугу Ісуса Христа, в Посланні до Галатів він говорить про себе виключно сло-
вами положення. «Апостол Павло, (поставлений ні від людей, ані від чоловіка, 

28 2 до Кор. 2:5-11.
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але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих Його воскресив…)» 29: це слова 
апостольського авторитету.
Юдаїсти поставили під сумнів звістку Павла в Галатії. Ймовірно, звучало щось по-
дібне: «Павло не був учнем Ісуса. До того ж, він гнав церкву. Навіщо вам слухати 
його звістку? Він не справжній апостол». Павло відповідає: «Я не був обраний 
людиною, але Ісусом Христом й Богом-Отцем, що з мертвих Його воскресив».
Павло бажав, щоб галатійські віруючі знали, що звістка, яку він проповідував їм, 
була справжнім Євангелієм Ісуса Христа. Одна з проповідей Павла в Галатії запи-
сана в Діях Апостолів 13:16-41.
� Прочитайте проповідь Павла в Діях Апостолів 13:16-41. Які теми підняті в цій 
проповіді?
Зверніть увагу на цей підсумок Євангелія:

 ¾ Бог трудився через всю історію Ізраїля, щоб воздвигнути Спасителя.
 ¾ Ісус — Спаситель, проголошений Іваном Хрестителем.
 ¾ Христос не був прийнятий «жителями Єрусалима і начальниками їх» 30.
 ¾ Ісус був розіп’ятий, але «Бог воскресив Його з мертвих» 31.
 ¾ Ісуса бачили багато свідків після Його воскресіння.
 ¾ «...І в усьому, в чому ви не могли виправдатись Законом Мойсеєвим…» 32 Це 

вкрай важлива звістка для навернених язичників: з самої першої проповіді 
Павло проголошував, що ми виправдані вірою, а не законом Мойсея.

Це істинне Євангеліє — звістка про виправдання тільки вірою. На час, коли Павло 
писав до галатів, ці новонавернені звернулися до «іншої Євангелії», яка, по суті, 
такою не була 33: пута «виправдання справами закону» далекі від доброї новини 
«виправдання вірою», яку проповідував Павло.
  Благодать на противагу законництву.
Що було «хибним євангелієм» законників? Юдаїсти 34 вчили, що язичники от-
римають спасіння через послух всім аспектам закону Мойсея, а Павло — що ми 
виправдовуємося благодаттю, а не справами. Він спирався на чотири аргументи.

 ¾ Досвід Павла. Павло вказує на Євангеліє, явлене йому по дорозі в Дамаск. 
Він був ворогом Євангелія, гонителем церкви. «І я перевищував в юдей-
стві багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником 
моїх отцівських передань» 35. Якщо спасіння приходить від послуху закону, 
Павлу не потрібно було Євангеліє, тому що він вірно підкорявся закону. Бог 
«так розпорядився виявити мною Сина» і відкрити Павлу істину, «що люди-
на не може бути виправдана ділами Закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, 
то ми ввірували в Христа Ісуса» 36.

29 До Гал. 1:1.
30 Дії Апостолів 13:27.
31 Дії Апостолів 13:30.
32 Дії Апостолів 13:39.
33 До Гал. 1:6-7.
34 Юдаїст – це термін, що стосується вчителів ранньої церкви, які намагалися змішати юдейські практики 
з християнською доктриною. Вони проголошували себе християнами, але наполягали, щоб язичники, які 
увірували, теж слідували юдейському закону.
35 До Гал. 1:14
36 До Гал. 1:16; 2:16.
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 ¾  Досвід галатів. Галати прийняли Духа 
«із проповіді про віру», а не «ділами 
закону». Вони не можуть «кінчити 
тілом», «Духом почавши» 37.

 ¾  Досвід Авраама. «Авраам повірив 
Богові і це залічено за праведність 
йому». Тепер всі, хто увірував, — 
«діти Авраама» 38. Як і Авраам був 
виправданий через віру, християни 
виправдовуються вірою, а не спра-
вами.

 ¾ Закон. Павло показує, що всі, хто 
покладається на діла закону, пере-
бувають під Божим прокляттям, бо 
«праведний житиме вірою» 39. Павло 
закликає галатів навернутися. «Хри-
стос для волі нас визволив. Тож стій-
те в ній та не піддавайтеся знову в 
ярмо рабства» 40.

  Плід Духа на противагу путам плоті.
� Чи дає нам свобода від «діл закону» право слідувати плотським бажанням?
Павло усвідомлював небезпеку ідеї виправдання виключно вірою, розуміючи, що 
вона може неправильно застосовуватися. Читач може подумати: «Це чудова но-
вина. Я виправданий благодаттю через віру. Закон не має значення: я можу ро-
бити все, що хочу, і жити відповідно до моїх плотських бажань ». І в Посланні до 
Римлян, і в Посланні до Галатів Павло висловлюється щодо цього помилкового 
вчення. У книзі До Римлян він нагадує своїм читачам, що той, хто помер для гріха, 
не може продовжувати жити в ньому 41. У Посланні до Галатів Павло наказує: «…
ходіть за духом, і не вчините пожадливости тіла…» 42

Павло попереджає своїх читачів: 
«Тільки щоб ваша воля не стала при-
водом догоджати тілу, а любов’ю слу-
жити один одному» 43. Павло ніде не 
заявляє, що закон не потрібен; він 
вчить, що закон виконується (завер-
шується) любов’ю. Відповідь апостола 
на законництво не надає християнину 
права добровільно грішити. Відповідь 
на законництво — любов. Закон ви-
конується в любові. Якщо ми любимо 
Бога, то будемо коритися Його закону 
добровільно; за допомогою закону ми 

37 До Гал. 3:3.
38 До Гал. 3:6-7.
39 До Гал. 3:11-12.  
40 До Гал. 5:1.
41 До Рим. 6:2.
42 До Гал. 5:16.
43 До Гал. 5:13.

Три погляди на діла закону
 ¾ Законництво: «Я заробляю спасін-
ня справами».

 ¾ Право: «Я отримую спасіння бла-
годаттю, тому справи не мають 
значення».

 ¾ Любов: «Я отримую спасіння 
вірою. Я слухняний Богу через 
любов до Того, Хто врятував мене 
Своєю благодаттю!»

Хто такий законник?
Чи є законником людина, яка 

намагається в усьому коритися 
Богу?

Ні! Бог очікує від Своїх дітей 
послуху. Законник — це людина, 
яка підкоряється Божим законам, 

щоб «заробити» спасіння.
Суть в серці. Зовні законник і 

щиро віруюча людина виглядати-
муть однаково. Віруючий корить-
ся Богу, тому що хоче догоджати 
Йому. Законник в послуху Богу 

намагається заслужити Його при-
хильність. Мотивація до послуху, 
а не сам послух, визначає закон-

ника.
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будемо знати, як жити так, щоб догоджати Богу. Ми будемо коритися, виходячи 
не із зобов’язань, але з любові; любов виконує закон.
Павло показує контраст справ і плоті з плодом Духа 44. Він вчить, що, якщо ми 
живемо в Дусі, то будемо ходити в Ньому і являти Його плід в нашому житті; якщо 
ж будемо сіяти в тіло, пожнемо тління; хто сіє для духа, той від духа пожне життя 
вічне 45. Закон любові не є дозволом грішити, а зовсім навпаки: любов дає нам 
сили ходити в слухняності Богу.
Закон любові має чудове практичне застосування для віруючого. Живучи таким 
чином, ми піднімемо тих, хто піддався спокусі; ми будемо носити тягарі один од-
ного і правильно думати про себе; ми пожнемо вічне життя 46. Це справжня хри-
стиянська свобода.

Послання До Коринтян і До Галатів в церкві сьогодні
Коли ми стикаємося з проблемами в общині, іноді виникає спокуса подумати: 
«Раніше ніколи не було так погано». Коринтяни і галатяни нагадують нам про 
те, що сьогоднішні проблеми не нові. Ці послання прямо говорять до церкви XXI 
сторіччя.
1 до Коринтян нагадує нам про єдність церкви. Незважаючи на те, що ми може-
мо значно відрізнятися один від одного, тіло Христове єдине. Ця істина повинна 
керувати нами і коли виникають проблеми в церкві через відмінності, і коли тра-
пляються конфлікти серед християн; також вона повинна направляти нас у вико-
ристанні дарів для збудування тіла Христового.
Послання нагадують нам, що ми покликані до служіння примирення. У Посланні 
до Коринтян Павло показує, що прощати потрібно легко, коли в церкві виника-
ють поділи; також і в листі до галатів Павло згадує про те, що ми повинні шукати 
відновлення тих, хто впав.
Послання до Галатів нагадує нам про величну доктрину виправдання благодат-
тю через віру. Павло попереджає нас про те, щоб ми відмовилися від будь-яких 
спроб вчити «виправданню вірою плюс...» Ніщо: ні закон Мойсея, ні справи, ні 
будь-що інше не може бути додане до віри в Христа як основи для нашого виправ-
дання перед Богом.
Послання до Галатів нагадує нам про застосування закону любові, який тран-
сформує наше життя.

Висновок 
На початку травня 1738 року Вільям Холланд за-
свідчив про впевненість у спасінні через віру, 
прослухавши, як Чарльз Веслі читав коментарі до 
Послання до Галатів. Чарльз Веслі писав у своє-
му щоденнику: «Сьогодні я провів кілька годин 
наодинці з Мартіном Лютером, який був величез-
ним благословенням для мене... я трудився, чекав 
і молився, щоб відчути Того, Хто полюбив мене і 
віддав Себе за мене».
44 До Гал. 5:19-23.
45 До Гал. 6:8.
46 До Гал. 6:1-8.

Євангеліє: ми спасенні 
через віру.

Юдаїсти: ми спасенні че-
рез віру + закон.

Загрози Євангелію сьо-
годні: ми спасенні через 

віру +
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Кілька днів по тому, в неділю в день П’ятидесятниці, Веслі сам засвідчив про цю 
впевненість. Через чотири дні, слухаючи, як Вільям Холланд читав вступ Мартіна 
Лютера до Римлян, Джон Веслі прийшов до впевненості в спасінні через віру.
Істина про виправдання вірою преобразила Мартіна Лютера, двох Веслі та міль-
йони інших віруючих: сьогодні вона так само важлива, як і в XVIIтому столітті 47.

Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння цього уроку, виконавши наведені нижче завдання.
1. Оберіть одне з завдань:
 1.1 Підготуйте план на одну сторінку щодо тих тем в 1 до Коринтян, які підні-

має Павло. Він повинен містити наступні три елементи:
 — питання або проблему;
 — короткий підсумок відповіді Павла;
 — посилання на Писання, де обговорюється це питання.
 1.2 Напишіть есе на одну сторінку про сучасні труднощі доктрини виправдання 

лише благодаттю через віру. Зараз у нас немає юдаїстів, і ми позбавлені їхніх 
спроб вимагати у нас обрізання, проте в наші дні теж можуть додаватися еле-
менти до спасіння благодаттю через віру як підстави для виправдання.

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме місця Писання 
для вивчення напам’ять.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше інформації про Послання до Коринтян та до Галатів, звер-
ніться до наступних джерел.
Друковані джерела:
• Clarke, Adam. Commentary on the New Testament. Abingdon Press, n.d. 

Gill, David. “1 Corinthians” in Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary. 
Zondervan, 2002.

• Morris, Leon. Galatians: Paul’s Charter of Christian Freedom. Intervarsity Press, 
2003. Stott, John. The Message of Galatians. Intervarsity Press, 1984.

• Wilson, Earle L. Galatians, Philippians, Colossians: A Commentary for Bible 
Students. Wesleyan Publishing House, 2007.

Інтернет-джерела:
• “Paul’s Leadership Challenges at Corinth” at  

http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/ 

47 From J.I. Packer’s “Introduction” to Luther’s Commentary on Galatians. Crossway Classic Commentaries, 
1998.
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Урок 6
Тестові питання
1. Чому Коринт був важливим містом в євангелізаційній стратегії Павла?
2. Хто трудився з Павлом, насаджуючи церкви в Коринті?
3. Які проблеми в Коринті стали причиною написання 1 до Коринтян?
4. Якою фразою Павло починає відповідати на кожне питання в 1 до Коринтян?
5. Назвіть три теми, до яких звертається апостол Павло в 2 до Коринтян.
6. Яка мета написання Послання до Галатів?
7. У чому полягало помилкове вчення юдаїстів?
8. Який вибір запропонований в Посланні до Галатів?
9. Дайте визначення законнику.
10. У своїх аргументах проти законництва Павло вказав на чотири речі. Назвіть 

їх.
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Урок 7
До Ефесян, До Филип’ян, До Колоссян 

та До Филимона. Тюремні послання

Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати ймовірну дату і історичне тло написання тюремних послань.
2. Визначати основні теми та цілі тюремних послань.
3. Розуміти біблійний смисл передвизначення.
4. Цінувати важливість біблійного вчення про церкву, Христа та духовну війну.
5. Підсумувати практичні принципи християнського життя з тюремних послань.
6. Співвіднести звістку цих книг з потребами сьогоднішнього світу.

Урок
Прочитайте послання До Ефесян, До Филип’ян, До Колоссян та До Филимона.
Вивчіть напам’ять До Ефесян 4:11-16 та До Колоссян 3:1-4.

На початку 60-х років після Р.Х. Павло був під домашнім арештом в Римі протягом 
двох років. Хоча він і був ув’язненим, але мав відносну свободу: апостол жив у 
своєму особистому будинку і йому дозволяли приймати відвідувачів 1. В цей час 
Павло написав чотири листи (також названі посланнями); три з них були адресо-
вані церквам, а четверте — людині, яка отримала спасіння через служіння Павла.
Ці послання — одні з найрадісніших. Вони показують 
перемогу апостола над складними обставинами життя 
і підбадьорюють нас залишатися в дусі радості за часів 
страждань.
Послання надзвичайно практичні. Вони висвітлюють такі 
питання, як взаємини в сім’ї, духовна війна (До Ефесян), 
смиренність і єдність (До Филип’ян), вищість Христа (До 
Колосян), а також прощення та відновлення (До Филимо-
на).

До Ефесян
Історичне тло
Церква в Ефесі була організована Павлом під час його третьої місіонерської подо-
рожі. В Ефесі проповідував Аполлос, а також Прискилла і Акила трудились там; 
апостол Павло провів три роки, проповідуючи і навчаючи в Ефесі. Це місто стало 
центром євангелізаційної місії для навколишніх провінцій: звідти «всі з Азії, слу-
хали про слово Господа» 2.
Ефес був батьківщиною відомого храму богині Діани (також званої Артемідою). 
1 Дії Апостолів 28:30-31.
2 Дії Апостолів 18:24-19:10.
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Окультні практики були звичною справою, а економіка міста оберталася навколо 
продажу об’єктів, пов’язаних з храмом. Нові віруючі спалили книги з мистецтва 
магії на 6 000 000 доларів 3. В результаті, Дмитро та маги, які заробляли собі 
на життя, продаючи предмети, які вшановували Діану, підняли повстання проти 
служіння Павла. Духовна війна — важлива тема Послання до Ефесян.
Слід згадати ще про один додатковий фактор. Для послань Павла не характерна 
відсутність особистих привітань: навіть послання до Риму, де Павло ще не був, 
містило привітання тим людям в общині, яких Павло знав. З огляду на те, що апо-
стол проповідував в Ефесі три роки, можна припустити наявність в посланні дов-
гого списку імен, однак там зовсім немає особистих привітань. Найбільш ймовірна 
причина цього — Послання до Ефесян та до Колоссян були «круговими» і призна-
чалися декільком церквам в Малій Азії. Тихик повинен був доставити послання 
ефесянам та колоссянам і принести вітання цим церквам 4.
Зміст
Огляд Послання до Ефесян виділяє два великі розділи:

 ¾ Доктрина: що Бог зробив для церкви (До Еф. 1-3).
 ¾ Застосування: що Бог робить в церкві (До Еф. 4-6) 5.

У першому розділі Павло висвітлює доктрини обрання і церкви, а в другій частині 
наставляє своїх читачів жити життям, гідним їх становища як обраної церкви Бо-
жої.
  Доктрина: що Бог зробив для церкви (До Еф. 1-3)

 ¾ Спасіння віруючих (До Еф. 1:3-2:10).
Після короткого привітання Павло починає по-
слання молитвою, в якій перераховує благо-
словення, які ми отримали від Христа. Уривок 
До Ефесян 1:3-14 є прекрасним славослів’ям, 
в якому Павло нагадує своїм читачам про ду-
ховні переваги, які ми отримуємо через наше 
положення у Христі.
� Прочитайте До Ефесян 1:3-14. Які духовні 
благословення ми отримуємо у Христі?
До нашого спасіння причетні всі три Особи-
стості Трійці. В 1:3-6 Павло показує роль Отця 
в нашому обранні: Бог «так як вибрав у Ньому 
Він нас перше заложення світу, щоб були пе-
ред Ним ми святі й непорочні, у любові…» Ми 
обрані у Ньому (у Христі), щоб бути святими, і 
непорочними; план спасіння був продуманий 
Отцем.
В 1:7-12 Павло зображує роль Сина у вику-
пленні. За допомогою спокутної жертви Ісуса 
ми отримуємо «в Ньому відкуплення кров’ю 
Його, прощення провин, через багатство бла-
годаті Його…» Відкупити когось — означає 
3 З коментарів до Біблії.
4 До Еф. 6:21 та До Кол 4:7.
5 Перефразовано з Walter A. Elwell and Robert W. Yarbrough, Encountering the New Testament. Baker 
Academic, 2005.

«Прекрасні зміни Він здійснив 
в нас:

Він став Сином людським для 
нас і вчинив нас синами Бо-

жими;
Своїм сходженням на землю 
Він приготував наше сход-

ження на небеса;
взявши на Себе нашу смерт-

ність, Він підтвердив Своє 
безсмертя;

приймаючи наші слабкості, 
Він зміцнює нас Своєю си-

лою;
взявши нашу бідність на 

Себе, Він перетворив її на 
багатство»

(Джон Кальвін, «Заснуван-
ня християнської релігії», 

4.17.2).
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звільнити його з полону за викуп. Чудовим старозавітним прикладом було визво-
лення Ізраїля з єгипетського рабства; в Новому Заповіті всі, хто повірив в Ісуса, 
викуплені від рабства сатани.
В 1:13-14 Павло показує роль Духа Святого в тому, щоб зберегти нас: через 
Дух ми «запечатані». Красиво Павло говорить про те, що Дух забезпечує нам 
«завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу Його слави!» Він дає нам 
«завдаток» для нашої спадщини у вічному Божому Царстві. Через Духа ми є Бо-
жою «придбаною власністю» і отримуємо обіцянку небес.
Тема доктрини спокутування продовжується в Посланні до Ефесян 2, де Павло 
нагадує нам, що ми «мертвими були через ваші провини». Спасіння не ґрунтуєть-
ся на наших заслугах, але «Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику 
любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив 
разом із Христом, спасені ви благодаттю…»
«Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, 
щоб ніхто не хвалився» 6. Увесь процес — це дар Божий; нам нічим хвалитися.

Обрання
Павло пише, що ми призначені для усиновлення Христом і обрані «перше 
заложення світу».
Деякі люди використовують слово «обраний», вважаючи, що ще до засну-
вання світу Бог визначив людей, які будуть спасенні. «Обрати» — призна-
чити для спасіння. За логікою, це повинно стосуватися і призначення до 
засудження, і, відповідно, такі люди не можуть отримати спасіння, проте це 
суперечить біблійній вісті, що Бог любить все людство.
Деякі люди розуміють обрання як щось більше, ніж Боже завбачення тих, 
хто буде спасенний. Вони сперечаються, що передвизначення — це лише 
Боже передбачення вибору людини. Згідно з цим поглядом спасіння ґрун-
тується на нашому виборі, однак це розуміння суперечить біблійному ак-
центу на Божій суверенності.
Ці два принципи (щодо Божої суверенності та Божої любові до всього люд-
ства) вирішуються двома центральними уривками, що стосуються призна-
чення: До Римлян 9-11 та До Ефесян 1. До Римлян 9-11 показує Божу спра-
ведливість у визначенні шляху спасіння: ніхто не отримає спасіння, інакше 
як по вірі в Ісуса Христа; це спосіб, який Бог навічно визначив як шлях до 
спасіння.
В Посланні до Ефесян 1 Павло показує, що спасіння належить людям через 
положення «у Христі». До заснування світу Ісус був обраний як Той, через 
Кого прийде спасіння. Всі, хто повірять, — обрані «в Ньому»: через Божу 
вселенську любов шлях до спасіння відкритий для всіх, хто увірує.
Цей же баланс можна простежити і в Старому Заповіті. Ізраїль був об-
раним народом, Божими людьми, однак «не всі ті ізраїльтяни, хто від  
Ізраїля» 7. Боже обрання Ізраїля як народу не означало, що кожен ізраїльтя-
нин спасеться. Через непослух деякі, наприклад, як Ахан, втратили обітни-
цю, а інші, не народжені в Ізраїлі (як Рахав), успадковували обіцянку, дану  
 

6  До Еф. 2:4-5, 8-9.
7 До Рим. 9:6.
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Ізраїлю. Спасіння вимагало, щоб люди вірили і брали участь в Божій обі-
цянці обрати Ізраїль.
Таким же чином Христос був обраний до заснування світу як Той, через 
Кого буде явлене спасіння. Коли ми «у Христі» через віру, то отримуємо 
благословення спасіння: ми обрані у Христі.
Обрання — це Божий суверенний вибір віри в Христа як єдиного шляху до 
спасіння, «Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спа-
стися ми мали» 8. Ця ж ідея представлена в 1 Петра 1:18-20. Ми викуплені 
не тим, що зазнає тління, «але дорогоцінною кров’ю Христа, як непороч-
ного й чистого Ягняти» 9. Обрання здійснюється виключно у Христі і тільки 
через віру.

 
 ¾ Єдність церкви (до Еф. 2:11-3:21)

� Що мається на увазі під «таємницею Євангелія» в Посланні до Ефесян?
В 1 главі Послання до Ефесян Павло радіє спасінню віруючих, а в 2-3 главах — 
Божому творінню — церкві. Важливою темою цього послання є єдність церкви як 
одного тіла, сформованого з юдеїв та язичників. Язичники, які колись були «чужі 
заповітам обітниці», тепер стали «близькі Христовою кров’ю» 10. З самого початку 
Бог планував включити язичників в Свою сім’ю; для юдейських братів Павла це 
було шокуючим аспектом Євангелія; церква у Христі створена і для юдеїв, і для 
поган.
В Біблії таємниця — це не щось невідоме, але те, що було прихованим, а тепер 
відкрите. В 3 главі До Ефесян Павло пояснює таємницю, яка тепер відкрита: «по-
гани співспадкоємці, і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через 
Євангелію» 11. На підтвердження сили Божої благодаті Павло — «найменший від 
усіх святих», той, хто гнав Христа і Його церкву, — був обраний «благовістити 
поганам недосліджене багатство Христове» 12.
Павло закінчує доктринальний розділ молитвою, щоб ефеські віруючі, вже святі і 
вірні «у Христі Ісусі», були «наповнені всякою повнотою Божою».
  Застосування: що Бог робить в церкві (До Еф. 4-6)
У другій половині послання Павло закликає віруючих «поводилися гідно покли-
кання, що до нього покликано…» 13 Життя, гідне нашого покликання:

 ¾ Приносить єдність в церкву (До Еф. 4: 1-16).
 ¾ Результати в етичній поведінці (До Еф. 4: 17-5: 21).
 ¾ Впливає на взаємини в родині та на роботі (5:21-6: 9).
 ¾ Можливе тільки силою всемогутнього Господа (6:10-18).

Християнська доктрина не може бути відділена від життя віруючих. Вчення церк-
ви повинно проявлятися в житті громади, в якій кожна частина тіла функціонує 
правильно, а церква будує «себе любов’ю» 14. 

8 Дії Апостолів 4:12.
9 1 Пет. 1:19-20.
10 До Еф. 2:12-13.
11 До Еф. 3:6.
12 До Еф. 3:8.
13 До Еф. 4:1.
14 До Еф. 4:16.
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Доктрину спасіння благодаттю видно в поведінці «нового чоловіка, створеного за 
Богом у справедливості й святості правди» 15.
Павло закінчує це послання підбадьоренням, що церква здатна досягти своєї місії 
і перемогти сили пітьми, а також проханням молитися за подальше поширення 
ним Євангелія і Боже благословення.

До Филип’ян
Історичний фон
Павло організував церкву в Філіппах під час своєї другої місіонерської подорожі. 
Це була перша церква в Європі. Павло і Сила прийшли в Філіппи після видіння 
Павла про те, що його кличе на допомогу македонянин 16. Хоча це було головне 
місто в тій частині Македонії, там було не багато юдейського населення. Молитви 
відбувалися на березі річки, тому що синагоги в тій місцевості не було 17.
Однією з перших навернених в Філіппах була Лідія — заможна жінка. Після хре-
щення її будинок став місцем зібрання віруючих. У містах зі значним юдейським 
населенням протистояння Євангелію зазвичай виходило від релігійних лідерів, 
але у Філіппах опозиція з’явилася після того, як Павло та Сила перервали дохід 
людини, що заробляла за допомогою одержимої рабині. Павла і Силу побили, 
заарештували та ув’язнили. В ту ніч через землетрус відкрились двері в’язниці, і 
ув’язнені були звільнені від ланцюгів. Замість того, щоб втекти, Павло і Сила про-
повідували стражникові.
У Діях Апостолів Лука надає детальну інформацію про те, що місто Філіппи було 
колонією 18. Це просте твердження мало величезне значення для ранніх читачів 
Дій Апостолів. Філіппи було засновано як римську колонію в 42 році до Р.Х. римсь-
ким генералом Антонієм. Багато солдатів йшли на пенсію після служби в це місто, 
і громадяни отримували податкові пільги. Статус Філіпп як колонії був приводом 
для гордості його громадян. Павло посилається на такий світогляд, коли закликає 
віруючих филип’ян жити як громадян небес 19.
Цілі
Послання до Филип’ян — одне з найбільш позитивних послань Павла, в котрому, 
однак, є вказівки на деякі проблеми, про які він говорить в посланнях до корин-
тян і до галатів. Є дві причини написання послання.
Особистою метою було донести звістку про ув’язнення Павла і висловити подяку 
церкві за фінансову підтримку його служіння 20. Павло радіє їх вірності і підбадьо-
рює жити в радості.
Наставницькою метою було звернути увагу на дві небезпеки в церкві в Філіппах: 
зовнішню, яка походила від лжевчителів, та внутрішню, що виникала від поділів 
між членами церкви.

15 До Еф. 4:24.
16 Дії Апостолів 16:8-40.
17 У будь-якому місті, де жили хоча б 10 юдейських чоловіків, була синагога.
18 Дії Апостолів 16:12.
19 До Фил. 3:20: «Життя ж наше на небесах», – те саме грецьке слово використовується в до Фил. 1:27: 
«Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією…»
20 До Фил. 4:15-18.
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Зміст
  Радість всупереч обставинам (До Фил. 1).
Незважаючи на те, що Павло знаходиться у в’язниці, він упевнений, що Бог ре-
алізує Свої цілі: через арешт у Павла з’являється можливість проповідувати Єван-
геліє стражникові. Апостол не знає, як закінчиться його ув’язнення, — звільнен-
ням чи смертю, але, незалежно від результату, він радіє, бо для нього «життя 
Христос, а смерть надбання» 21.
Ще одна обставина, яка загрожувала радості Павла, — це заздрість між вірую-
чими. Група в Римі проповідує Христа «підступом», і це додає страждань Павлу, 
проте, незважаючи на їхній мотив, Павло радіє, що Євангеліє поширюється, і це 
хороша новина: життєва ситуація апостола менш важлива, ніж Царство Боже 22.
  Смирення як ключ до єдності (до Фил. 2).
Далі в листі Павло говорить про поділ 
між двома сестрами в филипській  
церкві 23. Вони хороші християнки, які пра-
цювали з Павлом заради Євангелія, але, на 
жаль, особистий конфлікт між ними став за-
грожувати єдності церкви. Закладаючи ос-
нову для роботи з поділами, Павло вказує на 
приклад Христа як на модель християнської 
єдності.
Багато конфліктів виникають через бажання 
захистити свої права. Павло вказує на при-
клад Христа, Який відмовився від привілеїв, 
які Йому належали, щоб служити людству. 
Ісус не прикипів до переваг божественності, 
але «Він упокорив Себе, бувши слухняний 
аж до смерти, і то смерти хресної…» Він пе-
реніс всяке приниження, навіть приниження 
смертю на хресті, щоб придбати нам спасін-
ня; в результаті Бог підніс Ісуса на правиль-
не місце вселенського авторитету 24.
Кожен християнин повинен мати таке саме ставленням смирення, шукаючи, кому 
потрібно допомогти з-посеред віруючих братів. «Нехай кожен дбає не про своє, 
але кожен і про інших» 25.
  Попередження щодо ворогів Євангелія (До Фил. 3).
Хоча Послання до Филип’ян в основному позитивне, Павло пише, суворо попе-
реджуючи про групу порушників спокою, які загрожують церкві: це ті ж юдеї, 
яких ми бачили раніше в Галатії. Вони наполягають, що християни повинні прак-
тикувати обрізання і юдейський закон; Павло називає їх «собаками» і «лихими 
працівниками».
Апостол реагує на наполегливість юдаїстів стосовно дотримання ритуалів закону, 
вказуючи на своє особисте життя як на приклад. Якщо виконання закону прино-

21 До Фил. 1:12-14, 19-25.
22 До Фил. 1:15-18.
23 До Фил. 4:2-3.
24 До Фил. 2:5-11.
25 До Фил. 2:4.

 ¾ Що означає той факт, що 
Ісус «упокорив Себе»?

До Фил. 2:5-11 названо «Гім-
ном Христа» через опис Його 
життя, смерті, воскресіння 
та вознесіння. Багато людей 
сперечалися про значення 
до Фил. 2:8, в якому Павло 
говорить, що Ісус «упокорив 
Себе». Христос не заперечу-
вав Своєї божественності, але 
Він відмовився від привілеїв, 
що належать Йому як Царю 
Всесвіту. Христос упокорив 
Себе, ставши людиною: Він 
не зрікся Своєї божественної 
природи.



68

сить спасіння, Павло цілком міг би «мати надію на тіло». Він був обрізаний згідно 
закону, належав почесному коліну Веніамина; «єврей із євреїв», був фарисеєм, 
який повністю дотримувався закону, ревнував про юдейську віру настільки, що 
гнав християн; за законом Павло був невинним, однак апостол все це вважає «за 
втрату» заради прагнення «переважного познання Христа Ісуса». Павло був спа-
сений, филип’яни були спасені і ми також спасені не дотриманням закону, але за 
допомогою «переважного познання Христа Ісуса, мого Господа» 26.
  Завершуючи настанови (До Фил. 4).
В останньому розділі Павло наставляє Еводію і Синтихію, щоб вони проявили єд-
ність, про яку він вчив у другому розділі. Якщо ці жінки мають розум Христів, вони 
розв’яжуть свої конфлікти. Апостол наставляє церкву радіти в усіх обставинах і 
зберігати Божий мир в серці і розумі. Закінчується послання вдячністю церкві за 
фінансову підтримку.

До Колоссян
Історичний фон
Послання до Колоссян було написане під час ув’язнення Павла в Римі; Тимофій 
також названий автором 27; можливо, він служив Павлу секретарем.
Немає доказів, що апостол відвідував церкви в Колоссах. Найбільш вірогідною 
сполучною ланкою між Павлом та церквою був Епафрас. Епафрас був родом з Ко-
лос; він, можливо, навернувся до Бога під час служіння Павла в Ефесі, який зна-
ходився приблизно за 160 км від Колос. Епафрас повернувся в рідне місто, щоб 
організувати церкву там, а також у містах, які знаходяться поруч з Лаодикією. 
Павло написав послання і до колоссян, і да лаодикійців, давши вказівки цим гру-
пам обмінюватися листами 28.
Ціль
Під час ув’язнення Павла Епафрас повідомив про єресь, яка загрожувала церк-
ві в Колоссах. Павло написав листа, щоб звернути їхню увагу на це небезпечне 
вчення. Крім того, послання призначалося для того, щоб підбадьорити християн в 
Колоссах зростати і ставати зрілими у Христі. Книга включає в себе попереджен-
ня про лжевчителів і настанови для духовного зростання.
Зміст
У Посланні до Колоссян багато спільних тем з Посланням до Ефесян: єдність церк-
ви, реальність духовної війни, необхідність жити чистим життям, гідне покликання 
християнина. Це зовсім не дивно: Павло писав ці послання приблизно водночас і 
говорив про одні й ті самі потреби.
Хоча деталі щодо єресі в Колоссах можуть відрізнятися від сучасних загроз церк-
ви, звістка Павла важлива і сьогодні: 

 ¾ Христос вищий за Своє творіння.
 ¾ Христос — Глава церкви.
 ¾ Як Божі діти, ми повинні жити життям, гідним нашого покликання. 

   

26 До Фил. 3:4-8.
27 До Кол. 1:1.
28 До Кол. 4:16.
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 Вищість Христа (До Кол. 1).
Центральною темою Послання до Колоссян є ви-
щість воскреслого Христа. В красивому твердженні 
Павло показує господство Христа над природою, 
Його авторитет над церквою та роль в спокуті. 
Христос був учасником творіння («усе через Ньо-
го створено») і метою творіння («все для Нього 
створено»). Христос — «Голова тіла, Церкви». Че-
рез Христа та Його пролиту на хресті кров ми, що 
«були колись відчужені й вороги», примирилися 
з Ним. Христос — центр творіння, Голова церкви і 
Господь-викупитель 29.
  Єресь колоссян (До Кол. 2).
Після цього величного твердження про природу Христа Павло переходить до по-
передження про лжевчення, які загрожували церкві в Колоссах. Точна суть єресі 
не відома, проте реакція Павла вказує на деякі її характеристики. Колосська церк-
ва зіткнулася з комбінацією ортодоксального юдаїзму, юдейського містицизму та 
язичницького вчення; вона містила наступні помилкові ідеї:

 ¾ Ортодоксальні юдеї спонукали колоссян дотримуватися юдейських свят, за-
конів про їжу та обрізання 30.

 ¾ Юдейські містики просили колоссян постити, щоб приєднатися до вищого 
ангельського поклоніння Богові 31.

 ¾ Язичники підштовхували колосських віруючих практикувати ритуали для 
захисту від злих духів. Павло не заперечує силу злих духів, але чітко зазна-
чає, що відповідь не в язичницьких ритуалах, але в перемозі, яку вже здоб-
ув Христос над силами зла 32.

� Чи може колосська єресь бути актуальною для нас сьогодні?
Синкретизм — це суміш більше ніж однієї релігій. У Колоссах синкретизм змішав 
юдаїзм, містицизм, язичництво і християнство. Сьогодні церкви в язичницьких 
культурах іноді стикаються зі спокусою поєднати християнські доктрини з прак-
тиками традиційної культури (поклоніння предкам, ритуали вигнання духів, свята 
язичницьких святих і т. д.). І в першому столітті, і в двадцять першому відповідь 
на такі вчення одна: Ісус — Господь. Він вразив сили темряви, і ми маємо пере-
могу тільки через Нього: ніяким іншим практикам та ритуалам немає місця в хри-
стиянстві.
Як було сказано раніше, Павло не дає повного опису єресі в Колоссах. Він менше 
зацікавлений в точній природі лжевчення у порівнянні з істинним Євангелієм Хри-
ста — Господа і Творця церкви.
  Зростання в християнській зрілості (до Кол. 3-4).
Як і в Посланні до Ефесян, Павло переходить від доктрини до практики. Оскільки 
Ісус сидить по праву руку Бога, ми, воскреслі у Христі, повинні налаштовувати 
свій розум на духовні речі, а не фокусуватися нездоровим способом на псевдов-
29 До Кол. 1:15-23.
30 До Кол. 2:16 и 3:11.
31 До Кол. 2:18. «Служба анголам», напевно, не означає, що вони поклонялися їм (що було б проти юдей-
ського вчення), але ця фраза, ймовірно, стосується юдейської містичної ідеї, що через аскетичні практики, 
такі як тривалі пости, ті, хто поклоняються, могли містичним чином приєднатися до Ангелів біля престолу 
Бога. Лжевчителі в Колоссах запрошували християн приєднатися до цих практик.
32 До Кол. 2:15.

Як одна з найбільш 
сконцентрованих на 

Христі книг Біблії, По-
слання до Колоссян на-
буває своєї цілісності у 

божественній і звеличеній 
особистості Христа та у 

Його господстві» 
(ESV Study Bible).
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ченні; нам потрібно пам’ятати, що ми померли для таких речей і тепер живемо з 
Христом у Бозі 33.
Як виглядає життя, «сховане в Бозі з Христом»? Павло описує його практичними 
термінами. Воно містить два аспекти:

 ¾ Ми повинні «відкинути» старі практики і умертвити все земне: гнів, лють, 
злобу, лихослів’я, аморальність і т. д., адже вони викликають Божий гнів 34.

 ¾ Ми повинні «зодягнутися» в нову людину за образом Христа; мова йде про 
милосердя, доброту, смиренність, лагідність, довготерпіння, прощення, «а 
над усім» любов. У міру того, як ми розвиваємо ці якості, мир Божий перебу-
ватиме в наших серцях і слово Христа оселиться в нас. Це нове життя транс-
формує сімейні взаємини (3:18-4:1) і робить Євангеліє більш привабливим 
для невіруючих (4:5-6).  

Послання до Филимона
Історичний фон
Найкоротше послання Павла адресовано Филимону — 
багатому християнину з Колос. Схоже, Филимон навер-
нувся до Бога під час служіння Павла в Ефесі; згодом 
його будинок став місцем зустрічей для церкви в Колос-
сах.
Як це було у першому столітті, у Филимона був раб, 
Онисим, який втік до Риму. Рим був самим густонаселе-
ним містом в усій імперії і найбезпечнішим місцем, щоб 
сховатися втікачеві (сьогодні втікачі можуть загубити-
ся в Нью-Йорку, Мексико, Лагосі або інших великих мі-
стах).
Однак Онисим не зміг сховатися від Бога! У цьому величезному місті Бог звів Пав-
ла та Онисима разом; він навернувся до Бога та почав допомагати Павлу.
У якийсь момент цьому новонаверненому християнину довелося зіткнутися зі 
своїм минулим. Можливо, він вкрав гроші у свого господаря перед тим, як втекти. 
Онисим міг бути жорстоко покараний: рабу, який втік, могли поставити тавро на 
лобі як втікачеві, або навіть вбити. Знаючи це, Павло написав листа на підтримку 
Онисима, який він міг взяти з собою, коли повернеться, щоб зустрітися з Фили-
моном.
Ціль
Мета написання Павлом цього послання проста: прохання про примирення. Они-
сим примирився з Богом; Павло просить Филимона примиритися зі своїм біглим 
рабом.
Зміст
Павло починає з подяки Филимону за його щедрість стосовно братів-християн. 
Любов Филимона до віруючих стане підставою прохання Павла про Онисима, 
який тепер став християнином.

33 Перефразовано з До Кол. 3:1-3.
34 До Кол. 3:5-10.

«Ми всі Онисими 
Господні: непри-

датне стає придат-
ним. Це нескінчен-
на картина, як Бог 
здійснює Свій труд 

в людях. Ми всі 
були біглими раба-

ми гріха» 
(Мартін Лютер).
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Павло звертається до Филимона, не посилаючись на свій апостольський автори-
тет (як в Посланні до Галатів), але на підставі любові. Майже в середині листа він 
говорить про причини його написання: «Благаю тебе про сина свого, про Они-
сима» 35. Филимон — син Павла по вірі, і тепер він «породив» ще одного сина — 
раба Филимона, який втік.
Ім’я Онисим означає «корисний» або «вигідний»; це було поширене ім’я для ра-
бів. Павло пише: «Колись то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе й 
для мене він дуже потрібний» 36. Тепер Онисим житиме у відповідності зі своїм 
ім’ям: через силу Ісуса він потрібний.
Павло натякає, що Филимон міг би звільнити Онисима, але не наполягає 37; він 
просить Филимона прийняти Онисима в тому ж дусі, в якому він прийняв би  
Павла 38.
Послання закінчується проханням до Филимона молитися про звільнення Павла. 
Апостол пише, що сподівається відвідати Филимона після звільнення з в’язниці. 
Чи не думаєте ви, що це могло бути м’яким нагадуванням Павла про те, що він 
незабаром побачить, як Филимон поводиться з Онисимом?
Багато людей скаржилися, що Павло не засуджував рабство, однак апостол велів 
господарям створювати таке середовище, в якій рабство не могло б мати місце 39: 
неможливо бути господарем людини, яку ти бачиш як брата чи сестру у Христі.

Історичний епілог
Писання не говорить про те, що сталося після того, як Онисим повернувся до Фи-
лимона. В історії зустрічається два натяки, з яких можна зрозуміти, що Филимон 
звільнив Онисима.

 ¾ Древній опис Лаодикії (розташованої біля Колос) присвячено рабу, якого 
звільнив господар. Ім’я господаря Маркус Сестій Филимон.

 ¾ Через кілька років після написання цього послання людина на ім’я Онисим 
стає єпископом церкви в Ефесі.

Можливо, Филимон звільнив Онисима, щоб той повернувся до Павла, і апостол 
згодом наставив його для пасторства. Якщо це так, то служіння Павла в Ефесі 
продовжилося через проповіді Онисима — колишнього раба Филимона. Божі цілі 
і плани набагато перевершують те, що ми можемо бачити!
 

Значення тюремних послань для церкви сьогодні
Тюремні послання нагадують нам, що доктрина повинна практикуватися щодня. 
У них Павло закликає своїх читачів жити гідно свого покликання. Недостатньо 
сповідувати вірну доктрину: ми повинні жити згідно з нашою вірою щодня.
Послання до Ефесян і Колоссян вчать нас про реальність духовної битви: «Бо ми 
не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти 
світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби» 40. Духовна війна 
реальна, проте ці послання також утверджують нас в тому, що Христос вже пе-

35 До Филимона 1:10.
36 До Филимона 1:11.
37 До Филимона 1:13.
38 До Филимона 1:17.
39 До Гал. 3:28; До Еф. 6:9; До Кол. 4:1; До Филимона 1:16.
40 До Еф. 6:12.
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реміг в цій битві. Наша основна увага повинна бути зосереджена на Господі, Який 
отримав для нас перемогу, а не на ворогові, який продовжує воювати в програній 
битві.
Послання до Филимона нагадує нам, що Євангеліє примирення на практиці має 
бути видимим в реальному світі. Павла не задовольняла ідея, яка не працює в 
реальному житті. Він наполягав, що та сама звістка, яка примирила Бога і втіка-
ча-грішника, примирить Филимона і його біглого раба. У світі, де панують кон-
флікти і розбиваються взаємини, ми повинні демонструвати, що сила Євангелія 
приносить примирення.

Висновок
Християни в Римській імперії дізналися, що означає жити відповідно до Євангелія 
в занапащеному світі. Павло писав, щоб филип’яни були як «бездоганні та щирі, 
невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як 
світла в світі…»  41 Апостол знав, що світло, що виходить з церкви, сяє все яскраві-
ше в міру того, як в світі темнішає.
У темні дні Римської імперії деякі християни стали відомими під іменем «тих, хто 
ризикують життям заради Христа», тому що вони піддавали своє життя небезпеці 
заради спасіння інших. Павло використовує цей термін, коли говорить, що Акила 
і Прискилла «голови свої за душу мою клали» 42: вони ризикували життям заради 
Павла.
У першому столітті римські християни ризикували накликати на себе гнів суспіль-
ства, рятуючи небажаних немовлят, викинутих на міське звалище. У третьому 
столітті єпископ Карфагенський скликав свою громаду під час чуми, просячи їх 
піклуватися про вмираючих і ховати мертвих, ризикуючи життями, щоб врятувати 
місто.
Рання церква знала, що «відкинути старого чоловіка» означає більше, ніж просто 
відвідувати церкву; це означає жити новим життям, яке належить Христу і Його 
цілям, включаючи і можливий ризик для життя заради того, щоб Євангеліє «світи-
ло вогнями в світі».

Завдання до уроку
Продемонструйте своє розуміння цього уроку, виконавши такі завдання.
1. Оберіть одне з завдань:
 1.1 Підготуйте проповідь чи біблійних урок на тему сімейних стосунків, спира-

ючись на Послання до Ефесян. Це може бути або 5-6 сторінок рукописного чи 
друкованого тексту, або аудіозапис проповіді чи біблійного уроку.

 1.2 Підготуйте проповідь чи біблійний урок з теми церкви на основі Послання 
до Ефесян. Це може бути або 5-6 сторінок рукописного чи друкованого тексту, 
або аудіозапис проповіді чи біблійного уроку.

 1.3 Підготуйте проповідь чи біблійний урок, використовуючи Послання до Фи-
лип’ян, про радість в християнському житті. Це може бути або 5-6 сторінок 
рукописного чи друкованого тексту, або аудіозапис проповіді чи біблійного 
уроку;

41 До Фил. 2:15.
42 До Рим. 16:4.
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 1.4 Підготуйте проповідь чи біблійний на тему нового життя у Христі на основі 
Послання до Колосян. Це може бути або 5-6 сторінок рукописного чи друкова-
ного тексту, або аудіозапис проповіді чи біблійного уроку.

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме також уривки з 
Писання, задані для вивчення напам’ять.

 

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про тюремні послання, зверніться до наступних джерел.
Друковані джерела:
• Beet, Joseph Agar. A commentary on St. Paul’s Epistles to the Ephesians, Philippians, 

Colossians, and to Philemon. Schmul Publishing, 1982.
• Earle, Ralph (ed.). Beacon Bible Commentary, Vol. IX: Galatians through Philemon. 

Beacon Hill Press, 1965.
• Holmes, Mark A. Ephesians: A Bible Commentary in the Wesleyan Tradition. 

Wesleyan Publishing House, 1997.
• Stott, John R.W. The Message of Ephesians. InterVarsity Press, 1979.
• Wilson, Earle L. Galatians, Philippians, Colossians: A Commentary for Bible 

Students. Wesleyan Publishing House, 2007.
Інтернет-джерела:
• “Church and Mission in Ephesians” at  

http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/
 

Урок 7
Тестові питання
1. Коли і звідки були написані тюремні послання?
2. Чому в Посланні до Ефесян немає особистих привітань?
3. Назвіть два великих розділи Послання до Ефесян.
4. Назвіть роль кожного з членів Трійці в спасінні (До Ефесян 1).
5. В чому полягає «таємниця Євангелія» згідно з 3 главою Послання до Ефесян 

3?
6. Перерахуйте дві небезпеки, з якою стикалася церква в Філіппах.
7. Що означає вираз з 2 глави До Филип’ян, що Христос «умалив Самого Себе»?
8. Які три впливи стали причиною єресі в Колоссах?
9. Дайте визначення синкретизму.
10. Назвіть три аспекти актуальності тюремних послань для церкви сьогодні.
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Урок 8
1 і 2 до Солунян: повернення Христа

Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати ймовірну дату і історичні умови написання 1 і 2 до Солунян.
2. Знати основні теми і цілі 1 і 2 послання до Солунян.
3. Отримати підбадьорення в тому, щоб бути вірними навіть за часів протистоян-

ня невіруючих.
4. Більше розуміти доктрину про повернення Христа.
5. Жити сьогодні у світлі повернення Христа.
6. Співвіднести послання цих книг з потребами світу сьогодні.

Урок
Прочитайте 1 і 2 до Солунян.
Вивчіть напам’ять 1 до Солунян 4:23-24.
Церква в Солуні народилася посеред гонінь. Віруючі цієї громади знали, що зна-
чить страждати за ім’я Христа. Вони стали християнами, тому що повірили в істи-
ну проповідей Павла: «Христос Той Ісус, про Якого я вам проповідую» 1. Вони 
були мужніми християнами, готовими постраждати за свою віру.
Протистояння завадило Павлу перебувати в Солуні достатню кількість часу, тому 
він не зміг повністю навчити солунян християнській доктрині. Після від’їзду Пав-
ла із Солуня у членів громади виникли питання щодо повернення Христа: через 
гоніння ці молоді віруючі були занепокоєні тим, що на них очікує в майбутньому.
Павло пише ці два послання, щоб підбадьорити їх триматися вірності: він запев-
няє солунян, що Ісус повернеться, і вони повинні жити сьогодні, фокусуючись на 
цьому.

Історичний фон 1 і 2 до Солунян
Історичний фон
Церква в Солуні була організована під час другої місіонерської подорожі Павла. 
Після того, як апостол залишив Філіппи, він подорожував через Амфіполіс і Апол-
лонію до Солуня, який був на відстані близько 160 кілометрів від Філіпп.
Павло вчив в синагозі в Солуні три суботи. Деякі з юдеїв і багато хто з «побожних 
греків» навернулися до Бога 2; у відповідь група невіруючих юдеїв підняла по-
встання, атакуючи будинок Ясона, де зупинилися Павло і Сила.
Розуміючи небезпеку ситуації, Павло і Сила вислизнули з міста вночі і вирушили 
до Верії, яка розташовувалася на відстані 80 кілометрів від Солуня. Коли юдеї із 
Солуня почули, що Павло у Верії, вони рушили за ним і створили проблеми там. 
Очевидно, що опозиція фокусувалася на Павлі, тому він залишив Силу і Тимофія 
1 Дії Апостолів 17:3.
2 У Діях Апостолів фраза «побожні греки» стосується поган, які приходили в синагогу поклонятися Госпо-
деві, хоча вони повністю не навернулися в юдаїзм.
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у Верії, а сам попрямував 
до Афін.
З Афін Павло прямує на 
захід до Коринта, де слу-
жить вісімнадцять місяців. 
Сила і Тимофій зустрілися 
з Павлом в Коринті і при-
несли йому новини з мо-
лодої церкви в Салоніках.
Павло написав 1 до Со-
лунян у відповідь на вісті, 
отримані від Сили та Ти-
мофія. Він, ймовірно, по-
слав Тимофія віднести 
листа в Солунь. Кілька мі-
сяців по тому у відповідь 
на інші звістки він напи-
сав 2 до Солунян. Ці два 
листи датовані часом зу-
пинки Павла в Коринті в 
50-51 роки після Р.Х. Це 
його ранні послання; пе-
ред ними було написано 
тільки Послання до Га-
латів.

1 до Солунян: Христос повернеться
Ціль
Коли Тимофій дістався Коринту, його розповідь про церкву в Солуні була позитив-
ною: ці молоді віруючі залишалися вірними Євангелію. Павло пише їм, щоб під-
бадьорити у вірі, а також обговорити нагальні проблеми, які з’явилися в церкві. 
Деякі члени громади відійшли у вічність, і ці події спричинили виникнення питань 
щодо повернення Христа. З’явилися побоювання, що ті, хто померли, пропустять 
обіцяне повернення Месії. Християнам, які переживали гоніння, думка про те, що 
їхня віра може бути марною, розбивала серця. Павло пише, щоб підбадьорити 
солунян залишатися вірними перед лицем опозиції, і запевняє їх, що Христос по-
вернеться до всіх: і до померлих у вірі, і до тих, хто залишаться живими на момент 
Його повернення.
Зміст
� Що приносить вам думка про Друге пришестя Христа — страх чи надію? Як 
вчення про повернення Ісуса впливає на ваше щоденне життя?
Написане незабаром після служіння Павла в Солуні, це послання дуже особисте. 
Незважаючи на те, що Павло не називає людей, він пише про деталі свого пере-
бування в Солуні. Він звертається до християн, які увірували під час його служін-
ня, тому в посланні ми бачимо глибоке співчуття апостола до його дітей по вірі.
  Підбадьорення у вірі під час протистояння.

Павло і церква в Солуні
Павло, Сила і Тимофій проповідують в Солуні (Дії 
Апостолів 17:1-4, 50 рік після Р.Х.) 
Втеча до Верії через декілька тижнів (Дії Апо-
столів 17:5-10). 
Павло залишає Силу і Тимофія у Верії, а сам прямує 
до Афін (Дії Апостолів 17:14-15).
Сила і Тимофій приєднуються до Павла в 
Афінах (Дії Апостолів 18:16).
Павло посилає Тимофія відвідати Солунь (1 до Сол. 
3:1).
Павло залишає Афіни і вирушає до Коринту 
(Дії Апостолів 18:1).
Сила і Тимофій приєднуються до Павла в Коринті і 
приносять новини із Солуня (Дії Апостолів 18: 5; 1 
Фес. 3:6).
Павло пише 1 до Солунян у відповідь на нови-
ни від Тимофія (50-51 після Р.Х.).
Павло пише 2 до Солунян у відповідь на інші питан-
ня (2 до Сол. 2:15).
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Під час проповіді в Солуні Павло попереджає церкву про гоніння 3, а в посланні 
підбадьорює їх вже під час переслідувань. Його звістка містить:

 ¾ Запевнення в молитвах (1:2; 3:17-4:5). Павло хоче, щоб солуняни знали, 
що він не забув про них і продовжує молитися, в той час як вони проходять 
через гоніння.

 ¾ Нагадування про страждання Павла (1:4-2:12). Павло вказує на плоди своєї 
готовності страждати — навернення солунян до Бога. Його служіння в Со-
луні коштувало йому переслідувань від ворогів та необхідності працювати, 
щоб забезпечувати себе 4, однак нагорода була того варта. Ці нові віруючі 
— його слава і радість 5. Це нагадування повинне було послужити підбадьо-
ренням для віруючих в Солуні, що їхні страждання принесуть Божу винаго-
роду.

 ¾ Подяка за вірність (1:6-10; 3:6-10). Павла підбадьорили новини, які він от-
римав, і у відповідь він висловлює підтримку солунянам. Їх навернення до 
Бога та вірність в стражданнях стали свідченням «для всіх віруючих у Маке-
донії та в Ахаї» 6.

  Повернення Христа.
Павлу довелося піти із Солуня ще до того, як він закінчив вчити, тому новона-
вернені не отримали повних знань про смерть тих, що увірували; апостол пише 
листа, щоб продовжити і доповнити вчення про повернення Христа та останні дні 
(4:13-5:11).
Обіцянка повернення Христа підбадьорює со-
лунян, але тепер вони стикаються з іншою про-
блемою, яка викликала у них величезний подив: 
деякі з членів церкви померли до виконання цієї 
обіцянки. Павло запевняє їх, що навіть ті, хто «за-
снули», побачать повернення Господа.
Замість того, що сумувати без надії, християни по-
винні пам’ятати: коли Господь підносився на небо, 
Він проголосив: «…і перше воскреснуть умерлі в 
Христі, потім ми, що живемо й зостались, будемо 
схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Го-
сподню на повітрі, і так завсіди будемо з Госпо-
дом» 7.
Хоча солуняни хотіли почути деталі про «часи та 
про пори» повернення Христа, Павло запевняє їх, 
що «йому не потрібно писати про це», а христия-
нам потрібно дивитися в майбутнє з упевненістю, 
тому що вони довірилися Христу.
Коли день Господній «прийде так, як злодій вночі»,  
це буде згубним для дітей темряви, але для «синів 
світла» він стане днем «спасіння… Господом на-

3 1 до Сол. 3:3-4.
4 Дії Апостолів 17; 1 до Сол. 2:2, 9, 16.
5 1 до Сол. 2:20.
6 1 до Сол. 1:7.
7 1 до Сол. 4:16-17.

«Він повернеться, як і 
вознісся, на хмарах,

Прийде поразка гріш-
ників.

Тисяча тисяч святих збе-
руться біля ніг Його,

Будуть тішитись Його по-
верненням!

Алилуя! Алилуя! Алилуя!
На землі запанує Бог!

Так, Амінь! Нехай всі 
звеличують Тебе

У височині на Твоєму віч-
ному престолі,

Спаситель, влада і слава,
Царство тільки Твоє!
О прийди швидше!

Вічний Боже, зійди!»
(Гімн Чарльза Веслі).
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шим Ісусом Христом» 8. Віруючих звістка про повернення Христа надихає, а не 
викликає у них страх.
  Життя сьогодні в світлі повернення Христа.
Настанови Павла завжди спрямовані на практичне застосування. Це простежуєть-
ся і в вченні Павла про есхатологію 9: він не зацікавлений в порожніх дискусіях 
про дати повернення Христа.
Після того, як Павло показав, що Христос повернеться як до живих, так і до мерт-
вих, він говорить про важливість жити сьогодні відповідно до очікування повер-
нення Христа (4:1-12 та 5:1-24). Павло закликає своїх читачів жити так, як «сини 
світла», а не темряви. Він дає практичні вказівки, щоб підготувати нас сьогодні до 
повернення Христа завтра:

 ¾ Бережіться розпусти (4:3-8).
 ¾ Зростайте в братерській любові (4:9-10).
 ¾ Займайтеся своїми справами (4:11).
 ¾ Заробляйте на життя, щоб уникнути сорому перед невіруючими (4:11-12).
 ¾ Пильнуйте та будьте тверезі (5:6-8).
 ¾ Підбадьорюйте і втішайте один одного в очікуванні повернення Христа (5:9-11).
 ¾ Поважайте тих, хто поставлений на лідерські посади в церкві (5:12-13).
 ¾ Бережіть між собою мир (5:13).
 ¾ Напоумляйте тих, хто не живе правильно, і підтримуйте слабких (5:14).
 ¾ Шукайте добра і для віруючих, і для тих, хто в світі (5:15).
 ¾ Живіть в радості (5:16).
 ¾ Моліться безперестанку (5:17).
 ¾ Живіть з вдячністю (5:18).
 ¾ Не вгашайте Духа Святого (5:19).
 ¾ «Не гордуйте пророцтвами!» 10 Усе досліджуючи, тримайтеся доброго! (5:20-21).
 ¾ Стережіться лихого в усякому вигляді (5:22).

Павло не просто наставляє: він молиться за віруючих, з якими у нього такі близькі 
взаємини. Дві молитви в 1 до Солунян пов’язані з його стурбованістю, щоб вони 
жили у відповідності з очікуванням повернення Христа. У 3:11-13 Павло молить-
ся, щоб ці віруючі зростали в любові і святості, готуючись до повернення Христа.
Далі в 5:23-24 Павло молиться, щоб Бог, примирив їх із Собою (Бог миру), «ос-
вятив їх цілком досконало». Це дає впевненість, що все їхнє єство («дух, душа і 
тіло») буде готове до приходу Господа Ісуса. В останньому підбадьоренні Павло 
запевняє своїх читачів, що це освячення відбувається через роботу Бога, а не на-
шими зусиллями. Той, хто закликає нас до святості, і робить нас святими.

2 до Солунян: неповне розуміння питання щодо повернення 
Христа.
Зміст і ціль
Незадовго після того, як Павло надіслав перше послання солунянам, він дізна-
вся про додаткові питання, які з’явилися з приводу Другого пришестя. У 2 до 
8 1 до Сол. 5:1-5,9.
9 Есхатологія — вчення про останні дні.
10 1 до Сол 5:20.
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Солунян апостол відповідає на ці питання і знову підбадьорює християн Солуня 
бути вірними в очікуванні повернення Христа. 2 до Солунян далі прояснює вчення 
Павла, викладене в 1 до Солунян: апостол роз’яснює незрозумілі питання щодо 
повернення Господа Ісуса і звертається до питання неправильної поведінки серед 
віруючих.
  Розуміння дня Господнього (2 до Сол. 1-2).
В 1 до Солунян Павло вчив не впадати у відчай через 
смерть віруючих: Христос повернеться і до живих, і до 
мертвих. Після короткого привітання і висловлення по-
дяки за їхню зростаючу віру і любов Павло в 2 до Со-
лунян дає подальші настанови щодо повернення Хри-
ста: він пише, що Друге пришестя призведе до суду і 
«вічної погибелі», проте віруючим нічого боятися: день 
суду буде також днем, коли Христос «прославиться в 
Своїх святих» 11.
В 1 до Солунян Павло реагує на помилкову ідею, що померлі віруючі пропустили 
прихід Христа; у 2 до Солунян він відповідає на невірну ідею, що Христос вже по-
вернувся. В 1 до Солунян Павло вчить, що Христос повернеться; у 2 до Солунян 
— що Він ще не повернувся.
Прозвучала неправдива заява, що день Господній вже прийшов. Павло не знав 
джерела цієї вісті: чи був це хтось, хто заявив, що він наділений пророчим даром 
(«дух»), який проповідував слово, або ж листа було сфальсифіковано і авторство 
приписане Павлу 12. Всупереч таким заявам апостол запевняє своїх читачів, що 
день Господній ще не прийшов. Дві події повинні відбутися до його настання: 
«відступлення» і поява беззаконника 13. Цього ще не сталося, і Павло висловлює 
здивування, що солуняни забули його попереднє вчення з цієї теми 14.
  Жити, готуючись до дня Господнього (2 до Сол. 3).
Як і в 1 до Солунян, основне занепокоєння Павла в 2 до Солунян полягало в тому, 
як християни живуть сьогодні в світлі повернення Христа. В 1 до Солунян Павло 
вчив: «Оскільки Христос повернеться ось так ...»; у 2 до Солунян: «Оскільки Хри-
стос ще не прийшов, живіть таким чином...»
Поки ми чекаємо на повернення Христа, ми повинні:

 ¾ Стояти твердо в тому, в чому були навчені (2:15).
 ¾ Уникати ліні (3:6-12).
 ¾ Уникати неправильних вчинків (3:11-12) 15.
 ¾ Робити добро іншим (3:13).
 ¾ Наставляти тих, хто вперто відмовляється підкорятися настановам Павла 

(3:14-15).

11 2 до Сол. 1:9-10.
12 2 до Сол. 2:2.
13 2 до Сол. 2:3-4.
14 2 до Сол. 2:5.
15 2 до Сол. 3:6-12 розбирається з двома схожими проблемами. Ті, хто не були зайняті на роботі, втручали-
ся в справи інших віруючих. Павло наказує їм займатися своїми справами; якщо вони послухають першої 
настанови, у них не залишиться часу на те, щоб вплутуватися в життя інших людей.

1 до Солунян:  
Христос повернеть-

ся.

2 до Солунян:  
Христос ще не по-

вернувся.
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1 і 2 до Солунян в церкві сьогодні
Сьогодні спостерігається посилений інтерес до теми есхатології та повернення 
Христа: «вчителі-пророки» намагаються передбачити час повернення Месії; кни-
ги «з біблійними кодами» — розкрити секрет істини Писання; християнські автори 
публікують романи на підставі подій, пов’язаних з поверненням Христа.
1 і 2 до Солунян підкреслюють зовсім інше. 
Ці книги показують, що ми повинні бути 
більше стурбовані тим, як ми живемо до 
повернення Христа, ніж розкриттям при-
хованих деталей щодо Його повернення. 
Павло зовсім не витрачає часу на обгово-
рення «пори і часів»; натомість стверджує: 
«Христос повернеться». Переконайтеся, 
що ви живете так, як хотіли б, щоб Христос 
вас застав. Це повинно бути моделлю для 
наших проповідей про повернення Христа.

Висновок
У 1998 році культ в Тайвані оголосив, що Христос повернеться 31 березня. Деякі 
християни продали будинки, залишили роботи і зустрілися на горі в очікуванні 
пришестя Христа. Газети в Тайвані публікували репортажі про цю групу і популя-
ризували їх вчення. Коли Ісус не прийшов в очікуваний час, невіруючі засміяли 
церкву.
Це не вперше, коли помилковий прогноз про повернення Ісуса накликав ганьбу 
на церкву. В Америці книга, яка пророкувала повернення Христа в 1988 році, 
розійшлася п’ятимільйонним накладом. Деякі релігійні теле-  та радіостанції пе-
редавали особливі вказівки по підготовці до дня, коли вони будуть «схоплені».
Не так давно Гарольд Кемпінг пророкував, що це відбудеться в 2011 році; перед-
бачення не збулося. І знову невіруючі сміялися над церквою за віру в це проро-
цтво.
Люди постійно намагаються передбачити, коли це відбудеться, і ці прогнози не 
збуваються. Сам Ісус попереджав про марність спроб визначення дати Його по-
вернення 16. Замість того, що намагатися дізнатися час Другого пришестя, ми по-
винні бути зайняті, виконуючи труд нашого Господа. Як віруючим з Солуня, нам 
потрібно присвятити себе підготовці до повернення Христа, яке може відбутися в 
будь-який момент.
 

16 Від Матвія 24:36.

«Джона Веслі запитали, що було 
б, якби він знав, що Господь 

повернеться завтра. Він сказав: 
«Сьогодні я ліг би спати. Вранці 
прокинувся б і продовжив свої 
справи, тому що хотів би, щоб 

Він застав мене під час виконан-
ня того, що мені доручив» 
 (Дж. Кемпбел-Морган).
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Завдання до уроку
Продемонструйте своє розуміння матеріалу цього уроку, виконавши такі завдан-
ня.
1. Оберіть одне з наведених нижче завдань.
 1.1 Після прочитання 1 і 2 до Солунян напишіть есе на 1 сторінку «Життя сьо-

годні в світлі повернення Христа». Воно повинне бути практично спрямоване, 
освітлюючи питання, як повернення Христа впливає на наше життя сьогодні.

 1.2 Підготуйте проповідь або біблійний урок на тему Другого пришестя на під-
ставі 1 і 2 до Солунян. Це може бути 5-6 сторінок рукописного чи друкованого 
тексту або аудіозапис проповіді чи біблійного уроку.

2. Складіть тест за матеріалами цього уроку; він також міститиме вірші з Писання 
для вивчення напам’ять.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про 1 і 2 послання до Солунян, зверніться до нижчезазна-
чених джерел.
Друковані джерела:
• Airhart. Arnold E. Beacon Bible Commentary: I and II Thessalonians. Beacon Hill 

Press, 1965.
• Clarke, Adam. Commentary on the New Testament. Abingdon Press, n.d.
• Klopfenstein, W.O. Wesleyan Bible Commentary: I and II Thessalonians. Eerdmans, 

1965.
• Morris, Leon. Tyndale New Testament Commentaries: 1 and 2 Thessalonians. Wm. 

Eerdmans, 2007.
Інтернет-джерела:
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/

Урок 8
Тестові питання
1. За яких обставин була організована церква в Солуні?
2. Назвіть три способи, якими Павло підбадьорює церкву в Солуні в контексті 

протистояння.
3. На чому Павло акцентує увагу, коли пише солунянам про час і пори повернен-

ня Христа?
4. Яке підбадьорення стосовно освячення звучить від Павла?
5. Якщо основна звістка 1 до Солунян — «Христос повернеться», яка головна 

звістка 2 до Солунян?
6. Якщо ми будемо наслідувати приклад Павла, в чому полягатиме наша основна 

ідея проповіді про Друге пришестя?



81

Урок 9
Тимофію та До Тита: пасторські послання

Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати ймовірну дату написання і історичне тло пасторських послань.
2. Знати основні теми і цілі пасторських послань.
3. Розвивати кваліфікаційні характеристики, необхідні церковним лідерам.
4. Набути глибшого розуміння обов’язків пастора в таких сферах, як доктриналь-

ні настанови, церковна організація та духовне лідерство.
5. Прийняти поклик до вірності Божому заклику на все життя.
6. Підсумувати практичні принципи християнського служіння з пасторських по-

слань.
7. Співвіднести звістку цих послань з потребами світу сьогодні.

Урок
� Назвіть деякі з переживань та турбот молодого пастора, а потім знайдіть, до 
яких нюансів звернені послання 1 Тимофію та До Тита.
Прочитайте 1 і 2 Тимофію та До Тита.
Вивчіть напам’ять 2 Тимофію 4:7-8 та До Тита 2:11-14.
Послання до Тита, а також 1 і 2 Тимофію відомі як пасторські послання або пас-
торські листи. Павло написав їх молодим учням, яких наставляв раніше. Тепер 
вони стали пасторами церков; апостол пише до них, щоб обговорити проблеми, 
які виникли в громадах.
На відміну від послань церквам, це особисті листи; це звернення шанованого 
вчителя до студентів, які зіткнулися з труднощами в своєму першому призначен-
ні, тому вони особливо цінне джерело для щойно обраних пасторів, які шукають 
біблійного консультування в тому, як керувати церквою.
 

Автор та дата написання пасторських послань
Найбільш ймовірна дата написання 1 Тимофію та До Тита — між 64 і 65 роками 
після Р.Х. 2 Тимофію — останнє послання Павла, написане незадовго до його му-
ченицької смерті в 66 або 76 році після Р.Х.
У цьому курсі ми не приділяли уваги суперечкам щодо авторства новозавітних 
книг. Будучи євангелістами, ми приймаємо свідчення Нового Заповіту, однак у 
зв’язку з тим, що виникає багато дебатів щодо авторства пасторських послань, 
нам слід розглянути деякі аргументи.
Аргументи, які використовуються проти авторства Павла Послань до Тита, а та-
кож 1 і 2 Тимофію:

 ¾ Часова шкала. Ці книги не відповідають хронології книги Дії Апостолів.
 ¾ Стиль. Стиль написання відрізняється від інших послань Павла.
 ¾ Зміст. У порівнянні з іншими посланнями Павла акценти розставлені на ін-
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ших аспектах. Наприклад, в пасторських посланнях апостол загострює ува-
гу на структурі церкви та церковних служителях, а в інших він не пише про 
це.

Неможливо розглянути всі аргументи детально, але все-таки коротка відповідь 
на кожен з них показує, що існують вагомі причини вважати Павла автором цих 
послань.

 ¾ Часова шкала. Пасторські послання написані не в той період, який освітлює 
книга Дії Апостолів. Згідно з древніми переказами, Павло був звільнений з 
в’язниці близько 62 року після Р.Х. Потім він вирушив в четверту місіонер-
ську подорож, під час якої відвідав Крит 1, Ефес 2, Македонію 3, Нікополь 4 і, 
можливо, Іспанію. Пасторські послання були написані під час цієї четвертої 
подорожі.

 ¾ Стиль. Аргумент про стилі написання суб’єктивний. Приватний лист близь-
кому колезі буде відрізнятися від листів церквам.

 ¾ Зміст. Цей аргумент схожий на аргумент про стилі написання: листи коле-
гам будуть зачіпати інші аспекти, на відміну від послань церквам. Навіть Дії 
Апостолів і ранні послання Павла посилаються на таких служителів церкви, 
як старійшин, єпископів і дияконів 5. Павло пише до Тита та Тимофія, щоб 
направити їх в момент, коли вони організовують і керують молодими церк-
вами. Це природно, що він акцентує увагу на кваліфікаційних характеристи-
ках церковних лідерів.
Особисті згадки в цих книгах також підтримують ідею авторства Павла. 1 та 
2 Тимофію, а також Послання до Тита закінчуються конкретними тверджен-
нями, пов’язаними з Павлом. Він пише про своїх співробітників — Димаса, 
Крискента і Луку, планує приєднатися до Тита в майбутньому, а також зга-
дує Івана Марка, з яким у нього був конфлікт в ранні роки; також апостол 
також пише про свою неминучу смерть: ці послання явно написані Павлом 
своїм близьким помічникам.

Найважливіший доказ — це свідчення самого Писання. Кожне послання почи-
нається з визначення Павла як автора 6. Для євангельських християн, які вірять 
у натхненність та безпомилковість Біблії, цього одного доказу досить. З початку 
існування церкви віруючі приймали авторство Павла щодо цих послань і вважали 
їх натхненними Богом.

1 Тимофію
Ціль
У своїй подорожі після звільнення з в’язниці Павло залишив Тимофія, щоб він 
був пастором церкви в Ефесі, тим часом як сам вирушив далі в Македонію 7. Ця 
молода церква була організована Павлом на 5-8 років раніше. Павло пише ці по-
слання, щоб дати поради щодо лжевчителів та підбадьорити молодого Тимофія на 
посаді пастора, даючи конкретні настанови щодо церковних правил та призна-
чення служителів.

1 Титу 1:5.
2 1 Тим. 1:3.
3 Фил. 2:23-24; 1 Тим. 1:3.
4 Титу 3:12.
5 Дії Апостолів 14:21-23 та Фил. 1:1.
6 1 Тим. 1:1; 2 Тим. 1:1; До Тита 1:1.
7 1 Тим. 1:3.
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Зміст
  Лжевчителі в церкві
Перша стурбованість Павла в цьому послан-
ні полягала в тому, щоб допомогти Тимофію 
впоратися зі лжевчителями, які створювали 
проблеми в ефеській церкві. Замість того, 
щоб говорити про деталі цього вчення, Пав-
ло попереджає про його наслідки. Резуль-
татом впливу лжевчень стали суперечки та 
конфлікти в церкві 8. Ці лжевчителі хотіли, 
щоб їх приймали як вчителів, але вони самі 
не розуміли, чому навчають 9. Замість «ба-
йок» (порожніх дискусій) Бог хоче, щоб в 
Його церкві збудовували один одного: на-
ставляли в любові, що виходить від чистого серця, доброго сумління і щирої віри 10.
Схоже, що частина вісті лжевчителів стосувалася неправильного розуміння за-
кону. Павло підтверджує його цінність («...якщо хто його законно виконує...») і 
каже, що гріх — це результат непослуху принципам, яким навчає закон 11. По-
слання до Галатів показує, що християни виправдовуються благодаттю, а не за-
коном, а 1 Тимофію говорить про те, що закон відіграє важливу роль у поперед-
женні поведінки, недогодної Богу.
Павло дає три відповіді на проблему лжевчителів:

 ¾ Підбадьорення Тимофію. Павло свідчить особисто про те, як він був ворогом 
Христа, але отримав милість, тому Тимофій може боротися «доброю бороть-
бою» з упевненістю в силі Христа, Який змінює життя 12.

 ¾ Акцент на істинному вченні. Павло відповідає на помилкову доктрину істи-
ною: в 1 Тимофію 4 Павло велить дотримуватись правильної доктрини як 
протиотрути проти помилкової.

 ¾ Попередження проти неправильної мотивації. Наприкінці свого послання 
Павло розглядає мотивацію лжевчителів. В 1 Тимофію 6 Апостол поперед-
жає, що їх вчення виходить з гордості, збоченого розуму та жадібності. Від-
повідь на це — вдоволення тим, що у нас є. Любов до грошей стала причиною 
відступництва від віри. Справжні християни повинні слідувати за «правдою, 
благочестям, вірою, любов’ю, терпеливістю, лагідністю» 13.

  
 Настанови для церкви
� Які кваліфікаційні вимоги висуваються до лідерів у вашій громаді? Складіть 
список і порівняйте його з 1 Тимофію 3 і До Тита 1.
Більша частина 1 Тимофію складається з порад Павла своєму учню. Павло на-
ставляє молодого служителя в таких питаннях, як: 

 ¾ Спільна молитва і публічне поклоніння (1 Тим. 2).

8 1 Тим. 1:4, 6.
9 1 Тим. 1:7.
10 1 Тим. 1:5.
11 1 Тим. 1:8-10.
12 1 Тим. 1:12-20.
13 1 Тим. 6:11-12.
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Питання поклоніння і поведінки при публічному поклонінні були важливими для 
молодого пастора.

 ¾ Кваліфікаційні вимоги, які висуваються до церковних лідерів (1 Тим. 3).
У ранній церкві було два види служителів. Єпископи («доглядачі») вчили і про-
повідували. Вони були відповідальні за те, щоб подбати про стадо і уберегти 
членів церкви від заподіяння духовної шкоди 14. Диякони також були духовно 
відповідальними, але це розповсюджувалось на сфери практичного служіння 15. 
Перераховані Павлом кваліфікаційні вимоги, які висуваються до обидвох кате-
горій служителів, сфокусовані більше на характері, ніж на обов’язках. Основна 
стурбованість Павла стосувалась того, щоб у церковних лідерів був відповідний 
характер для керівництва Божою церквою.

 ¾  Потреби особливих груп в общині (1 Тим. 5:1-6:2).
Ще один важливий момент для молодого пастора — справлятися з потребами 
різних категорій прихожан церкви. Павло дає настанови, як допомагати вдовам, 
людям похилого і навіть рабам.
Павло завершує своє послання до Тимофія, закликаючи до вірності в тому, щоб 
«змагатись добрим змагом віри», а також нагадуванням, що він не повинен 
відволікатися на «марне базікання та суперечки знання, неправдиво названого 
так» 16. Тимофію було довірене Євангеліє, і це повинно бути основною турботою 
кожного пастора, який йде шляхом Тимофія.
 

До Тита
Історичний фон
Тит був християнином з язичників; ймовірно, він навернувся до Бога під час 
служіння Павла 17. Тит був з апостолом на Єрусалимському соборі і представляв 
його в Коринті, коли Павло проводив роботу з цією проблемною церквою. У той 
час, коли це послання було написане, Тит служив на гірському острові Криті. 
Після візиту Павла на Крит Тит залишився керувати церквами в густонаселених 
містах на узбережжі.
Наприкінці послання Павло просить Тита приєднатися до нього в Нікополі 18. З 2 
Тимофію 4:10 можна зробити висновок, що пізніше Тит був посланий з Нікополя 
до Далматії. До цього моменту Павла вже заарештували і відіслали до Риму, де він 
прийняв мученицьку смерть.
Ціль
Як і 1 Тимофію, До Тита було написане, щоб наставити молодого пастора в управ-
лінні помісною церквою. Павло говорить про лжевчителів, церковне лідерство і 
християнську поведінку. Центральна частина послання — важливість християнсь-
кої поведінки як демонстрації рятівної віри.
Зміст

14 Дії Апостолів 20:28-31.
15 Грецьке слово «диякон», diakonos, означає «слуга».
16 1 Тим. 6:12-21.
17 Гал. 2:1-4 та До Тита. 1:4.
18 До Тита 3:12.
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  Небезпека від лжевчителів.
Лжевчення постійно загрожували ранній церкві. Павло відповідає трьома спосо-
бами:

 ¾ Він закликає до здорового лідерства в церкві (До Тита. 1:5-9).
 ¾ Апостол зазначає, що життя цих лжевчителів доводить помилковість їх вчен-

ня (До Тита 1:10-16 і 3:9-11).
 ¾ Павло показує картину праведного життя (До Тита 2:1-3:9). Як завжди, під-

хід Павла — акцентувати на істині, а не просто атакувати неправду.

  Важливість добрих справ.
Лжевчителі на Криті були відомі своїм беззаконним життям внаслідок вчення, яко-
го вони дотримувались. Ті, хто прийняли його, були бридкі, неслухняні і до вся-
кого доброго діла не здатні 19. Таким же чином істинне вчення має проявлятися 
в діях, які воно продукує. Після попередження щодо лжевчень Павло присвячує 
більшу частину свого послання картині істинного християнського життя і наполя-
гає на тому, що правильна доктрина буде вести до правильного способу життя.
Павло закликає Тита «говорити, що відповідає здоровій науці» 20. Якщо члени 
критської церкви будуть жити так, як повинні, їхні життя будуть відповідати док-
тринам, яким вчили Павло і Тит. Павло дає конкретні веління для літніх і молодих 
чоловіків та жінок, а також слуг. Павло нагадує Титу, що лідер повинен забезпе-
чувати модель добрих справ і здорової доктрини.
Правильний спосіб життя є цінним свідченням істини Євангелія. Павло згадує дві 
мотивації для добрих справ:

 ¾ негативну мотивацію: «…щоб не зневажалося Боже Слово» 21;
 ¾ позитивну мотивацію: «…щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя 

нашого Бога» 22.
Наш стиль життя повинен відображати приклад Ісуса, «що Самого Себе дав за 
нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити Собі людей вибра-
них, у добрих ділах запопадливих» 23: життя угодних Богу людей притягує невіру-
ючих до Євангелія.
Вчення Павла в Посланні до Тита є важливим 
доповненням до його навчання в Посланні до 
Галатів. Павло попереджає тих, хто вважає, що 
добрими справами заслужить виправдання; у 
Посланні до Тита апостол виступає проти тих, 
хто говорить, що виправданню не потрібні до-
брі справи.
Коли ми насправді виправдані благодаттю че-
рез віру, то будемо жити зміненим життям. Пав-
ло чітко каже в Посланні до Тита, так само як і в 
Галатах, що ми спасенні «не з діл праведности, 
а з Його милости» 24. Хоча ми і не здобуває-
19 До Тита 1:16.
20 До Тита 2:1.
21 До Тита 2:5.
22 До Тита 2:10.
23 До Тита 2:14.
24 До Тита 3:5.

«Благодать Божа відкри-
лася для всіх людей». Як 
сонце сходить для всіх, 

духовне Сонце відкрилось 
кожному. В обох випадках 
тільки ті, хто добровільно 
закривають очі, позбавля-
ють себе благодатної кори-
сті» (Адам Кларк, «Комен-
тарі до Нового Заповіту»).
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мо спасіння добрими справами, воно змінює кожен аспект нашого життя. До ви-
правдання ми були «нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливо-
стям...» 25; тепер, після преображення, ми повинні «про добрі діла пильнувати» 26.
Павло закінчує послання особистими настановами. Він посилає Артема і Тихика, 
щоб замінити Тита на Криті. Коли це станеться, Титу потрібно привести Зину і 
Аполлоса до Павла в Нікополь.

2 Тимофію
Ціль
2 Тимофію — це останнє послання Павла, написане в 65-67 році після Р.Х., коли 
він чекав на смертний вирок. Деякі колеги забули про нього, інші, зайняті служін-
ням, були далеко, і він залишився один. Павло звертається до Тимофія за допо-
могою: йому холодно, і він просить Тимофія принести йому плащ; йому потрібні 
помічники, тому він звертається з проханням привести Івана Марка. Він хоче 
продовжувати свою працю до кінця, тому просить свої книги, «особливо перга-
менові» 27.

Два ув’язнення Павла

Зміст
  Вірність
Наприкінці своєї земної мандрівки Павло озирається на життя, прожите у вірності 
і слухняності Божому поклику. Також він дивиться вперед на таких служителів, як 
Тимофій, що продовжить його справу в майбутньому. Вірність — важлива частина 
занепокоєності Павла на цьому етапі життя; він закликає Тимофія продовжувати 
бути вірним в служінні.
Як на приклад невірності, Павло вказує на тих з Азії, хто залишив його, особливо 
на Фігела та Гермогена 28. Павло страждає від розчарування в своїх співробітни-
ках, котрі відпали. Пізніше він згадує Димаса, який покинув його 29. Вірність Богу 
не ґарантує життя без розчарувань. Можливо, більше, ніж фізичні страждання 
під час трощі корабля, побиття при ув’язненні, більше, ніж моральний тиск від 
проблем в церквах, таких, як в Галатії та Коринті, Павло страждав від емоційного 
болю, коли його покинули в цей критичний момент.
На щастя, Павло міг радіти і прикладам вірності. Він згадує Онисофора, який 

25 До Тита 3:3.
26 До Тита 3:8.
27 2 Тим. 4:9-13.
28 2 Тим. 1:15.
29 2 Тим. 4:10.

Перше ув’язнення

Звинувачений юдеями

У Павла відносна свобода, щоб при-
ймати відвідувачів

В орендованому будинку

Закінчується звільненням Павла

  Друге ув’язнення

Заарештований в Римі

Павло самотній 

В холодній тюремній камері

Закінчується стратою Павла
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вірно служив в Ефесі та Римі 30; вказує на таких співробітників, як Крискент, Тит 
і Тихик, які також були вірними в служінні 31. Демонструючи прекрасний прояв 
Божої благодаті, Павло просить Марка супроводжувати Тимофія до Риму. Іван 
Марк був тим, хто пішов в середині першої місіонерської подорожі, і через нього 
у Павла і Варнави виникла незгода 32. П’ятнадцять років по тому Марк показав, 
що він надійний, і Павло просить у нього допомоги: «...він мені потрібний для 
служби» 33.
Це не просто особисті спогади: Павло хоче надихнути Тимофія на вірність. Серією 
метафор апостол показує, що значить бути вірним.

 ¾ Солдат вірний своєму воєначальнику (2 Тим. 2:3-4).
 ¾ Спортсмен змагається згідно з правилами (2 Тим. 2:5).
 ¾ Вірність хлібороба принесе результат в винагороді, що виражається в пло-

дах (2 Тим. 2:6).

  Лжевчителі.
Загроза лжевчень продовжує турбувати Павла. Він закликає Тимофія залишатися 
вірним і не відволікатися на «нерозумні та на невчені змагання», які породжують 
сварки. Вони виходять від «лихих дурисвітів», які зводять «й зведені бувши» 34. 
Замість цього Тимофій повинен зростати в тому, «чого його навчено, і що йому 
звірено…» 35; «проповідувати Слово, допоминатися вчасно-невчасно, докоряти, 
забороняти, переконувати», «бути пильним терпіти лихо, виконувати працю бла-
говісника, сповняти свою службу» 36. Як і в 1 Тимофію та До Тита, відповідь лжев-
чителям — це вірність істині.

  Прощання.
2 Тимофію — це прощання Павла з земним служінням і життям, проте апостол зу-
стрічає майбутнє з упевненістю: він очікує нагороди за вірність.
Задовго до цього Павло свідчив: «Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не 
вважаю для себе цінним, аби но скінчити дорогу свою та служіння, яке я одер-
жав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої» 37. Зараз, зу-
стрічаючи смерть, він говорить: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, 
віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведности, якого мені того дня 
дасть Господь, Суддя праведний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його по-
любив» 38.
Пасторські послання в контексті сучасної церкви
Пасторські послання вчать важливості правильної доктрини. Найефективніша від-
повідь на лжевчення — це істина. У цих посланнях Павло приділяє більше уваги 
правильній доктрині на противагу лжевчителям. Також і в наші дні найефективні-
ша відповідь лжевченню — це Євангеліє і віра, «раз дана святим» 39.
30 2 Тим. 1:16-18.
31 2 Тим. 4:10-12.
32 Дії Апостолів 15:36-39.
33 2 Тим. 4:11.
34 2 Тим. 2:23 та 3:13-14.
35 2 Тим. 3:14.
36 2 Тим. 4:2, 5.
37 Дії Апостолів 20:24.
38 2 Тим. 4:7-8.
39 Юди 1:3.
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За часів, коли моральний занепад та єретичні вчення зруйнували деяких церков-
них лідерів, пасторські послання цінні в контексті навчання щодо кваліфікаційних 
вимог, які висуваються до церковних лідерів. Жодна церква не може ігнорувати 
ці стандарти; мудрі общини обиратимуть лідерів, які відповідають якостям, зазна-
ченим Павлом в 1 Тимофію та До Тита.
Послання до Тита вчить важливості добрих справ як проявів Євангелія. Життя лю-
дини, що називає себе християнином, іноді руйнує свідоцтво церкви. Віруючі по-
винні дбати про те, щоб Євангеліє було притягальним для невіруючих. Правильна 
доктрина повинна призводити до правильних вчинків.
Заключні слова Павла стосуються заклику до довічної вірності. У міру того, як 
студенти продовжуватимуть служити, вони стикатимуться з життєвими трудноща-
ми. Як і Павло, їх можуть залишити співробітники; як Тимофій і Тит, вони можуть 
зіткнутися з лжевчителями; як віруючі протягом всієї історії, вони можуть зустріти 
спокуси та протистояння. Нагадайте їм, що заключні слова Павла підтверджують, 
що нагорода того варта, і здаватися ніколи не потрібно. Вірних служителів чекає 
вінець!

Висновок
Вільям Борден народився в заможній родині у 1887 році. Він навчався в Єлі, готу-
вався до кар’єри бізнесмена, але Бог покликав його до місіонерства в Північному 
Китаї (служити мусульманам). На шляху до цієї країни він вчив арабську мову в 
Єгипті, там захворів на менінгіт і помер у віці 25 років, так і не побачивши Китаю.
Після смерті його Біблію віддали батькам. У ній знайшли записку, датовану днем, 
коли він відповів «так» на Божий заклик. Борден написав такі слова: «Нічого не 
залишаю собі». Він присвятив себе тому, щоб віддатись повністю Божому покли-
ку. Коли сім’я заперечувала і давила на нього, щоб він приєднався до сімейного 
бізнесу, він написав: «Не відступаю». Борден був готовий продовжувати шлях, 
не озираючись. За кілька днів до своєї смерті він написав останні слова: «Не 
шкодую». Він міг зустрічати майбутнє з упевненістю, тому що жив в слухняності 
Божому поклику.
Вільям Борден зрозумів останнє свідоцтво Павла. Людина, що цілком віддає себе 
та йде за Богом, не озираючись, отримає вінець праведності. У той день ми ска-
жемо з апостолом Павлом і Вільямом Борденом: «Не шкодую»; це мета кожного 
віруючого.

Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння цього уроку, виконавши наступні завдання.
1. Виконайте обидва з нижчезазначених завдань.
 1.1 Підготуйте список кваліфікаційних вимог, які висуваються до лідерів у ва-

ших реаліях. Застосуйте біблійні стандарти з 1 Тимофію та з Послання до Тита 
до культурного середовища, в якому ви служите.

 1.2 Після прочитання 2 Тимофію напишіть «прощального листа» на одну сторін-
ку. Якби ви знали, що вам доведеться померти, яке свідоцтво ви залишили б 
після себе? Це завдання допоможе оцінити ваше справжнє життя і служіння, а 
також сформувати майбутнє служіння, у міру того, як ви будете усвідомлюва-
ти, що ви залишите у спадщину тим, хто слідує за вами.
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2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме уривки з Писан-
ня, задані для вивчення напам’ять.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про пасторські послання, зверніться до наступних ресурсів.
Друковані джерела:
• Gould, J. Glenn. Beacon Bible Commentary: I and II Timothy, Titus. Beacon Hill 

Press, 1965.
• Nicholson, Roy S. Wesleyan Bible Commentary: The Pastoral Epistles. Eerdmans, 

1965.
• Oden, Thomas C. Ministry through Word and Sacrament. Crossroad, 1989.
• Stott, John R.W. The Message of 2 Timothy. Intervarsity Press, 1973.
Інтеренет-джерела:
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/

 

Урок 9
Тестові питання
1. Яка ймовірна дата написання пасторських послань?
2. Наведіть один приклад, як зміст 2 Тимофію та До Тита вказують на авторство 

Павла.
3. Яка була мета у апостола Павла при написанні 1 Тимофію?
4. Яким чином свідоцтво Павла послужило підбадьоренням Тимофію в зіткненні 

зі лжевчителями?
5. Назвіть і дайте визначення двом посадам в ранній церкві.
6. Які були взаємини у Тита з Павлом?
7. Яка була мета написання Послання до Тита?
8. Які дві мотивації для добрих справ називає Павло в Посланні до Тита?
9. Як ситуація з Іваном Марком послужила ілюстрацією для роздумів Павла про 

вірність у 2 Тимофію?
10. Назвіть чотири способи актуальності пасторські послань для церкви сьогодні.
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Урок 10
До Євреїв та Якова

Загальні послання. Частина 1

Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати ймовірну дату написання та історичне тло Послань до Євреїв та Якова.
2. Знати основні теми і цілі Послань до Євреїв та Якова.
3. Побачити біблійні попередження щодо відступництва.
4. Оцінити привілеї і відповідальність Нового заповіту з Богом.
5. Розуміти співвідношення між вірою та справами в християнському житті.
6. Розуміти, як застосувати практичні принципи з послань До Євреїв та Якова в 

християнському житті.
7. Співвіднести звістку цих книг з потребами сьогоднішнього світу.

Урок
Прочитайте послання До Євреїв та Якова.
Вивчіть напам’ять До Євреїв 4:14-16 та Якова 2:17-18.
Новозавітні книги від Послання до Євреїв до Юди називаються загальними по-
сланнями 1. Вони відрізняються від більшості послань Павла тим, що не написані 
конкретній аудиторії, чи адресовані тому, кого ми знаємо дуже мало.
Ці послання різняться між собою, наприклад, довге послання До Євреїв та ко-
роткий листа апостола Івана до Гая. Вони висвітлюють різні проблеми, але їх 
об’єднує наявність однієї спільної теми, яка простежується у всіх посланнях, — 
практичного святого життя. Ці книги вчать нас, як жити християнським життям в 
нехристиянському світі. Віруючі першого століття стикалися з тими ж трудноща-
ми, що й ми сьогодні: помилкові доктрини, спокуси, протистояння невіруючих. 
Кожна з таких проблем обговорюється в цих посланнях. Хоча вони невеликі за 
обсягом, але важливі для християн, які стикаються з труднощами в вірі.
 

Послання до Євреїв: кращий шлях
Автор
Послання до Євреїв не визначає свого автора; швидше за все, це апостол Павло.

 ¾ Аргументи за авторство Павла наступні:
• Те, як книга Євреїв описує особистість і труд Христа, дуже схоже на опис 

Павлом тих же моментів в інших посланнях.
• Автор спілкується з Тимофієм 2.

1 Ці послання іноді називають «католицькими». У цьому контексті «католицький» означає те саме, що і «за-
гальний»; це не стосується Римської католицької церкви. Тут використані такі ж слова, як і в Апостольських 
символах віри. «Ми віримо в святу католицьку (вселенську) церкву, спілкування всіх святих…»
2 До Євреїв 13:23.
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• Благословення в останньому розділі таке саме, як у Павла 3.
 ¾ Аргументи проти авторства Павла містять кілька відмінностей в стилі напи-

сання книги До Євреїв від інших послань: 
•  Послання до Євреїв ніколи не використовує найменування «Христос Ісус» 

— словосполучення, яке використовується понад п’ятдесят разів в по-
сланнях Павла.

•  На відміну від інших послань Павла, До Євреїв не починається з традицій-
них привітань і не закінчується ними.

Протягом всієї історії церкви авторство приписувалося багатьом іншим авторам, 
більшість з яких були колегами Павла, наприклад, Варнаві, Луці або Аполлосу. 
Це може бути причиною схожості зі стилем Павла. У підсумку, автор Послання до 
Євреїв невідомий.
Ціль
Книга Євреїв поєднує в собі елементи послання (особисті вітання наприкінці) з 
характеристиками проповіді (розгляд старозавітних текстів). Автор говорить про 
своє послання як про «слово потіхи» 4; фраза, використана в 13:15 для опису 
проповіді. Краща характеристика книги До Євреїв — це «наставницьке послан-
ня», проповідь у формі листа.
Першими одержувачами цього послання були юдейські християни, які зіткнули-
ся зі спокусою відвернутися від віри в Христа і повернутися до старого життя. Їх 
юдейське минуле було пов’язане з старозавітними жертвами та обрядами.
Ці християни встояли в гоніннях і залишилися вірні, але тепер вони опинилися в 
небезпеці «знемогтись і впасти» 5. Автор книги до Євреїв пише, щоб попередити 
їх щодо відступництва і підбадьорити, щоб вони залишалися вірними. Він постійно 
нагадує, що особистість і дії Ісуса перевершують старозавітну систему священ-
ства і жертвоприношень.
Дата
Послання до Євреїв було написане, ймовірно, до 70 року після Р.Х. У ньому зга-
дується юдейська система жертвоприношень як реальність тих днів 6, що дає під-
стави припустити, що послання було написане до того, як римляни зруйнували 
храм в 70 році після Р.Х.
Старий Заповіт в Посланні до Євреїв
� Чи існує взаємозв’язок між Старим і Новим Заповітом?
Перед тим, як заглиблюватися в зміст книги До Євреїв, важливо відреагувати на 
поширені непорозуміння щодо послання. Багато читачів тлумачили До Євреїв як 
нападки на Старий Заповіт. У зв’язку з тим, що послання вчить тому, що Новий 
Заповіт «кращий», дехто припустив, що Старий Заповіт позбавлений сенсу.
Однак книга До Євреїв виказує повагу до Старого Заповіту.

 ¾ «Герої» віри в Посланні до Євреїв 11 — це персонажі Старого Заповіту.
 ¾ Уроки, яким вчить До Євреїв, ґрунтуються на текстах Старого Заповіту. На-

приклад, в Посланні до Євреїв 1 чотирнадцять віршів. Дев’ять з них — прямі 
цитати зі Старого Заповіту, включаючи Пс. 2; 2 Сам. 7:14; Повтор. Закону 

3 До Євреїв 13:18-25.
4 До Євреїв 13:22.
5 До Євреїв 10:32-34; 12:3.
6 До Євреїв 8:3-5; 9:7-8; 10:1-3.
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32:43; Пс. 103:4; Пс. 44:6, 7; Іс. 61:1,3; Пс. 101:25-27 та Пс. 110:1.
Книга До Євреїв не вчить, що Богу довелося поміняти Свій план через те, що Ста-
рий Заповіт не впорався із завданням. Спасіння через віру в Христа було призна-
чене «перед закладинами світу» 7. Навіть в Старому Заповіті спасіння давалося 
через віру, а не виконанням зовнішніх ритуалів. Це видно з 11 глави До Євреїв, 
де «вірою» кожен з перелічених героїв догодив Богу.
Простежується чітке продовження Старого Заповіту в Новому. Христос — це ви-
конання старозавітних законів і обіцянок. Проблемою Старого Заповіту було не-
виконання Ізраїлем завдання, а не провал Божої мети. Ізраїль не виконав заповіт 
серця 8: він перетворив систему жертвоприношень, засновану на вірі, в порожні 
ритуали. І старозавітні пророки, і Ісус засуджували перекручення Ізраїлем Божої 
мети.
Від закладин світу заповіт Бога вказував на прихід Христа; не передбачалося, 
що він повний: він завжди вказував на майбутнє виконання, яке здійснилося в 
особистості та місії Ісуса Христа. Новий Заповіт «кращий», тому що він виконує 
обіцянку незавершеного Старого Заповіту.
Зміст
В Посланні до Євреїв розглядаються дві паралельні теми. Одна тема (кращий 
шлях) порівнює життя привілеїв у Христі з меншими привілеями, доступними в 
Старому Заповіті.
Друга тема (пильнуйте) простежується в серії з п’яти «попереджень» тим, хто 
відчуває спокусу залишити церкву і повернутися до колишнього способу життя. У 
кожному розділі книга до Євреїв попереджає, а потім підбадьорює читача.
  Кращий шлях
У серії порівнянь Послання до Євреїв показує, що: 

 ¾ Христос перевершує пророків Старого Заповіту (1:1-3);
 ¾ Христос перевершує Ангелів, бо Він Божий Син (1:4-14);
 ¾ Христос перевершує Ангелів, бо Він Син Людський, для Якого світ був ство-

рений (2:4-18);
 ¾ Христос перевершує Мойсея, Божого вірного слугу і ізраїльського лідера 

(3:1-6);
 ¾ Христос перевершує Аарона і інститут першосвященства (4:14-7:28).
 ¾ Христос забезпечив кращий заповіт (8:1-13).
 ¾ Христос забезпечив кращу жертву( 9:1-18).

Книга До Євреїв показує серію контрастів між хорошими обіцянками Старого 
Завіту і кращим виконанням, яке належить нам через Христа. Для юдеїв-христи-
ян повернення до Старого Заповіту було б верхом нерозсудливості! Скуштував-
ши виконання і ставши причасниками Духа Святого, єврейські християни «знову 
розіпнуть Сина Божого», якщо повернуться до старого життя 9.
  Пильнуйте.
� Що таке відступництво? Чи може таке бути, що істинно навернена людина за-
лишить віру?

7 До Євреїв 10:32-34; 12:3.
8 До Євреїв 8:8.
9 До Євреїв 6:4-6.
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Разом із свідченнями про краще життя, забезпечене Христом, книга До Євреїв 
попереджає тих, хто стикається зі спокусою залишити віру. Великі привілеї на-
кладають велику відповідальність. У світлі цієї відповідальності книга До Євреїв 
говорить про п’ять серйозних попереджень віруючим, які скуштували блага Ново-
го Заповіту і спокушені повернутися до старого.
Кожне попередження супроводжується підбадьоренням до вірності. У той час, як 
в книзі До Євреїв мовиться, що відступництво можливе, ніде немає припущення, 
що воно неминуче! Божий план для кожного віруючого — це життя вірності. Книга 
до Євреїв показує, що переможне життя доступне кожному християнинові.

 ¾ Попередження 1 — До Євреїв 2:1-18 10   
• Попередження, щоб не відпасти від вісті, яку почули (2:1).
• Попередження серйозного характеру через великі привілеї, які ми отри-

мали (2:2-3).
• Нас підбадьорює приклад Ісуса, Який переніс спокусу і тому здатний до-

помогти всім, хто проходить через випробовування (2:18).
 ¾ Попередження 2 — До Євреїв 3:12-4:16
• Попередження, щоб ми не «відступали через підступ гріха» (3:12-13).
• Попередження серйозне, тому що можна «відступити від Бога живого». 

Ми учасники Христа, якщо «тільки почате життя ми затримаємо певним 
аж до кінця» (3:12-14).

• Нас підбадьорює обіцянка, що Ісус — наш Первосвященик, через Якого 
ми можемо «прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благо-
дать» (4:14-16).

 ¾ Попередження 3 — До Євреїв 5:11-6:12
• Попередження щодо небезпеки повернення до «мертвих учинків» (5:11-

6:6).
• Попередження серйозне через неможливість повернутися з відступни-

цтва (6:4-6).
• Підбадьоренням для нас є те, що ми знаємо, що всі вірні успадкують обіт-

ницю (6:9-13).
 ¾ Попередження 4 — До Євреїв 10:26-39
• Попередження, якщо «ми грішимо самовільно, одержавши пізнання прав-

ди», то для нас можливий тільки суд (10:26-27).
• Попередження серйозне через привілеї Нового Заповіту. Якщо жорстко 

судили тих, хто нехтував законом Мойсея, «скільки ж більшої муки, до-
думуєтеся? заслуговує той, хто потоптав Сина Божого». Не варто ігнору-
вати цю пересторогу, тому що «страшна річ упасти в руки Бога Живого!» 
(10:28-31).

• Підбадьорення полягає в тому, що «ми віруємо на спасіння душі». Можна 
повернутися до попереднього життя, а можна витерпіти до кінця. У нас є 
впевненість, що Божа сила утримає нас. Приклади вірності ми бачимо в 
«Галереї героїв віри» з Євреїв 11 та 10:32-39.

10 Цей план взято з книги Walter Elwell and Robert Yarbrough, Encountering the New Testament, Baker 
Academic, 2005.
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 ¾ Попередження 5 — До Євреїв 12:25-29
• Попередження полягає в тому, що ми не повинні відмовлятися від вісті, 

яку отримали (12:25).
• Попередження серйозне через привілеї Нового Заповіту (12:25-27).
• Підбадьоренням для нас є те, що ми можемо «служити Богові з побожні-

стю й зо страхом» (12:28-29).
 

Відступництво
1) Що таке відступництво?
Відступництво — «добровільне зречення і відмова від наявної віри» 11. Це 
визначення підкреслює три елементи відступництва:
a) добровільність. Сумніви в доктрині, в спасінні і навіть впадіння в гріх не 
вважаються відступництвом; відступництво — це добровільне відкидання 
християнської віри;
б) осмислене відкидання віри. Це не просто гріх; це відмова від істини хри-
стиянської віри. Для євреїв це означало відмову від викупної жертви Ісуса і 
повернення до дохристиянських ритуалів 12. Юдаїсти додали вимог до спо-
кутної жертві Христа; відступники відкинули її зовсім;
в) відмова від віри. Відступництво відрізняється від невір’я людини, яка ніко-
ли не знала Христа; це відкидання віри людиною, яка скуштувала «доброго 
Божого Слова та сили майбутнього віку» 13.
2) Яка різниця між відступництвом і тим, щоб відійти від Бога?
Відступництво в Посланні до Євреїв — це більш постійне і усвідомлене від-
кидання віри. Петро відмовився від Ісуса, але потім покаявся в своєму гріху. 
Мужність Петра підвела його, але він не зрікся християнської віри. Те, що 
він відійшов від Бога, було результатом страху, а не свідомою відмовою від 
Христа.
Людина, що віддалилася від Бога чи впала у гріх, все ще може прийняти 
істину християнської віри, але відступник відмовляється від неї в принципі.
Деякі попередження в Посланні до Євреїв стосуються безвідповідальності і 
того, що люди відходять від Бога, однак, схоже, що основна ідея віршів 6:4-
6 — повна відмова від християнської віри. Коли відступник відкидає жертву 
Ісуса, яка дає спасіння, він відрізає собі шлях до повернення. Людина, яка 
покаялася, але відійшла від Бога, однак, може бути відновлена через спо-
кутну жертву Христа.
3) Чи можливо таке, щоб істинний християнин став відступником?
Деякі євангельські християни сперечаються, що цього не може бути, про-
те попередження в Посланні до Євреїв має сенс, тільки якщо автор визнає 
справжню небезпеку; вірші 6:4-6 вказують на те, що вічне і повне відступ-
ництво можливе.

11 L.G. Whitlock, “Apostasy” in Evangelical Dictionary of Theology (ed. By Walter Elwell). Baker Books, 1984.
12 До Євреїв 6:6.
13 До Євреїв 6:5.
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Послання до Євреїв в церкві сьогодні
Книга до Євреїв попереджає про справжню небезпеку відступництва. Ідентична 
тема в загальних посланнях — загрози церкві. Часто зустрічаються попередження 
з приводу єресей, які перекручують доктрину церкви. В Посланні до Євреїв зу-
стрічаємо застереження щодо повного зречення християнської віри; ця небезпека 
так само реальна сьогодні, як і в першому столітті.
Так, книга До Євреїв говорить про те, що залишити віру можливо, але, що більш 
важливо, вона вчить щодо реальності дотримуватися вірності. У нас є перевага 
заступництва Христа. Тримаючись за сповідання нашої віри, спонукаючи один од-
ного до любові і добрих справ, підбадьорюючи один одного через постійне спіль-
не поклоніння, ми можемо бути вірними 14. Кульмінація книги До Євреїв — це 11 
глава з її свідченнями про тих, хто залишилися вірними і тепер є хмарою свідків; 
«…біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами…» 15 

Послання Якова: дієва віра
Автор та дата
Автор цього послання — «Яків, раб Бога й Господа Ісуса Христа». Яків — наполо-
вину брат Ісуса — був скептиком за часів життя Христа, але змінився після Його 
воскресіння 16. Він помер мученицькою смертю за віру в 62 році після Р.Х. 17

Це послання, ймовірно, було написане на початку або в середині 40-вих років. 
Оскільки Яків був лідером на Єрусалимському соборі, де обговорювалися віра і 
справи, ймовірно, він згадав би його в своєму посланні, якби воно було написано 
пізніше 49 року після Р.Х.  

14 До Євреїв 10:23-25.
15 До Євреїв 12:1.
16 Від Матвія 13:55; Від Івана 7:3-5; 1 до Кор. 15:7.
17 Дії Апостолів 15.

Ми пілігрими на путі,
На вузькій дорозі.

Ті, хто пройшли перед нами, приготували шлях,
Підбадьорюючи у вірності тих, хто знеміг;

Їх життя являють свідчення Божої благодаті, яка підтримує нас.

Оточені великою хмарою свідків,
Будемо бігти тільки до кінця.

Але, як і ті, хто біг попереду нас,
Залишмо по собі

Спадщину вірності богоугодного життя.

Нехай ті, хто йдуть за нами, побачать нашу вірність,
Нехай вогонь нашого посвячення освітлює їх шлях,

Нехай наші сліди
Не дають їм збочити зі шляху,

А наші життя надихають їх.
Нехай усі, хто йдуть за нами, побачать нашу вірність.

Пісня Джона Мора 
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Аудиторія та мета послання
Яків писав «дванадцятьом племенам, які в Розпорошенні» 18. Цей термін — diaspora 
— спочатку використовувався для юдеїв в розпорошенні після падіння Єрусалиму 
в 586 році до Р.Х. Яків використовував його стосовно християн-юдеїв, які жили 
поза Єрусалимом. Часті посилання Якова на Старий Заповіт показують, що його 
аудиторією були в основному юдеї. Здається, що ці віруючі були бідними і стра-
ждали від переслідувань, а також зустрічались з конфліктами та стикалися зі спо-
кусою мирського способу життя. Яків нагадує, що віру має бути видно в справах: 
християнам необхідно проявляти її на практиці.
Зміст
  Послання Якова та Старий Заповіт.
Як і пророк Амос, Яків показує, що наша заявлена віра повинна впливати на по-
всякденне життя. І Амос, і Яків наполягали, що справжня релігія повинна прояв-
лятись в ставленні до інших. У 108 віршах Яків дає більше ніж п’ятдесят повелінь: 
це практичне послання.
� Прочитайте Якова 5:1-5 та Амоса 4:1-2 і 5:21-24. Чим ці уривки схожі?
Як і в Приповістях, Яків використовує короткі висловлювання, які підсумовують 
певні істини. Багато тем, піднятих Яковом, паралельні з зображеними в книзі При-
повістей: мова, багатство, гнів, мудрість.
Як і Старозавітний закон, Яків показує, як свята людина відображає характер 
святого Бога. «Код святості» в Левит 19 пояснює, як святий народ може жити в 
слухняності святому Богу; також і Яків показує, як новозавітні віруючі повинні 
жити у послуху Всевишньому. Обидва вчать, що вірування, які ми сповідуємо, 
повинні бути явлені в практичному житті.

Код святості та Послання Якова

 Віра та справи.
Мартін Лютер назвав Послання Якова «солом’яним», тому що воно підкреслює 
важливість справ. Він вважав, що це послання суперечить вченню Павла про 
виправдання виключно вірою. Може здатися, що існує конфлікт між Якова 2:24 

18 Якова 1:1.

Левит 19

19:13 Заробіток наймита не повинен 
залишатися в тебе до ранку. 

19:15 «…Не будеш потурати особі 
вбогого, і не будеш підлещуватися до 
особи вельможного».

19:18 «Не будеш мститися, і не будеш 
ненавидіти синів свого народу».

19:18б «…І будеш любити ближнього 
свого, як самого себе!»

Якова 

5:4 «Ось голосить заплата, що ви 
затримали в робітників, які жали на 
ваших полях…

2:9 «Коли ж дивитеся на обличчя, то 
чините гріх».

 
5:9 «Не нарікайте один на одного, 
браття, щоб вас не засуджено».

2:8 «Люби свого ближнього, як само-
го себе».
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(«людина виправдується від діл, а не тільки від віри») та До Римлян 3:28 («люди-
на виправдується вірою, без діл Закону»), проте ці твердження адресовані двом 
різним аудиторіям, які стикаються з абсолютно різними спокусами. У цьому кон-
тексті конфлікт між віршами припустимий.
Павло пише християнам, які намагаються «заробити» спасіння справами (послу-
хом закону) і пояснює, що це можливо тільки вірою через Божу благодать.
Яків звертається до людей, які сприймають віру як розуміння істини і нічого біль-
ше. Їхні життя не змінилися, тому що віра не дієва. Яків наполягає, що справжня 
віра змінює життя. Апостол не ставить під сумнів значимість віри, але показує, що 
справжня віра проявляється у справах, наприклад, віру Авраама і блудниці видно 
в їхніх вчинках 19.
Звістка Якова не суперечить, а доповнює звістку Павла про виправдання благо-
даттю через віру. Павло показує, що ми отримуємо виправдання (праведність) від 
Бога тільки через віру, а Яків — що цю праведність видно в наших вчинках.
  Віра у вчинках.
Оскільки віра проявляється у вчинках, Яків говорить про практичні питання хри-
стиянського життя. Віра в справах — це:
• Стійкість у випробуваннях та спокусах (1:2-18);
• Слухання і виконання Слова (1:19-27);
• Неупередженість (2:1-13);
• Гамувати язика (3:1-13);
• Уникати пожадливостей, що в світі (3:14-4:4);
• Відмовитись від гордості та підкоритись Богові (4:5-11);
• Протистояти спокусі багатством (4:13-5:6);
• Терпіння в стражданнях (5:7-11);
• Навернення грішників (5:19-20).
Цими настановами Яків показує, що справжня віра змінює спосіб життя; віра — це 
більше, ніж просто згода з істиною; вона змінює все наше єство.
Послання Якова в церкві сьогодні
Хоча послання Якова було адресоване юдейським християнам першого століття, 
які зазнавали гонінь, його акцент на практичному християнстві глибоко зачіпає 
сучасний світ. Практичне вчення щодо язика, багатства, гніву і взаємин в церкві 
не має терміну давності; книга Якова корисна будь-якому поколінню.
Антиноміанізм стосується помилкового вчення, що християни звільнені від послу-
ху етичним і моральним законам. Ця доктрина передбачає, що віруючі, виправ-
дані благодаттю через віру, вільні від усіх обмежень. У кожному поколінні в церкві 
існують спокуси антиноміанізму. Яків строго нагадує нам, що життя християнина 
буде помітно відрізнятися від життя невіруючих. Через наші справи світ побачить 
преображення, яке відбулась в результаті нашої рятівної віри у Христа.
 

19 Якова 2:14-26.

Віра у вчинках
«Найголовніша 

проблема з існу-
ючих — це прояв 
християнства на 

практиці»
(Джон Веслі).
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Висновок
Як книга До Євреїв, так і послання Якова вказують на Авраама як на модель 
прояву віри у вчинках. До Євреїв 11 зараховує Авраама до героїв віри; Якова 2 
показує, що за вчинками ми бачимо віру Авраама.
Віру Авраама видно в його послуху Божому поклику: «Вірою Авраам, покликаний 
на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди 
йде» 20. Віра — це більше, ніж просто сказати: «Я вірю Божим обіцянкам»; вона 
проголошує: «Я піду, куди Ти поведеш мене».
Віра Авраама проявилась в його слухняності Богу, коли мова йшла про те, щоб 
принести в жертву Ісака 21. І знову-таки, це набагато більше, ніж просто заявити: 
«Я вірю в Бога». Віра сказала: «Я підкоряюся Твоєму велінню, навіть якщо я не 
розумію»; це справжня віра.
Яків звертався до людей, які заявляли, що вони віруючі, але ця віра не міняла їхні 
життя. Апостол вказав на Авраама як на приклад того, що відбувається в резуль-
таті прояву в дії істинної віри. Віра праотця була видна в його послуху, коли він 
поклав Ісака на жертовник. Яків закінчує послання словами: «Чи ти бачиш, що 
віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра із діл?» 22 

Приклад Авраама демонструє правильне співвідношення віри і 
діл. Якщо ми віримо насправді, ця віра змінить те, як ми живемо 
(справи). Заява про віру без змін в житті — мертва, а спроба змі-
нити життя без віри — марна. До Римлян, До Галатів, До Євреїв 
та Якова — всі послання погоджуються з тим, що справжня віра 
змінює життя.

 

Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння цього уроку, виконавши нижчезазначені завдання:
1. Підготуйте проповідь або біблійний урок на одну з наступних тем. Це може 

бути або 5-6 сторінок рукописного чи друкованого тексту, або аудіозапис про-
повіді чи біблійного уроку для церкви або малої групи.

 1.1 «Приклади віри». Використовуйте приклади віри з Послання до Євреїв 11 
так само, як і з історії церкви; шукайте їх в історії вашої країни або культурно-
му оточенні, які надихнуть членів вашої громади бути вірними.

 1.2 «Відступництво». Як і в Посланні до Євреїв, проповідь повинна містити як 
попередження про відступництво, так і підбадьорення до вірності.

 1.3 Проповідь чи біблійний урок з Послання Якова на одну з тем практичного 
християнського життя: мова, конфлікт, багатство, молитва і т. д.

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме також уривки з 
Писання, задані для вивчення напам’ять.

20 До Євреїв 11:8.
21 До Євреїв 11:17-19; Буття 22.
22 Якова 2:22.

Віра

Справи
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Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про Послання до Євреїв та Якова, зверніться до наступних 
джерел.
Друковані джерела:
• Cockerill, Gareth L. Hebrews: A Bible Commentary in the Wesleyan Tradition. 

Wesleyan Publishing House, 1999. 
• Osborne, Grant. James: Cornerstone Biblical Commentary. Tyndale House 

Publishers, 2011.
• Turner, George Allen. The New and Living Way. Bethany Fellowship, 1975.
• Walters, John. Hebrews: Asbury Bible Commentary. Zondervan Publishing House, 

1992.
• Earle, Ralph (ed.). Beacon Bible Commentary, Vol. X: Hebrews through Revelation, 

Beacon Hill Press, 1965.
Інтеренет-джерела:
• Cockerill, Gareth. “Hebrews and Contemporary Preaching” at 

http://client.stretchinternet.com/client/tiuadmin.portal#
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.  

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/

Урок 10
Тестові питання
1. Чому книги від Послання до Євреїв до Юди називаються загальними послан-

нями?
2. Назвіть два аргументи на користь авторства Павла стосовно Послання до 

Євреїв.
3. Назвіть два аргументи, які заперечують авторство Павла (Послання до Євреїв).
4. Вкажіть два способи, за допомогою яких книга До Євреїв показує повагу до 

Старого Заповіту.
5. Чому Новий Заповіт кращий за Старий?
6. Яка різниця між відступництвом і тим, щоб відійти від Бога?
7. Коли Яків (брат Христа) увірував в Ісуса як Месію?
8. Виходячи з привітань, назвіть найбільш ймовірну аудиторію послання Якова.
9. В одному абзаці покажіть взаємозв’язок між Якова 2:24 (людина виправдо-

вується від діл, а не тільки від віри) та До Римлян 3:28 (людина виправдо-
вується тільки вірою без діл Закону).

10. Дайте визначення антиноміанізму.
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Урок 11
Послання Петра, Івана, Юди
Загальні послання. Частина 2

Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати ймовірну дату і історичне тло написання загальних послань.
2. Знати основну тему і цілі загальних послань.
3. Розуміти біблійну доктрину впевненості в спасінні.
4. Усвідомлювати небезпеку лжевчень.
5. Співвідносити звістку послань з потребами сьогоднішнього світу.

Урок
Прочитайте 1 і 2 Петра, 1, 2, 3 Івана та Юди.
Вивчіть напам’ять 1 Петра 1:6-7, 1 Івана 1:6-7; Юди 1:24-25.
У кожному поколінні церква стикається з труднощами. До другої половини I 
століття гоніння та лжевчителі були серйозною небезпекою для церков. Ці загро-
зи виникали протягом всієї історії. Послання Петра, Івана та Юди попереджають 
про небезпеки, але більш важливе те, що вони підбадьорюють нас залишатися 
вірними, стикаючись з цими проблемами. Ці маленькі послання несуть велику 
звістку: Бог, що покликав нас, здатний дати нам перемогу над усім, що могло б 
розлучити нас з Ним.

Послання Петра: вірність в важкі часи
Автор
Симон Петро був одним з кращих та найвідоміших лідерів ранньої церкви. Після 
того, як його брат Андрій представив Петра Ісусу, він став частиною «внутрішньо-
го кола» Христа. Його справжнє ім’я було Симон («він чув»), але Ісус змінив його 
ім’я на Петро («камінь»).
Язик Петра та його надмірна самовпевненість постійно створювали проблеми під 
час земного служіння Ісуса навіть до моменту, коли він відмовився від Христа 
перед розп’яттям. Після воскресіння Ісуса Петро був відновлений і став основним 
голосом ранньої церкви. Три тисячі осіб навернулося до Бога під час служіння 
Петра в день П’ятидесятниці. Він подорожував як місіонер; його розіп’яли в Римі 
за часів гонінь Нерона. Згідно з переказами, Петро попросив, щоб його розіп’я-
ли вниз головою, бо він вважав себе негідним такої ж смерті, через яку пройшов 
Спаситель, Якого одного разу він зрадив 1.
Аудиторія та місце написання
Петро шле вітання з «Вавилону», маючи на увазі Рим 2: Вавилон уособлював сили, 
які повстають проти Божих людей; ворогом церкви тепер була Римська імперія.

1 Євсевій. Історія церкви. - 2:25.5-8.
2 1 Петра 5:13.
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Проводячи паралель з образом Вавилона, Петро адресував це послання «захо-
жанам Розпорошення» в Малій Азії 3. Так само, як Ізраїль був розпорошений під 
час вигнання, церква була розсіяна через гоніння Риму, проте, на відміну від 
ізраїльтян, християни страждали за свою вірність, а не за непослух; вони були 
співучасниками страждань Христа 4.
Аудиторією цих послань були в основному язичники. Це навернені до Бога люди, 
які більше не живуть в «попередніх пожадливостях» 5. 2 Петра не містить вказівок 
на аудиторію, але це друге послання Петра тій же групі читачів 6.
Дата
Ймовірно, Петро написав ці послання незадовго до своєї смерті в середині 60-тих 
рр. після Р.Х. Цим посланням зазвичай приписують дати створення між 62 і 67 
роками після Р.Х.
Ціль
1 та 2 Петра підбадьорюють християн, які перебувають в стражданнях, залишати-
ся вірними. Так само, як Христос постраждав, але потім був піднесений, християни 
спочатку страждають в цьому світі, а потім насолоджуються вічною славою. Вони 
повинні залишатися вірними перед обличчям страждань (1 Петра) та небезпеки 
від лжевчителів (2 Петра). Апостол запевняє своїх читачів, що Бог нагородить 
тих, хто витримає до кінця.
Теми 1 Петра
  Надія християнина.
«Із передбачення Бога Отця» віруючим обіцяно «спадщину нетлінну й непорочну 
та нев’янучу, заховану в небі для вас» 7. Хоча в цьому світі існує страждання, ми 
бережені «силою Божою через віру на спасіння, яке готове з’явитися останнього 
часу» 8. Незважаючи на випробування віри, у нас є надія вічної слави; вона дає 
«радість невимовну» віруючим, які страждають 9.
  Поклик до святості.
Оскільки ми маємо надію вічної слави, у нас повинна бути мотивація відповісти 
на Божий заклик до святості. Цитуючи Левит 19:2, Петро закликає своїх читачів 
бути святими, як Бог святий. Це буде проявлятися в любові до братів 10, спразі 
духовної істини 11 та чистому житті 12.
У цьому посланні знаходимо момент, здатний здивувати: Петро акцентує увагу 
на підкоренні владі. Знаючи, що страждання можуть спокушати віруючих відки-
дати земну владу, Петро пише, що святі повинні «коритися кожному людському 
творінню ради Господа»; це потрібно робити заради Христа, Який Сам Себе під-
порядкував земній владі. Віруючі повинні підкорятися політичній владі так само, 
як і правильним авторитетам дома 13. Якщо ми страждаємо, то повинні страждати 
як християни, а не через невірні вчинки 14.
3 1 Петра 1:1.
4 1 Петра 4:12-13.
5 1 Петра 1:14.
6 2 Петра 3:1.
7 1 Пет. 1:2, 4.
8 1 Пет. 1:5.
9 1 Пет. 1:8.
10 1 Пет. 1:22.
11 1 Пет. 2:2.
12 1 Пет. 2:11.
13 1 Пет. 2:13-3:7.
14 1 Пет. 3:17 і 4:12-19.
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  Страждання на шляху до слави
Старозавітні пророки передбачали, що 
Христос постраждає перед тим, як отрима-
ти славу: «Коли Він сповіщав про Христові 
страждання та славу, що прийдуть по них» 
15, і ми теж повинні очікувати страждань. Як 
Христос був піднесений у славі, ми теж от-
римаємо славу, обіцяну дітям Божим. Петро 
сам був свідком страждань Христа і отримав 
обіцянку слави, «що повинна з’явитись» 16. 
Ця обітниця підбадьорює кожного віруючо-
го, що страждає.
Теми 2 Петра
  Зростання в благочесті.
У своєму другому посланні Петро закликає християн продовжувати зростати в 
благочесті: як «учасники Божої Істоти» «покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті 
пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості 
благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов» 17.
  Попередження щодо лжевчителів.
Гоніння (основна тема 1 Петра) приходять ззовні, лжевчителі (основна тема 2 
Петра) часто постають зсередини. Петро розкриває тему лжевчень та «лжепро-
років», які проникли до церкви. Небезпеку вчення видно в їх недогідному Богові 
характері, що підсумовано у 2 Петра 2:10-16. Опис закінчується прислів’ями: 
«Вертається пес до своєї блювотини, та: Помита свиня йде валятися в калюжу» 18.
   Вірність у світлі повернення Господа.
Скептики намагалися засмутити християн, піддаючи сумніву повернення Господа. 
Вони наполягали, що від початку творіння нічого не змінилося 19. Петро відповідає, 
що Господь зволікає через Своє терпіння і ласку. Бог не бажає, щоб хоча б хтось 
загинув, але «щоб усі навернулися до каяття» 20. Його «баріння» дає можливість 
покаятися, однак це не повинно викликати у нас сумніви щодо Його обов’язко-
вого повернення. «День же Господній прибуде, як злодій вночі» 21. У світлі Його 
Другого пришестя, яке не підлягає сумніву, ми повинні жити святим життям: Він 
повинен застати нас у «святому житті та в побожності»; нас слід продовжувати 
зростати «в благодаті й пізнанні Господа» 22.

Порівняння 1 та 2 Петра 23  

15 1 Пет. 4:1.
16 1 Пет. 5:1.
17 2 Пет. 1:4-7.
18 2 Пет. 2:22. 
19 2 Пет. 3:4.
20 2 Пет. 3:9.
21 2 Пет. 3:10.
22 2 Пет. 3:11, 14, 18.
23 Перефразовано з Merrill F. Unger, Unger’s Bible Handbook.

«…Вбивайте нас, мучте, судіть 
нас, зітріть нас на пил: ваша 

несправедливість доводить, що 
ми невинні, тому Бог допускає 

це страждання для нас.
...Чим частіше ви кривдите нас, 
тим більше нас стає; кров хри-

стиян — це сім’я церкви»  
(Тертуліан в 197 р після Р.Х.).

Зовнішня небезпека: гоніння
Страждання Христа

Втіха і підбадьорення
У нас є надія за часів випробувань.

Внутрішня небезпека: лжевчителі
Слава Господа
Попередження

У нас є знання за часів спокус  
псевдовченнями.
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Послання Івана: спілкування з Богом
Автор та дата
Отці ранньої церкви, такі як Ігнатій і Климент Олександрійський, посилаються на 
Івана як на автора цих книг. Як і Петро, Іван був рибалкою і став одним із прина-
лежних до «внутрішнього кола» Ісуса. Він був з Христом у день суду та з Марією 
в день розп’яття, а також з Петром у порожній гробниці. У своєму Євангелії Іван 
говорить про себе як про «другого учня, що Ісус його любив».
Згідно з Євсевієм, Іван та інші християни залишили Єрусалим незадовго до того, 
як місто було зруйноване Римом в 70 році після Р.Х. Християни втікали в місто 
Пеллу в Перії (на східному боці ріки Йордан); пізніше Іван служив в Ефесі. Три 
послання Івана, ймовірно, були написані з Ефеса наприкінці першого століття.
Аудиторія
1 Івана не вказує конкретну аудиторію: автор звертається до своїх читачів «діти 
мої» та «брати»; це дає підстави припустити, що він звертається до християн, з 
якими перебуває у близьких взаєминах.
2 Івана адресоване «вибраній пані та дітям її, яких я поправді люблю». Є два 
можливих тлумачення цієї фрази.

 ¾ Можливо, це була жінка, яку не назвали на ім’я, що надавала церкві мож-
ливість збиратися у неї в будинку.

 ¾ «Вибрана пані». Можливо, Іван назвав так помісну церкву, а «її діти» — чле-
ни церкви.

3 Івана написано Гаєві, який навернувся до Бога завдяки служінню Івана.
Ціль і зміст 1 Івана
Перше з трьох послань — найдовше. Замість традиційних вітань Іван починає з 
твердження на підтримку авторитету свого послання. Він пише не про чутки, але 
про те, «що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розгля-
дали, і чого руки наші торкалися, про Слово життя» 24. 1 Івана схоже на Євангеліє 
від Івана своїм акцентом на істині життя Христа.
   Умови спілкування з Богом.
Іван вказує на мету написання на початку послання: «А це пишемо вам, щоб 
повна була ваша радість!» 25 Радість витікає із спілкування з Отцем і Його Сином, 
Ісусом Христом 26. Мати спілкування з Богом — означає не просто чути про Нього 
або звертатися до Нього; Іван перераховує умови для підтримання спілкування.

 ¾ Ми повинні ходити в світлі (1:6-7).
 ¾ Ми не повинні грішити (2:1-2).

  Гріх і спілкування з Богом.
Вчення Івана про гріх включає в себе дві важливі істини 27:

 ¾ Бог дає сили для життя в перемозі: «це пишу я до вас, щоб ви не грішили!» 
Якщо ми підтримуємо спілкування з Богом, у нас не буде нічого спільного з 
гріхом (1:6-2: 5; 3:6-9). Як діти Божі, ми не будемо продовжувати свідомо 

24 1 Івана 1:1.
25 1 Івана 1:4.
26 1 Івана 1:3.
27 1 Івана 2:1.
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грішити: ми не можемо перебувати в гріху і ходити з Богом водночас.
 ¾ Бог дає благодать тим, хто впав: «А коли хто згрішить, то маємо Заступника 

перед Отцем, Ісуса Христа, Праведного». Хоча Бог задумав для нас життя в 
постійній перемозі, Він також обіцяє благодать для того, хто покається після 
падіння (1:9; 2:1-2).

  Любов та спілкування з Богом.
 ¾ Любов до Бога.

Постійна перемога над гріхом не ґрунтується тільки на особистій дисципліні та 
самоконтролі; вона заснована на любові до Бога. Контролюючий принцип христи-
янського життя — це любов до Всевишнього 28. Виходячи з любові до Нього, ми 
можемо виконувати Його заповіді; якщо ми любимо Бога, то не будемо «любити 
світ, ні того, що в світі» 29.

 ¾ Любов до інших християн.
Людина, що не любить свого брата, — «не від Бога». Якщо ми любимо Бога, то 
будемо любити і Його дітей 30. Доказом того, що ми перейшли від смерті в життя, є 
любов до наших братів по вірі, і вона набагато більша, ніж просто порожні слова: 
її видно в наших вчинках 31.

  Впевненість у спасінні Божих дітей.
Іван писав, щоб його читачі знали: «Оце написав я до вас, що віруєте в Ім’я 
Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в Ім’я Божого Сина, маєте вічне  
життя»  32. Постійна упевненість вимагає не менш постійного послуху; ми знаємо, 
що ми Божі діти, якщо бачимо наступні характеристики:

 ¾  Послух істині (1:6-7).
Цей аспект впевненості в спасінні схожий зі словами Ісуса, процитованими 
в Івана 8:31: «Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями 
будете». Наша впевненість як учнів Христа ґрунтується на постійній увазі 
до Божого слова та послуху Йому.

 ¾  «Ні» свідомому гріху (3:8-10).
Оскільки ми не можемо спілкуватися з Богом, якщо продовжуємо жити в сві-
домому бунті проти Нього, у нас точно не може бути такої впевненості.

 ¾ Любов до інших християн (3:14-19).
Ісус сказав Своїм учням: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете 
мати любов між собою» 33. Іван повторив це в своєму посланні: «А хто брата 
не любить, пробуває той в смерті» 34.

Ціль і зміст 2 Івана
Звістка 2 Івана паралельна 1 Івана. Спілкування з Богом передбачає життя в лю-
бові і перебування в істині. Любов, заповідана в 2 Івана, не нова заповідь; про 

28 Щоб дізнатися більше, зверніться до наступного джерела: Loving God: The Primary Principle of the 
Christian Life by A. Philip Brown, II. Revivalist Press, 2005.
29 1 Івана 2:5,15.
30 1 Івана 3:10-11 та 4:20-21.
31 1 Івана 3:14-18.
32 1 Івана 5:13.
33 Від Івана 13:35.
34 1 Івана 3:14.
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неї говорилося «від початку» 35.
Заповідь про любов у 2 Івана — це розпізнавання любові, яка дотримується істи-
ни. Розрізнення важливе, тому що існує багато шахраїв, які не сповідують Христа. 
Іван попереджає «вибрану пані» додержуватися істини, що Ісус «прийшов був у 
тілі» 36. Спілкування з Богом також вимагає відкидання лжевчень 37.
Ціль і зміст 3 Івана
3 Івана — це особисте послання про християнську гостинність: це більше, ніж 
дружелюбність один до одного; це вираження єдності в церкві. 2 Івана застерігає 
проти взаємин з тими, хто вчить хибним доктринам; 3 Івана попереджає щодо 
відцурання від тих, хто вчить істині.
Гай приймає подорожніх євангелістів з християнською привітністю і ставиться до 
них, як до співробітників правди 38, а Діотреф, навпаки, відмовляється приймати 
цих братів і шукає першості для себе; він відкидає апостольський авторитет Івана 
і виганяє істинних християн, які створюють йому труднощі 39.
3 Івана показує контраст поведінки Діотрефа і щирої любові, виявленої Дими-
трієм. Це коротке послання демонструє практичне застосування християнської 
любові, яка заповідана в 1 Івана, та єдності церкви в момент гонінь проти істини, 
що і заповідано у 2 Івана.
 

Юди: попередження щодо лжевчителів
Автор та дата
Юда був наполовину братом Ісуса. Як і його брат Яків, Юда не вірив в Христа до 
Його воскресіння 40. У цьому посланні він визначає себе як «раба Ісуса Христа, 
брата Якова» 41.
Єдиний доказ щодо дати послання — це його схожість з 2 Петра. Той факт, що 
послання висвітлює схожі проблеми, дає підстави припустити, що Юда, можливо, 
написав його в того самого часу, що і Петро своє друге послання, — на початку 
60-тих.
Аудиторія
Послання Юди було адресоване «покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереже-
ним Ісусом Христом» 42. Посилання на юдейські теми дає підстави припустити, що 
книга була адресована християнам з юдеїв.
Ціль і зміст
Юда говорить, що він сподівався написати доктринальне послання щодо теми 
спасіння 43, однак через лжевчителів, що обурюють церкву, Дух Святий надихнув 
його попередити своїх віруючих братів щодо лжевчень.
Звістка Юди включає в себе:

35 2 Івана 1:5-6.
36 2 Івана 1:7-8.
37 2 Івана 1:10-11.
38 3 Івана 1:5-8.
39 3 Івана 1:9-10.
40 Від Матвія 13:55; Від Марка 6:3; Від Івана 7:3-5; 1 до Кор. 15:7.
41 Юди 1:1.
42 Юди 1:1.
43 Юди 1:3.
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 ¾ Попередження щодо лжевчителів та їх вчень;
 ¾ Опис суду, що очікує лжевчителів;
 ¾ Заклик до стійкості;
 ¾ Заключне славослів’я: «Тому, Хто може вас зберегти від упадку, і поставити 

перед Своєю славою непорочними в радості…» 44  
 

Загальні послання в церкві сьогодні
Загальні послання, зокрема 1 Петра, підбадьорюють християн залишатися вірни-
ми в стражданнях. Петро закликав своїх читачів «покоритися» сьогодні, щоб бути 
«повищеними» свого часу 45. Страждання — це поширене явище в християнсь-
кому житті, але вони закінчаться славою. Ця обіцянка підбадьорювала християн 
першого століття і має так само слугувати християнам двадцять першого століття.
Кожна з цих книг закликає до практичного християнського життя. Послання Пе-
тра говорить про підпорядкування владі, 1 Івана — про любов до братів, 2 Івана 
наставляє в істині, 3 Івана закликає до християнської гостинності, Юди поперед-
жає щодо лжевчителів; загальні послання вчать, що істина — це більше, ніж про-
сто знання. Ми покликані жити відповідно до біблійної істини щодня.

Висновок
У I столітті багато християн (включаючи більшість апостолів) віддали життя за 
свою віру. У II столітті Полікарп був убитий за відмову палити фіміам імператору. 
У IV столітті Катерина Олександрійська була обезголовлена після того, як засвід-
чила імператору про свою віру.
У XIV столітті тіло Джона Вікліфа спалили, тому що він перекладав Біблію ан-
глійською; у XV столітті Джона Хасса спалили на багатті за відкидання римських 
католицьких доктрин. У XVI столітті 26 християн були розп’яті в Нагасакі, Японія, 
під час гонінь, що призвели до того, що церква збиралась під землею.
У XX столітті тисячі християн померли мученицькою смертю в Китаї, Радянсько-
му Союзі та інших тоталітарних країнах. У XXI сторіччі християни в ісламських 
країнах щодня стикаються із загрозами гонінь та смерті.
У кожному поколінні християни вмирали за свою віру, але для церкви це не привід 
засмучуватися. Петро нагадує віруючим в гоніннях: «А Бог усякої благодаті, що 
покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай Сам удосконалить вас, хто 
трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, уґрунтує» 46. Церква восторжествує! Це 
обіцянка загальних послань.
 

Завдання до уроку
Продемонструйте розуміння цього уроку, виконавши такі завдання.
1. Підготуйте проповідь чи біблійний урок на одну з наступних тем. Це може бути 

5-6 сторінок рукописного чи друкованого тексту або аудіозапис проповіді чи 
біблійного уроку.

 1.1 «Страждання в християнському житті». Використовуйте принципи, яким 
44 Юди 1:24.
45 1 Петра 5:6.
46 1 Петра 5:10.
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нас вчить 1 Петра, потім проілюструйте їх прикладами з історії церкви, зокрема 
з історії церкви вашої країни.

 1.2 «Спілкування з Богом». Також назвіть критерії для спілкування з Богом з 1 
Івана.

2. Складіть тест на підставі матеріалів цього уроку; він міститиме уривки з Писан-
ня, задані для вивчення напам’ять.

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про загальні послання, зверніться до наступних джерел.
Друковані джерела:
• Bray, Gerald. Ancient Christian Commentary on Scripture: James-Jude. Intervarsity 

Press, 2000.
• Brown, A. Philip, II. Loving God: The Primary Principle of the Christian Life. Revivalist 

Press, 2005.
• Maier, Paul L. (Translator). Eusebius: The Church History. Kregel Publishing, 2007. 

(An easy to read translation of this ancient source.)
• Marshall, I. Howard. 1 Peter. Intervarsity Press, 1991.
• Marshall, I. Howard. The Epistles of John (New International Commentary on the 

New Testament). Eerdmans, 1978.
• Wiersbe, Warren. Be Alert: 2 Peter, 2 & 3 John, Jude. David C. Cook, 2010.
Інтернет-джерела:
• «John Wesley and Christian Orthodoxy» at   

http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.   

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/

Урок 11
Тестові питання
1. Що, швидше за все, мається на увазі під «Вавилоном» в привітанні Петра?
2. Якій основній небезпеці, що загрожувала церкві, приділяється увага в 1 Петра?
3. Яка основна небезпека, описана в 2 Петра, загрожувала церкві?
4. Назвіть два можливих тлумачення фрази «вибрана пані» у 2 Івана.
5. Про які дві важливі істини стосовно гріха йдеться в 1 Івана?
6. Відповідно до 1 Івана, які три характеристики проявлятимуться в дітях Божих?
7. Яка була основна мета написання 3 Івана?
8. У яких родинних стосунках були Ісус та Юда?
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Урок 12
Об’явлення: Ісус — Господь

Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Знати дату, автора та історичне тло написання книги Об’явлення.
2. Знати важливі теми книги Об’явлення.
3. Порівняти ключові теорії, які використовуються для тлумачення книги Об’яв-

лення.
4. Співвіднести звістку книги Об’явлення з потребами сьогоднішнього світу.

Урок
Прочитайте книгу Об’явлення.
Вивчіть напам’ять Об’явлення 3:20-21.
Християни першого століття стикалися з двома конкуруючими проголошеннями, 
що претендували на істину. З одного боку, вони знали, що «Ісус — Господь» 1; 
християнин посвячений авторитету та господству Ісуса Христа. З іншого боку, 
Рим вимагав, щоб кожен, хто живе під владою імператора, свідчив, що Цезар — 
Dominus et deus noster (наш господь і бог).
Рим толерантно ставився до багатьох релігій до того часу, поки імператор визна-
вався головним авторитетом. Багато істориків сперечаються щодо того, що не 
було гонінь Риму на християн за те, що вони християни: віруючі могли поклоняти-
ся Ісусу доти, поки вони клялися в остаточній вірності імператору, проте справж-
ній християнин не міг цього визнавати.
Згідно розповідей свідків мученицької смерті Полікарпа, слідчий запропонував 
звільнити літнього святого, якщо він визнає Цезаря божественним. Він запитав 
Полікарпа: «Що поганого в тому, щоб назвати Цезаря Господом та запалити йому 
фіміам?» 2 Полікарп знав, що для християнина є тільки один Господь, і він не може 
віддати верховенство людині.
Це було коренем конфлікту між Римом та ранньої церквою. З огляду на цей кон-
флікт книга Об’явлення говорила раннім християнам: «Ісус — Господь». Навіть 
в світі, який не визнає Його авторитет, Ісус — Господь. Книга Об’явлення описує 
драматичну картину слів Павла:

 «Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім’я, що вище над кожне ім’я, щоб 
перед Ісусовим Ім’ям вклонялося кожне коліно небесних, і земних, і під-
земних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога 
Отця!» 3

Ісус — Господь

1 До Филип’ян 2:11.
2 The Martyrdom of Polycarp, translated by J.B. Lightfoot.
3 До Фил. 2:9-11.
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Історичний фон книги Об’явлення
Автор, дата і місце
Автор книги Об’явлення називає себе Іваном: «Я, Іван, ваш брат і спільник у  
біді» 4. Згідно з історією ранньої церкви, Іван — це «улюблений учень», автор 
Євангелія від Івана, трьох послань і книги Об’явлення.
Дата цього написання цієї книги — більш склад-
не питання. Є два варіанти, і обидва підходять 
до відрізку життя Івана та часу гонінь ранньої 
церкви. Можлива дата написання — час правлін-
ня Нерона та сильних гонінь. Найбільш ймовір-
на дата — гоніння за часів правління імперато-
ра Доміціана (81-96 роки після Р.Х.). У другому 
столітті Іриней датував книгу Об’явлення остан-
німи роками правління Доміціана 5. Більшість 
євангельських християн приймають саме цю 
версію написання книги Об’явлення.
Книга Об’явлення була написана на Патмосі — маленькому острові в Егейському 
морі 6, куди Іван був висланий за свою віру. Перебуваючи на засланні в повній 
владі імператора, йому вистачає сміливості чітко заявляти: «Ісус — Господь». Він 
на Патмосі «за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа» 7; навіть на маленькій 
крихті суші Бог все контролює.

Ціль
Книга Об’явлення відповідає на питання: «Хто є Господь?» Відповідь написана у 
вступі: «…та від Ісуса Христа, а Він Свідок вірний, Первенець з мертвих і Владика 
земних царів» 8. Християнам, які страждають від гонінь, Іван пише: «Ісус Хри-
стос — владика всіх царів земних». Незважаючи на зовнішні обставини, Бог все 
контролює.
Іван показує цю істину трьома способами:

 ¾ Звістка семи церквам (Об’явл. 2-3). Ісус — Господь Своєї церкви.
 ¾ Видіння Бога на троні і Христа Агнця, який тріумфує (Об’явл. 4-5). Ісус — 

Господь небес.
 ¾ Погляд на історію з точки зору небес (Об’явл. 6-22). Ісус — Господь всіх 

земних царств.

Читаючи книгу Об’явлення
Апокаліптична література
Як апокаліптична книга, Об’явлення є унікальною серед книг Нового Заповіту. 
Приклад зі Старого Заповіту — це книга Даниїла. Апокаліптичні писання «відкри-
вають» або «розкривають» приховану істину і показують Божу мету в людській 
історії.

4 Об’яв. 1:9.
5 Irenaeus, Against Heresies 5.30.3.
6 Карта з www.openbible.info. Використана з дозволу.
7 Об’яв. 1:9.
8 Об’яв. 1:5
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Апокаліптична література використовує драматичні символи, щоб передати інфор-
мацію. Книга Об’явлення наповнена драконами, звірами, природними катаклізма-
ми, такими як землетруси та шторми. Одна складність в читанні апокаліптичної 
літератури — це те, що символи змінюють своє значення з часом в різних культу-
рах. Наприклад, дракон використовується як символ зла і небезпеки в багатьох 
західних культурах, а в багатьох східних — як символ влади і успіху. Відмінності 
в тому, як інтерпретуються символи, ускладнюють тлумачення книги Об’явлення 
для читача.
Один з ключів до правильного тлумачення символів в Об’явленні — це розпізна-
ти, що більшість з них походить зі Старого Заповіту, зокрема з Виходу, Псалмів, 
Даниїла, Єзекіїля, Ісаї та Захарії. Більше половини віршів в книзі Об’явлення мі-
стять згадку старозавітних тем чи образів. Уважний читач спочатку звернеться до 
Старого Заповіту, а потім почне вивчати символи.
Апокаліптична література малює історичну чи пророчу реальність видіннями. У 
книзі Об’явлення записано понад шістдесят видінь. Вони часто накладаються 
один на одне, тому складно вибудувати точну хронологічну послідовність. Чис-
ленні видіння можуть являти собою погляди на одну і ту ж подію для того, щоб 
пояснити деталі або показати альтернативну точку зору на те, що відбулося.
Можливо, найважливіше для читача у вивченні апокаліптичної літератури — це 
сфокусуватися на основних темах і не зациклюватися на деталях. В Об’явленні 
найважливіші теми — це господство Ісуса, Божа суверенність та остаточна пере-
мога церкви; вони об’єднують багато тем, які проходять через всю книгу.

Теорії тлумачення
Через те, що книга Об’явлення написана таким незвичайним для біблійної літе-
ратури стилем, виникло багато підходів до її тлумачення. Існують чотири основні 
способи інтерпретації цієї книги, кожен з яких вирізняється певним акцентом. Для 
знайомства з книгою Об’явлення огляду всіх цих підходів буде досить. Бібліо-
графія в кінці глави містить посилання на джерела для подальшого вивчення.
   Претеристичний підхід.
Ті, хто дотримуються цього погляду, вірять, що в книзі Об’явлення зображуються 
події кінця першого століття, які сталися за життя Івана або незабаром після його 
смерті. Згідно з цим тлумаченням, в книзі Об’явлення розглядається конфлікт між 
церквою та Римською імперією, який закінчився перемогою Царства Христа, коли 
церква поширилася по всьому світу.
  Істористичний погляд.
Ті, хто дотримуються цього погляду, вважають книгу Об’явлення символічною 
картиною історії церкви від часів її заснування до встановлення нового неба і 
нової землі під час повернення Христа. Згідно з цим поглядом, Об’явлення 1-3 го-
ворить до церкву у дні Івана, а Об’явлення 4-19 зображує хронологічну картину 
розвитку церкви через всю історію; Об’явлення 20-22 описує майбутній прихід 
Христа.
  Ідеалістичний підхід до тлумачення.
Ті, хто дотримуються цього погляду, погоджуються з прихильниками істористич-
ного погляду в тому, що книга Об’явлення дає картину конфлікту між добром 
(Христом і церквою) та злом (сатаною і його послідовниками). Однак цей погляд 
заперечує розуміння, що це символічна картина без посилання на будь-який істо-
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ричний період. Ті, хто тлумачать так книгу, не прив’язують глави 4-19 ні до якого 
історичного періоду: це символ конфлікту, що триває і по сьогодні, між Христом 
та злом, конфлікту, який закінчиться з приходом Ісуса, коли будуть встановлені 
нове небо та нова земля (Об’явлення 20-22).
  Футуристичний погляд.
Ті, хто обрали футуристичного підхід, подібно істористичному, розглядають Об’яв-
лення як картину конкретних історичних подій. Прихильники цього тлумачення 
бачать Об’явлення 1-3 як церкву в дні Івана. На відміну від істористичного по-
гляду, футуристичний розглядає розділи Об’явлення 4-22 як майбутнє. У футури-
стичному погляді є 4 основних тлумачення майбутнього, описаного в Об’явленні.

 ¾ Класичний преміленіалізм (виникнення датується II століттям) характе-
ризується очікуванням гонінь на церкву до кінця часів. Кульмінація переслі-
дувань відбудеться в період Великої скорботи, перед пришестям Христа. 
Коли Господь повернеться, віруючі воскреснуть, а потім почнеться тися-
чолітнє правління Ісуса на землі 9. Після періоду тисячолітнього царства 
відбудеться суд над невіруючими біля «великого білого престолу» 10, а потім 
Бог створить нове небо і нову землю — вічний дім всіх тих, чиї імена запи-
сані в книзі життя Агнця.

 ¾ Диспенсаційний преміленіалізм — це більш молодий варіант класичного 
преміленіалізму. Це трактування передбачає, що церква буде піднесена з 
землі до періоду Великої скорботи. Події з Об’явлення 4-19 розглядають-
ся як картина скорботи Ізраїля на землі в семирічний період, під час якого 
церква знаходитиметься на небі з Ісусом. Потім Христос повернеться і вста-
новить тисячолітнє правління на землі. Як і в класичному премілеанізмі, за 
цим періодом настане суд та створення нового неба і землі.

 ¾ Постмілеанізм (популярний в XVIII і XIX століттях) вчить, що Євангеліє по-
шириться по всьому світу і здійснить преображення суспільства в вік спра-
ведливості і миру. Згідно з цим поглядом, тисячолітнє царство — це ера 
церкви, зокрема Духа Святого, який трудиться через неї. Христос повер-
неться після тисячолітнього царства, вразить сатану назавжди і представить 
нове небо і нову землю.

 ¾ Аміленіалізм (датується II століттям); прихильники та-
кого тлумачення згодні з постміленіалізмом, що Хри-
стос повернеться після тисячі років (Об’явлення 20:1-
6). Аміленіалізм відрізняється від постміленіалізму тим, 
що прихильники цього розуміння бачать тисячолітнє 
царство не як історичний період, а як символ всієї 
епохи церкви; обіцянка тисячолітнього царства здій-
снюється духовно через служіння церкви. Об’явлен-
ня зображує благословення та страждання церкви, що 
закінчиться з поверненням Христа, а потім відбудеться 
суд і з’являться нове небо і нова земля для віруючих.

Читачі книги Об’явлення можуть бути дуже догматичними в тлумаченні. Ми не 
повинні плутати наше сприйняття подій, зображених в ній, з самим авторитетом 
Писання. У двох людей, які дотримуються абсолютних істин Біблії, можуть бути 
різні погляди на цю книгу. У міру читання Об’явлення ви дійдете висновків, які 

9 «Міленіум» означає період в 1000 років.
10 Об’яв. 20:11-15.

«Єдність в 
головному, 

свобода у дру-
горядному, в 
усьому — лю-

бов »  
(Руперт Мель-
деній, 1627).
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будуть направляти вас в тлумаченні, однак будьте обережні, щоб не відкидати 
віруючого брата, який може по-іншому розуміти ті самі місця Писання: це відмін-
ності в тлумаченнях, а не в авторитеті Біблії.

Теми в книзі Об’явлення
  Ісус — Господь.
Апокаліптична література відкриває те, що було приховане. Об’явлення описує 
Ісуса в Його повній славі. Під час земного служіння слава Христа не була про-
явлена в усій повноті. Павло обіцяв, що прийде день, коли перед Ісусовим Ім’ям 
вклониться «кожне коліно небесних, і земних, і підземних…» 11; Об’явлення по-
казує картину слави того дня.
Багато символів в Об’явленні взяті зі Старого Заповіту, однак вони явно вчать 
християнському богослов’ю. Книга представляє звістку, підґрунтям якої є бого-
слов’я, яке пов’язує воєдино кожен аспект Божої діяльності в людській історії. Від 
видіння Іваном Сина Людського до картини Агнця, що тріумфує, центральна тема 
книги Об’явлення — це господство Ісуса Христа 12: Він Цар над царями і Господь 
над панами 13.
  Бог все контролює.
Для церкви, що страждає, звістка про суверенного Бога була підґрунтям великої 
надії. Іван показав Бога, «Хто є, Хто був і Хто має прийти» 14. Видіння Бога на 
престолі в Об’явленні 4-5 нагадує Ісаї 6. Іван, як і Ісая, бачить Бога — святого, 
величного і суверенного. Для церкви, якій протистояв Рим, було натхненням чи-
тати в Об’явленні, що прийде день, коли «кожне створіння, що воно на небі, і на 
землі, і під землею, і на морі, і все, що в них» буде славити Бога і Агнця 15.
  Перемога для Божого народу.
Як і більшість апокаліптичної літератури, Об’явлення відкриває мету Бога в люд-
ській історії. Незважаючи на те, що в ній багато символів, які важко зрозуміти 
сучасному читачеві, суть книги Об’явлення ясна: Божий народ отримує запевнен-
ня у перемозі, тому що Ісус — Господь. Об’явлення часто допомагає перевести 
погляд з землі та сфокусуватися на небі, нагадуючи нам, що ми бачимо тільки 
одну сторону історії 16. Невидимий Бог трудиться, реалізуючи Свою мету в світі. 
Як Божий народ, ми отримуємо впевненість в остаточній перемозі. Звернення до 
лаодикійської закінчується підбадьоренням: «Переможцеві сісти Я дам на Моєму 
престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з Отцем Своїм сів на престолі Його» 17.

Книга Об’явлення в церкві сьогодні
Існує дві небезпеки, котрих слід уникати, читаючи книгу Об’явлення. Деякі читачі 
наскільки заплутуються в ній, що просто перестають її читати; оскільки вони не 
впевнені в правильному тлумаченні, вони зовсім її не вивчають.
Інша крайність полягає в тому, що дехто настільки впевнений в своєму вірному 

11 До Фил. 2:10.
12 Об’яв 1:9-20 і 5:6-14.
13 Об’яв. 19:16.
14 Об’яв. 1:4.
15 Об’яв. 5:13.
16 Наприклад, 6:1-7:8 на землі; 7:9-8:6 на небі. 8:7-11:14 на землі; 11:15-19 на небі.
17 Об’яв. 3:21.
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тлумаченні зображеного, що відкидає всіх, хто не сходиться з ним на думці. Такі 
люди фокусуються на незначних деталях і втрачають червону нитку книги. На 
жаль, основна звістка книги Об’явлення іноді губиться через дискусії щодо супе-
речливих деталей. Звістка книги Об’явлення необхідна для церкви сьогодні.
У дні, коли тисячі християн вмирають мученицькою смертю щороку, звістка про 
те, що Ісус — Господь, підбадьорює християн, що проходять через страждання, і 
допомагає їм встояти. Незважаючи на те, що не існує єдиного підходу до тлума-
чення, книга Об’явлення підбадьорює церкву обіцянкою фінальної перемоги.
Об’явлення нагадує нам про те, як віруючі повинні жити сьогодні в світлі кінця 
часів. Вивчення останніх днів (есхатологія) не полягає в складанні прогнозів май-
бутніх подій; основний акцент — це життя сьогодні в світлі Божих кінцевих цілей. 
Як служителі, ми проповідуємо з книги Об’явлення, щоб підбадьорити нашу гро-
маду в дотриманні вірності Господу, а не для того, щоб розшифрувати майбутнє; 
ми представляємо Об’явлення людям сьогодні як Боже Слово.

Висновок
Джон і Бетті Стем перебували в Китаї як місіонери, коли комуністи атакували 
їхнє місто в 1934 році. Цю молоду пару взяли в полон, тримали для викупу і під 
охороною вели в інше місто. Перехожі запитували: «Куди ви йдете?» Джон Стем 
відповів: «Ми не знаємо, куди вони йдуть, але ми йдемо на небо».
На наступний день Джона і Бетті обезголовили. Останній лист Джона його місії 
було знайдено в одязі їх маленької доньки. Лист закінчувався такими словами: «…
нехай Бог прославиться моїм життям чи смертю». Джон і Бетті Стем з перших рук 
знали істину Об’явлення: Ісус — Господь, і Він переможе. Незалежно від нашого 
життя або смерті, Бог все контролює, і Його шляхи найкращі.

Завдання до уроку
Продемонструйте своє розуміння матеріалу цього уроку, виконавши нижчезазна-
чені завдання.
1. Оберіть одне з наступних завдань:
 1.1 Підготуйте проповідь або урок, в якому ви зможете застосувати звістку 

звернення до семи церков до потреб вашої громади. Це може бути 5-6 сторі-
нок рукописного чи друкованого тексту або аудіозапис проповіді чи біблійного 
уроку.

 1.2 У міру читання книги Об’явлення зверніть увагу на те, в яких розділах роз-
глядається те, що відбувається на землі, а в яких те, що відбувається на небі. 
Напишіть коротке есе, в якому підсумуйте, що Об’явлення говорить про погляд 
небес на земні події. Чим цей «небесний» погляд відрізняється від нашого об-
меженого земного?

2. Складіть тест на підставі матеріалу цього уроку; він міститиме уривки з Писан-
ня, задані для вивчення напам’ять.
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Копаємо глибше
Щоб вивчити більше матеріалів щодо книги Об’явлення, зверніться до наступних 
джерел.
Друковані джерела:
• Gundry, Stanley N., Kenneth L. Gentry, Sam Hamstra, Jr., C. Marvin Pate, and 

Robert L. Thomas. Four Views on the Book of Revelation. Zondervan, 1998.
• Gundrey, Stanley N., Darrell L. Bock, Kenneth L. Gentry, Robert B. Strimple, and 

Craig A Blaising. Three Views on the Millennium and Beyond. Zondervan, 1999.
• Gundrey, Stanley N., Alan Hultberg, Craig A. Blaising, and Douglas J. Moo. Three 

Views on the Rapture: Pretribulation, Prewrath, or Posttribulation. Zondervan, 
2010.

• Osborne, Grant. Revelation. Baker, 2002. Rotz, Carol. New Beacon Bible 
Commentary: Revelation. Beacon Hill Press, 2012.

Інтернет-джерела:
• «Revelation and Apocalypticism» at  

http://www.seedbed.com/seven-minute-seminary/
• Wesley, John. Wesley’s Explanatory Notes on the New Testament.    

http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-explanatory-notes/

Урок 12
Тестові питання
1. Що означала фраза «Caesar is Dominus et deus noster» в першому столітті?
2. Де знаходиться острів Патмос?
3. Яка ймовірна дата написання книги Об’явлення?
4. Назвіть три способи, за допомогою яких Іван доносить звістку про те, що Ісус 

— Господь.
5. Назвіть дві характеристики апокаліптичної літератури.
6. Коротко дайте визначення чотирьом поглядам на книгу Об’явлення.
7. Назвіть чотири погляди на майбутнє футуристичного способу тлумачення.
8. Назвіть три основні теми книги Об’явлення.
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Цілі уроку
До закінчення цього уроку студенти повинні:
1. Розуміти, як сформувався канон Нового Заповіту.
2. Знати стандарти, якими керувались при формуванні канону Нового Заповіту.
3. Відмовитись від апокрифів, які не є частиною канону.
4. Довіряти новозавітному тексту в тому вигляді, в якому ми отримали його.

Урок
Прочитайте Юди 1:1-25.
Вивчіть напам’ять Юди 1:3-4.
Лжевчення не є новинкою сьогодні: навіть в першому столітті були люди, які 
шукали способів, щоб дезорієнтувати церкву. Деякі лжевчителі відкидали боже-
ственність Христа; Павло відповідав на це в посланні До Колоссян; інші нападали 
на служіння апостолів, і про це Павло говорив у 2 до Коринтян; дехто заявляв, 
що воскресіння вже було, і Павло відреагував на це у 2 Тимофію 2:18. Наприкін-
ці першого століття Іван писав, що «неправдивих пророків багато з’явилося в  
світ» 1.
Багато труднощів розуміння істини пов’язані з питаннями прийняття достовірності 
Біблії. Одні з найбільш небезпечних лжевчень сьогодні лунають із боку тих, хто 
відкидає істинність Писання, або тих, хто заявляє, що вони знайшли нові джерела 
одкровення поза каноном Писання.
У цьому уроці ми розглянемо три питання, пов’язані з Новим Заповітом. Мета 
цього заняття — вселити впевненість щодо авторитетності Нового Заповіту. Ми 
розглянемо такі питання: 
1. Які книги ми можемо приймати як Слово Боже? Питання канону.
2. Чи існують «загублені» книги, які ми повинні приймати як Боже Слово? Питан-

ня апокрифів.
3. Чи збігається наш текст з оригіналом? Питання текстуальної достовірності.

Формування канону
Канон Писання є дуже важливим моментом для християн. Він відповідає на пи-
тання, які книги є Божим Словом для Божих людей. Звідки ми знаємо, що книги 
Нового Заповіту дійсно є Словом Бога?
Слово «канон» походить від грецького терміну, що означає «пра-
вило» або «стандарт». Новий Заповіт складається з тих книг, які 
підійшли стандартам, що використовувала рання церква з метою 
визначення, які письмена дійсно були Божим Словом. Формуван-
ня канону було натхненне двома речами

1 1 Івана 4:1.

Урок 13
Питання щодо Нового Заповіту в церкві сьогодні
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 ¾ Хибна доктрина. У ранній церкві, як і сьогодні, лжевчителі відкидали части-
ну біблійного одкровення. Наприклад, у другому столітті Маркіон вчив, що 
Бог Старого Заповіту був злим. На підтвердження цього Маркіон відкидав 
всі книги Біблії, крім послань Павла і частково Луки. Ухвалення універсаль-
ного канону було важливим, щоб забезпечити тверде підґрунтя доктринам. 
Вчителі повинні були бути впевненими, що вчення, яке вони проповідують, 
засноване на Божому Слові.

 ¾ Гоніння. За часів гонінь християн вбивали навіть за наявність у них Писан-
ня. Вони повинні були знати, за які книги були готові померти.

До четвертого століття християнська церква зійшлася на списку божественно нат-
хненних текстів. Застосовувалось три перевірки для книг, які були заявлені як 
Писання. Щоб бути частиною канону, книга повинна була відповідати трьом ви-
могам.

 ¾ Автор. Автором повинен бути апостол чи той, хто близько спілкувався з 
апостолами. У випадку з Євангеліями Матвій та Іван були апостолами; Марк 
подорожував з Петром, а Лука — з Павлом.

 ¾ Звістка. Звістка книги не повинна суперечити одкровенню Старого Заповіту 
та бути вірною Євангелію Ісуса Христа; книга повинна духовно наставляти.

 ¾ Прийняття. Щоб бути частиною канону, книга повинна прийматися усією 
церквою.

Сучасні скептики сперечаються, що канон був створе-
ний церковною владою як засіб здобуття влади. Такі 
критики не визнають, що він був універсально прий-
нятим стандартом та не є продуктом купки амбітних 
єпископів. Канон Нового Заповіту був офіційно схвале-
ний в 397 році після Р.Х. на Карфагенській раді, однак 
книги Нового Заповіту були виділені богословами за 
200 років до нього. Богослов Д. Пакер писав: «Церква 
дала нам канон Нового Заповіту не більше, ніж Ньютон 
дав нам земне тяжіння» 2. Ньютон не винайшов тяжін-
ня, він відкрив те, що Бог вже створив; так само канон 
— це не винахід церкви: вона просто відкрила книги, 
які Бог уже надихнув.
Карфагенська рада ухвалила канон, який вже був прийнятий прихильниками 
віри; він має в своєму складі ті книги, які християни всіх віків приймали як боже-
ственно натхненне Слово Боже.

Апокрифи
Апокрифи новозавітного періоду — це книги, заявлені як священні християнські 
писання, але їх відкинула рання церква.
Як вчені-письменники, так і популярні новелісти звеличували ідею про «втрачені 
євангелія», які були заборонені церквою через політичні причини 3. Вони заявля-
ли, що певні книги, схвалені ранніми християнами, були пізніше заборонені слу-
жителями церкви, які хотіли придушити будь-яку незгоду з церковним вченням. 
Відповідно до цієї теорії, ці заново виявлені «євангелія» показують, що в церкві 

2 J.I. Packer, God Speaks to Man. Westminster Press, 1965, 81.
3 Науковим прикладом є книга «Гностичні євангелія» Елейн Пагельс. Та сама ідея показана в романі «Код 
Да Вінчі», написаному Деном Брауном, який став бестселером.

«Моє серце спираєть-
ся на Слово — 

Записане Слово Бога;
Спасіння через ім’я 

мого Спасителя,
Спасіння через 

Його кров»
(«Моя віра 

знайшла спокій»,
гімн Лідії Енмундс).
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були значні конфлікти щодо непорочного зачаття, божественності Ісуса, історич-
ної істини воскресіння та інших ключових християнських доктрин. Ці скептики 
сперечаються, що не було універсально прийнятого канону до четвертого століт-
тя.
Однак ці «втрачені євангелія» були добре відомі і відкинуті ранньою церквою. 
У другому столітті письменники, такі як Тертуліан та Ігнатій, виступили проти 
єресей. Деякі з цих книг у другому столітті вже були віднесені до лжевчень в Му-
раторієвому каноні під час перерахування книг Нового Заповіту. Послання Юди 
показує, що навіть в першому столітті потрібно було «боротись за віру, раз дану 
святим», тому що деякі люди вже «крадькома повходили» 4.
Діапазон книг-апокрифів — від ортодоксальних текстів, які можуть бути цінними 
в описі практик ранньої церкви, до єретичних текстів, котрі виголошують неправ-
диву доктрину. Визнані книги-апокрифи — це 1 послання Климента, послання 
Варнави, «Дідахе» та «Пастир» Герми. Ці тексти ортодоксальні в своєму вченні, 
але вони не відповідали всім стандартам ранньої церкви, щоб стати канонічними 
книгами.
Єретичними книгами-апокрифами вважаються «Євангеліє Фоми», «Послання 
лаодикійцям», «Апокаліпсис» Петра, гностичні тексти, що описують Ісуса, який 
сміється на хресті. Такі тексти ніколи не приймалися церквою. Замість того, щоб 
говорити, що ці книги були відкинуті на Карфагенській раді, правильніше сказа-
ти, що вони ніколи не розглядалися за Писання жодною церквою.
Апокрифічні тексти не є достовірним джерелом істини для християн. Наша віра 
заснована на «вірі, одного разу переданої святим» 5: вона не змінювалася і не 
зміниться, тому що стоїть на міцній основі Божого Слова.

Достовірність Нового Заповіту
Третьою атакою скептиків є аргумент, що Новий Заповіт не достовірний. Вони 
сперечаються, що були допущені помилки при копіюванні. Ці критики наполяга-
ють, що, навіть якщо оригінал був натхненним, ми не можемо знати, що Біблія, 
яка є у нас сьогодні, точна.
Чи можемо ми довіряти текстуальній достовірності Біблії? Відповідь на це питання: 
«Так!» Це правда, що книги Нового Заповіту передавалися у формі написаних від 
руки, і це правда, що могли бути допущені помилки при копіюванні манускриптів, 
однак, оскільки це було натхненне Слово Боже, копіювальники підходили до за-
дачі з особливою ретельністю. Вчені присвячували свої життя копіюванню Нового 
Заповіту з такою точністю, наскільки це було можливо.
З 5 000 манускриптів, які містять увесь або частково Новий Заповіт, у нас є до-
статньо доказів, що сучасний текст збігається з ранніми рукописами. Немає іншо-
го древнього тексту з таким підтвердженням манускриптами, як Новий Заповіт.

4 Юди 1:3-4.
5 Юди 1:3.
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Порівняння двох древніх текстів 
 Новий Заповіт       «Іліада» Гомера 

 Понад 5000 манускриптів    643 манускрипти

 Найбільш ранні манускрипти,  Найбільш ранні манускрипти, 
 що «вижили» — менш ніж 100   що «вижили» — 500 років 
 років після написання    після оригінального твору

 Менш ніж ½ із 1% слів    5% слів не точні 
 викликають питання 6

Якому тексту довіряєш ти?

Чому для нас важливе питання канону?
Якщо наша Біблія недостовірна, у нас немає твердого підґрунтя для нашої віри, 
однак ми впевнені, що Новий Заповіт — це натхненне безпомилкове Слово Боже.
Канон відображає універсальну згоду ранньої церкви в питанні, що ці 27 книг є 
натхненним Словом Бога. Інші книги-апокрифи не пройшли перевірку каноном і 
не повинні прийматися ортодоксальними християнами. І головне: ми можемо бути 
впевненими, що наш текст відповідає оригіналу.
Коли ми викладаємо Новий Заповіт, то робимо це з упевненістю. Ми проповідуємо 
і навчаємо, що «усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, 
до направи, до виховання в праведності» 7.

Завдання до уроку
Продемонструйте ваше розуміння цього уроку, написавши тест, який буде містити 
вірш з Писання для вивчення напам’ять (Юди 1:3-4).

Копаємо глибше
Щоб дізнатися більше про достовірність Нового Заповіту, зверніться до наступних 
джерел.
Друковані джерела:
• Bruce, F.F. The New Testament Documents: Are They Reliable? InterVarsity, 

1988. 
• McDowell, Josh. The New Evidence That Demands a Verdict. Thomas Nelson, 1999. 

6 Жодне з цих слів не впливає на доктрини чи історичні факти. Відмінності між манускриптами видно в та-
ких віршах, як Луки 10:1; деякі рукописи говорять про 70 людей, інші про 72. Це не питання достовірності, 
які пов’язані зі звісткою Євангелія або християнською доктриною.
7 2 Тим. 3:16.
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Інтернет-джерела
• McDowell, Josh. Bible: Fact, Fiction, or Fallacy. Online Video Series.  

http://www.josh.org/video-2/bible-fact-fiction-or-fallacy/
• Orr-Ewing, Amy. Reliability of the Manuscripts. Online Video from Ravi Zacharias 

Ministries.  
http://www.youtube.com/watch?v=dLI7W4bnVpA

Урок 13
Тестові питання
1. Що означає слово «канон» в контексті Нового Заповіту?
2. Назвіть дві причини формування канону Нового Заповіту.
3. Назвіть три стандарти у встановленні канону Нового Заповіту.
4. Дайте визначення слову «апокриф».
5. Назвіть двох ранніх християн, які поширювали єресі.
6. Якого питання стосується термін «текстуальна достовірність» щодо Нового За-

повіту?
7. Порівняйте докази достовірності рукописів Нового Заповіту та «Іліади».
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Відповіді на питання тесту, урок 1

1. Перерахуйте три географічні регіони Палестини, починаючи з Заходу та про-
суваючись на схід.

 Прибережні рівнини    Центральна гірська місцевість    Йорданська долина
2. У чому була важливість Самарії для служіння Ісуса?
 Вона знаходиться між Юдеєю та Галілеєю. Більшість юдеїв її уникали. Ісус пі-

шов туди послужити жінці біля колодязя.
3. Опишіть взаємовідносини між Іродом Великим та юдеями.
 Ірод поважав юдеїв. Він перебудував храм і дотримувався юдейських законів 

щодо їжі, проте був дуже заздрісний: він наказав убити немовлят у Вифлеємі, 
щоб знищити царя-конкурента.

4. Хто з синів Ірода був залучений до суду над Ісусом?
Ірод Антипа, правитель Галілеї.

5. Назвіть три способи, як грецька мова допомагала ранній церкві.
Поширена мова, на якій можна було ділитися Євангелієм.
Точна мова для передачі богословських понять.
Септуагінта — переклад Старого Заповіту грецькою.

6. Дайте визначення терміну «pax Romana».
Римський світ, завдяки його існуванню подорожі всією Римською імперією 
були відносно безпечними.

7. Назвіть чотири вагомі функції синагоги в юдейській спільноті.
Релігійне поклоніння           Освіта дітей
Місцевий суд для розгляду релігійних та цивільних справ
Суспільна діяльність 

8. Які вчення були спільними у фарисеїв і християн?
Воскресіння, Ангели, молитва, прихід Месії та повага до Старого Заповіту.

9. Що в фарисеях засуджував Ісус?
Їхні практики, не вірування.

10. Якими були основні відмінності між фарисеями та садукеями?
Садукеї відкидали пророчі книги, а також ортодоксальне юдейське вчення 
про Ангелів, духів та воскресіння.
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Відповіді на питання тесту, урок 2

1. Чому перші три Євангелія називаються синоптичними?
Вони забезпечують три погляди на однакові події.

2. Наведіть три докази, що Євангеліє від Матвія було адресовано юдейській ау-
диторії.
Будь-які три: Автор не пояснює юдейські звичаї.
Часте використання старозавітних цитат.
Увага до сповнення в Ісусі старозавітних пророцтв.
Використання фрази «Царство Небесне» замість «Царство Боже».

3. Назвіть три основні теми в Євангелії від Матвія.
Ісус — Цар  Ісус — сповнення пророцтв Старого Завіту
Проповіді Ісуса

4. Назвіть три основні теми в Євангелії від Марка.
 Ісус — слуга   Ісус — Син Бога   Месіанська таємниця
5. Назвіть три категорії тих, з ким була пов’язана Месіанська таємниця в Єван-

гелії від Марка. Поясніть, чому вона мала стосунок саме до цих груп.
Біси: Ісус не хотів ніяких асоціацій з ними.
Зцілені: Христос хотів уникнути тиску натовпу людей, які шукали зцілення.
Учні: вони ще не розуміли його роль як Месії.

6. Що ми знаємо про Теофіла і Луку?
Теофіл був римським службовцем, ймовірно, спасенним.
Лука був язичником, доктором, який подорожував з Павлом.

7. Чому вчить Халкідонський символ віри щодо природи Ісуса?
Він повністю Бог і повністю людина.

8. Назвіть чотири основні теми в Євангелії від Луки.
Ісус — Син Людський     Ісус — Спаситель світу
Важливість молитви       Значимість Духа Святого

9. Назвіть три приклади служіння Ісуса людям з низьким соціальним статусом 
(Євангеліє від Луки).
Будь-які три: пастухи      жінки     Закхей      самаряни      розбійник на хресті

10. Назвіть три приклади проявів роботи Духа Святого під час земного служіння 
Ісуса.
Будь-які три: Іван Хреститель був сповнений Духа Святого     
Єлизавета та Захарія були сповнені Духа Святого     Зачаття Ісуса
Провід Симеона Духом Святим      Хрещення Ісуса
Дух Святий вів Христа у пустелю для спокушення        
Супровід служіння Ісуса в Галілеї
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Відповіді на питання тесту, урок 3

1. Чому свідоцтво Полікарпа особливо важливе для підтвердження авторства 
Євангелія від Івана?
Полікарп був учнем Івана.

2. Якою була мета автора при написанні цього Євангелія?
«Щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, віруючи, мали життя 
в ім’я Його».

3. Як мета Івана простежується в тексті Євангелія?
Він описав сім «знамень», які доводять, що Ісус — Христос.
Він включив свідоцтва Ісуса про Його божественність.

4. Що в пролозі Євангелія від Івана мовиться про генеалогію Ісуса?
Це «божественна генеалогія», що представляє Ісуса як вічне Слово Бога.

5. Назвіть сім «знамень» в Євангелії від Іоанна.
Перетворення води на вино в Кані       Зцілення сина сотника в Капернаумі
Зцілення паралізованого в Віфесді       Насичення 5000
Ходіння по воді                                    Зцілення сліпонародженого
Воскресіння Лазаря

6. Наведіть три приклади свідоцтва Ісуса щодо Його божественності.
Свідоцтво Ісуса Никодиму.
Свідоцтво Ісуса самарянці.
Свідоцтво Ісуса після зцілення в Віфесді.
Свідоцтво Ісуса після насичення 5000.
Свідоцтво Ісуса на святі Кучок.
Свідоцтво Ісуса: «Перш ніж Авраам був, Я є».

7. Якою була реакція юдейських лідерів на заяву Ісуса про Його божественність?
Вони спробували вбити Його.

8. Про які три речі Ісус молився в своїй «молитві Первосвященника»?
Про Себе: щоб Він був прославлений через Отця.
Про учнів: щоб вони були збережені і освячені.
Про всі віруючих: щоб їх єдність була свідченням для світу. 



123

Відповіді на питання тесту, урок 4

1. Чому Ефес був важливим стратегічним пунктом благовістя для Павла?
Він був столицею римської провінції Асії.

2. Чому Рим був стратегічно важливим в євангелізаційній стратегії Павла?
Він був центральним містом Римської імперії.

3. Які римські імператори асоціюються з гоніннями ранньої церкви?
Нерон та Доміціан.

4. Чому найвірогідніша дата написання книги Дії Апостолів — кінець 50-тих-по-
чаток 60 рр.?
Наприкінці книги Дії Апостолів мовиться про те, що Павло перебуває під до-
машнім арештом; він ще не зіткнувся із мученицькою смертю.

5. Назвіть три аспекти терміну kerygma — ключової вісті, яку проповідували апо-
столи.
Господство Ісус Христа.
Історична істина Євангелія.
Спасіння благодаттю через віру.

6. Хто був першим християнським мучеником?
Степан.

7. Яку роль зіграли гоніння в благовісті ранньої церкви?
Це «виштовхнуло» християн за межі Єрусалиму.

8. Назвіть основну мультикультурну церкву, яка надсилала місіонерів в першому 
столітті?
Церква Антиохії.

9. Назвіть чотири вимоги, висунутих Єрусалимською радою до навернених язич-
ників?
Уникати жертовного м’яса.
Уникати задушенини.
Уникати м’яса з кров’ю.
Уникати сексуальної розпущеності.

10. Які позитивні результати виникли через розбіжності між Павлом і Варнавою?
Сила став цінним працівником в церкві.
Зусилля Павла і Варнави подвоїлися внаслідок поділу та труду окремо один 
від одного.
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Відповіді на питання тесту, урок 5

1. Назвіть три цілі написання Послання до Римлян.
Невідкладна мета: розглянути питання, що хвилювали церкву, яка склада-
лась з юдеїв та християн-язичників.
Особиста мотивація: переживання Павла щодо подальшого служіння (єван-
гелізаційна кампанія в Іспанії).
Кінцева мета: навчити, як отримати виправдання перед Богом.

2. Назвіть чотири істини, що стосуються Євангелія, записані у вступі Послання 
до Римлян.
Євангеліє було виконанням пророцтва зі Старого Заповіту.
Вчить, що Ісус був справжнім Месією і Сином Божим.
Це сила спасіння для всіх, хто повірить.
Відкриває праведність Бога всім, хто увірує.

3. Перерахуйте три категорії людей, які зазнали осуду в 1-3 главах Послання до 
Римлян.
Язичники     Моралісти     Юдеї

4. Яку відповідь дає Павло в 6 главі Послання до Римлян тому, хто запитував, чи 
потрібно жити в гріху, щоб примножувалась благодать?
Коли ми хрестимося в Христа, ми вмираємо для гріха і не можемо більше жити 
в ньому.

5. Які три тлумачення щодо 7:7-25 Послання до Римлян існують?
Павло описує звичайне життя християнина.
Павло описує неосвяченого віруючого.
Павло описує пробудженого грішника.

6. Павло відповідає на проблему невір’я Ізраїля трьома істинами. Назвіть їх.
Обіцянки Бога належать тільки віруючим.
Ізраїль був відкинутий за своє невір’я.
Відкидання Ізраїлю не остаточне.

7. Перерахуйте три способи з Послання до Римлян 12-15, як на практиці являти 
Божу праведність.
Будь-які три:
Використовувати духовні дари, щоб служити іншим.
Ставитися до інших так, щоб було помітно, що ми християни.
Підкорятися владі.
Виконувати закон через любов.
Практикувати принцип свободи, так, щоб не засуджуючи брата.
Практикувати принцип любові, використовуючи свободу так, щоб не спокуша-
ти слабкого брата.
Наслідувати приклад Христа.



125

Відповіді на питання тесту, урок 6

1. Чому Коринт був важливим стратегічним містом в євангелізаційній стратегії 
Павла?
Його місце розташування сприяло тому, що там було багато моряків з усієї 
імперії.

2. Хто трудився з Павлом, насаджуючи церкви в Коринті?
Акила і Прискилла.

3. Які проблеми в Коринті стали мотивацією для написання 1 до Коринтян?
Поділ в церкві, терпимість до відкритого гріха, сумніви в авторитеті Павла.

4. Якою фразою Павло починає відповідати на питання в 1 до Коринтян?
«А про що ви писали мені...»

5. Назвіть три теми, про які пише Павло в 2 до Коринтян.
Захист апостольства Павла.
Захист гідності Павла.
Планування апостолом третього візиту.

6. Яка була мета для написання Послання до Галатів?
Закликати їх відвернутися від помилкового євангелія юдаїстів і повернутися 
до закону любові.

7. У чому полягало помилкове вчення юдаїстів?
Ми спасенні вірою плюс виконання закону.

8. Який вибір запропонований в Посланні до Галатів?
Свобода у Христі чи пута плоті.

9. Дайте визначення законнику.
Людина, яка слухається Божого закону, щоб заробити спасіння.

10. У своїх аргументах проти законництва Павло вказав на чотири речі. Назвіть їх.
Особистий досвід Павла.
Досвід галатян.
Досвід Авраама.
Сам закон.
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Відповіді на питання тесту, урок 7

1. Коли і звідки були написані тюремні послання?
На початку 60-тих з Риму.

2. Чому в Посланні до Ефесян немає особистих привітань?
Тому що це було кругове послання, яке потрібно було розділити з колоссяна-
ми.

3. Перерахуйте два великі розділи Послання до Ефесян.
Доктрина: що Бог зробив для церкви.
Застосування: що Бог робить в церкві.

4. Назвіть роль в нашому спасінні кожного з членів Трійці згідно з Посланням до 
Ефесян 1.
Отець: Обрання.
Син: Спокутна жертва.
Дух: Збереження.

5. В чому полягає «таємниця Євангелія» згідно з 3 главою Послання до Ефесян?
Створення церкви з юдеїв та язичників як єдиного тіла.

6. Назвіть дві небезпеки, з якими стикалася церква филип’ян.
Зовнішні атаки юдаїстів.
Внутрішні поділи.

7. Що означає вираз з 2 глави Послання до Филип’ян, що Христос «умалив Себе»?
Він став людиною, але не відмовився від божественності.

8. Які три впливи стали причиною єресі в Колоссах?
Ортодоксальне юдейське вчення.
Юдейський містицизм.
Язичницькі ритуали.

9. Дайте визначення синкретизму.
Змішання кількох релігій.

10. Назвіть три аспекти актуальності тюремних послань для церкви сьогодні.
Доктрина повинна застосовуватися в щоденному житті.
Духовна війна реальна, але Христос вже здобув перемогу.
Євангеліє примирення має застосовуватись на практиці в реальному світі.
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Відповіді на питання тесту, урок 8

1. За яких обставин була організована церква в Солуні?
Жорстка опозиція з боку юдеїв.

2. Назвіть три способи, якими Павло підбадьорює церкву в Солуні перед об-
личчям опозиції.
Засвідчення, що Павло молиться.
Нагадування про страждання Павла.
Подяка за вірність.

3. На чому Павло акцентує увагу, коли говорить віруючим в Солуні про часи і 
пори повернення Христа?
Немає потреби писати про це.

4. Яке підбадьорення стосовно освячення звучить від Павла?
Бог, який закликає до святості, і здійснить це.

5. Якщо основна звістка 1 до Солунян — «Христос повернеться», яка головна 
звістка 2 до Солунян?
Христос ще не повернувся.

6. Якщо ми наслідуватимемо приклад апостола Павла, в чому полягатиме ос-
новна ідея нашої проповіді про Друге пришестя?
Як жити сьогодні, готуючись до Другого пришестя.



128

Відповіді на питання тесту, урок 9

1. Яка ймовірна дата написання пасторських послань?
Вони написані між 64-67 роками після Р.Х.

2. Наведіть один приклад, як зміст 2 Тимофію та До Тита вказують на авторство 
Павла.
Будь-який з наступних:
- особисті посилання на колег;
- плани на майбутнє;
- посилання на близьку смерть Павла.

3. Яка була мета у апостола Павла при написанні 1 Тимофію?
Наставити і підбадьорити Тимофія.

4. Яким чином свідоцтво Павла послужило підбадьоренням Тимофію в зіткненні 
зі лжевчителями?
Павло був опонентом Євангелія, проте отримав милість. Це показує силу Хри-
ста в тому, щоб змінювати життя людей.

5. Назвіть і дайте визначення двом посадам в ранній церкви.
Єпископи вчили і проповідували. Вони дбали про стадо в сфері виповнення 
духовних потреб.
Диякони були відповідальні за галузі фізичного служіння.

6. Які були взаємини у Тита з Павлом?
Тит був язичником, який, ймовірно, навернувся до Бога через служіння Павла 
і став його помічником.

7. Яка була мета написання Послання до Тита?
Направити Тита в створенні помісної церкви.

8. Які дві мотивації для добрих справ Павло називає в Посланні до Тита?
Щоб слово Бога не зневажалося.
Щоб вони були окрасою науки Спасителя нашого Бога.

9. Як ситуація з Іваном Марком послужила ілюстрацією для роздумів Павла про 
вірність у 2 Тимофію?
Іван Марк одного разу залишив місіонерську команду Павла і повернувся до-
дому, проте 15 років по тому він довів свою посвяту та вірність.

10. Назвіть чотири способи актуальності пасторських послань для церкви сьо-
годні.
Важливість правильної доктрини.
Кваліфікаційні характеристики церковних лідерів.
Важливість добрих справ як наслідок прийняття Євангелія.
Заклик до довічної вірності.
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Відповіді на питання тесту, урок 10

1. Чому книги від Послання до Євреїв до Юди називають «загальними послан-
нями»?
Вони не адресовані конкретній аудиторії; можливо, Павло писав їх тим, кого 
ми знаємо дуже мало.

2. Назвіть два аргументи на підтримку авторства апостола Павла стосовно По-
слання до Євреїв.
Будь-які два:
Акцент на особистості та труді Христа.
Спілкування автора з Тимофієм.
Благословення в останньому розділі.

3. Назвіть два аргументи проти авторства Павла стосовно Послання до Євреїв.
Не використовується фраза «Христос Ісус».
Немає вітань, як в інших посланнях Павла.

4. Вкажіть два способи, за допомогою яких Послання до Євреїв демонструє по-
вагу до Старого Заповіту.
Персонажі в 11 главі До Євреїв зі Старого Заповіту.
Уроки, приклади яких зустрічаємо в Посланні до Євреїв, ґрунтуються на ста-
розавітних текстах.

5. Чим Новий заповіт кращий за Старий?
Новий Заповіт — виконання обіцянки, даної в Старому Заповіті.

6. Яка різниця між відступництвом і тим, щоб відійти від Бога?
Відійти від Бога можна внаслідок гріха чи нестачі віри, відступництво — це 
усвідомлене відкидання християнської віри.

7. Коли Яків, брат Ісуса, увірував в Христа як Месію?
Після воскресіння Ісуса.

8. Виходячи з привітань, назвіть найбільш ймовірну аудиторію послання Якова.
Християни-юдеї, які проживали за межами Єрусалима та Юдеї.

9. В одному абзаці покажіть взаємозв’язок між Якова 2:24 (людина виправ-
дується ділами, а не тільки вірою) та До Римлян 3:28 (людина виправдо-
вується тільки вірою, без діл Закону).
Послання Якова адресоване людям, що розглядали віру як розумове пізнан-
ня, не більше; До Римлян написане тим, хто намагається «заробити» спасіння 
справами. Яків показує, що справжня рятівна віра призведе до змінених жит-
тів.

10. Дайте визначення антиноміанізму.
Псевдовчення, яке стверджує, що християнам не потрібно коритися етичним 
чи моральним законам.
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Відповіді на питання тесту, урок 11

1. Яке ймовірне значення Вавилону в привітанні Петра?
Йдеться, ймовірно, про Рим як про ворога Божого народу.

2. Яка основна небезпека, описана в 1 Петра, загрожувала церкві?
Гоніння.

3. Яка основна небезпека, описана в 2 Петра, загрожувала церкві?
Лжевчення.

4. Назвіть два можливих тлумачення фрази «вибрана пані та її діти» у 2 Івана?
Жінка, в будинку якої збиралася церква.
Помісна церква та її члени.

5. Про які дві важливі істини стосовно гріха йдеться в 1 Івана?
Бог дає сили для переможного життя.
Бог дає благодать, яка прощає тих, хто впав, а потім прийшов до покаяння.

6. Які три характеристики, згідно з 1 Івана, проявлятимуться в дітях Божих?
Послух істині.
Відсутність свідомого гріха.
Любов до інших християн.

7. Якою була основна мета написання 3 Івана?
Навчити християнській гостинності.

8. У яких родинних стосунках були Ісус та Юда?
Наполовину брати.
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Відповіді на питання тесту, урок 12

1. Що означала фраза «Caesar is Dominus et deus noster» в першому столітті?
Цезар — наш господь і бог.

2. Де знаходиться острів Патмос?
Маленький острів в Егейському морі.

3. Яка ймовірна дата написання книги Об’явлення?
Останні роки правління Доміціана (81-96 роки після Р.Х.)

4. Назвіть три способи, за допомогою яких Іван доносить звістку, що Ісус — Го-
сподь.
Звістка семи церквам.
Видіння Бога на престолі і Ісуса як Агнця, який тріумфує.
Погляд на історію з точки зору небес.

5. Назвіть дві характеристики апокаліптичної літератури.
Використання символів.
Використання видінь.

6. Коротко дайте визначення кожному з чотирьох поглядів на книгу Об’явлен-
ня.
Претеристичний погляд: події з книги Об’явлення відбулися в Римській імперії.
Істористичний погляд: Об’явлення — це символічний погляд на історію церк-
ви.
Ідеалістичний погляд: Об’явлення — виключно символи битви між добром і 
злом.
Футуристичний погляд: Об’явлення 4-22 — це майбутнє.

7. Назвіть чотири погляди серед футуристів.
Класичний преміленіалізм.
Диспенсаційний преміленіалізм.
Постміленіалізм.
Аміленіалізм.

8. Назвіть три основні теми в Об’явленні.
Ісус — Господь.
Бог все контролює.
Перемога Божого народу. 
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Відповіді на питання до тесту, урок 13

1. Що означає слово «канон» в контексті Нового Заповіту?
Правило стандарту для визначення натхнення Писання Богом.

2. Назвіть дві причини формування Новозавітного канону.
Лжевчення.
Гоніння.

3. Назвіть три стандарти, використаних у встановленні канону Нового Заповіту.
Автор повинен бути апостолом або близько спілкуватися з апостолами.
Звістка не повинна суперечити Старому Заповіту, повинна відповідати вченню 
Ісуса та духовно наставляти.
Книга повинна прийматися усією церквою.

4. Дайте визначення апокрифа.
Книги, заявлені як священне християнське писання, але відкинуті церквою.

5. Назвіть двох ранніх християн, які поширювали єресі.
Тертуліан.
Іриней.

6. З якою проблемою Нового Заповіту співвідноситься термін «текстуальна до-
стовірність»?
Чи відповідає оригінальним манускриптам той текст, який дійшов до наших 
днів.

7. Порівняйте докази рукописів Нового Заповіту з «Іліадою» Гомера.
Понад 5000 манускриптів НЗ в порівнянні з 643 Іліади.
Найбільш ранні рукописні версії НЗ датуються близько 100 роками після їх 
написання. Самий ранній рукопис Іліади датується 500-ми роками після її на-
писання.
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