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БОГ
У всесвіті немає нічого, що може зрів-

нятися з унікальним Богом. Нам, людям, 
важко осягнути, наскільки чудесний Бог. 
Ми обмежені в часі, а Він вічний. Ми об-
межені у просторі, а Він всюдисущий. 
Ми  обмежені у своєму розумінні, а Він 
всезнаючий. Він вищий від наших най-
кращих думок про Нього, і Його шляхи 
набагато перевершують наші шляхи. Че-
рез свою обмеженість ми часто нав’язу-
ємо Йому свої людські стандарти та 
судимо про Нього на людському рівні; 
але Він — божествений і вічний, і Його 
стандарт — не наш стандарт. Багато лю-
дей звинувачують Бога в тягарях люд-
ського існування та з гіркотою запитують: 
«Якщо Бог такий люблячий, чому Він 
 допускає усе це?». Але, можливо, по не-
обізнаності, вони чекають, що Бог буде 
подібний до людини, та не можуть зро-
зуміти, що наші нещастя відображають 
те, наскільки нам не вистачає подоби 
 Божої. Якщо розглянути Його таким, 
який Він є, а не яким Він на нашу думку 
повинен бути, то ми виявимо, що у всіх 
аспектах Свого єства Він, і один тільки 
Він, благий, правий та  справедливий. У 
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Своїй Особі, Своїй природі і Своїх яко-
стях, у Своєму виявленні і в Своєму ділі 
Він дійсно набагато перевершує всіх. На 
щастя, Бог існує!

Його Особа
Що можна знати про Бога, розкрите в 

Біблії. Біблія — це єдиний запис, даний 
Богом про Самого Себе та Свої діла. Без 
Біблії у нас не залишиться нічого, крім 
людських думок про Бога, які не заслуго-
вують на довіру з причини обмеженості 
людини. Але якщо ми визнаємо Біблію 
та будемо вірити їй як Божому свідченню 
про Самого Себе, у нас буде ясний шлях 
до пізнання Його.

Згідно з Біблією існує тільки один 
Бог.  Це визнавали давні іудеї, це також 
визнають сучасні віруючі: «Слухай, Ізра-
їлю: Господь, Бог наш — Господь один!” 
(Повт. Зак. 6:4) та: «Нема іншого Бога, 
крім Єдиного” (1 Кор. 8:4). Водночас чи-
сте об’явлення Святого Писання свід-
чить про те, що Бог троїчний: Отець, Син 
і Дух. Наш раціональний розум не може 
зрозуміти: «Як же Бог може бути єдиним 
та троїчним?». Але Бог перевершує люд-
ське розуміння. Оскільки Він — Бог, Його 
істота ставить у безвихідь наше людське 
мислення. У Своєму єстві Він триєдиний 
— «три-один». Усі Троє є Бог, усі Троє 
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рівні і усі Троє вічні. Але не слід думати, 
що існують три Боги; навпаки, боже-
ствена істина міститься в тому, що ці 
Троє розрізняються, але зовсім нероз-
дільні. Отець, Син і Дух взаємно прожи-
вають один в одному (Ін. 14:9-10; 8:29; 
Лк. 4:1). Де Отець, там Син і Дух. Бачачи 
Сина, ми бачимо Отця і Духа. Коли до 
нас приходить Дух, Він приносить нам 
Отця і Сина.

Оскільки Бог триєдиний. Він може 
прийти до людини і роздавати Себе в нас. 
Апостол Павло говорить про Триєдиного 
Бога як про Бога, якого ми переживаємо: 
«Благодать Господа нашого Ісуса Христа, 
і любов Бога Отця та єднання Святого 
Духа зо всіма вами! « (2 Кор. 13:13). У 
Своїй Трійці Бог Отець приходить до лю-
дини як джерело любові, зосереджений 
у благодатному Христі, яким можна на-
солоджуватися, і реалізований через спо-
віщаючого та передаючого Духа. Хоча 
Бог такий таємничий та чудесний, Він 
доступний людині, бо Він триєдиний.

Його природа і якості
В Біблії є три коротких речення, що 

розкривають нам Божу природу: «Бог є 
Дух» (Ін. 4:24), «Бог є любов» (1 Ін. 4:8, 
16) і «Бог є світло» (1 Ін. 1:5). У них гово-
риться не про те, на що схожий Бог, а про 
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те, чим Бог є. Він не просто духовний, а 
Він Дух, не просто люблячий, а Він сама 
любов, і не просто знаходиться у світлі, 
але Він сам світло. Отже, якщо ми мо-
жемо мати Бога, — а ми це можемо, — то 
в нас можуть бути Дух, любов і світло. 
Вони задовольняють найбільш насущні 
потреби людини. Людська етика та мо-
ральність не порівняються з тим, що Бог 
пропонує у Своєму спасінні людині, бо, 
приймаючи Його, ми стаємо причетни-
ками того, чим Він є за Своєю природою 
(2 Петр. 1:4), — ми причащаємося Його 
як Духа, світла і любові.

Божа природа проста, але Його якості 
різноманітні. Біблія наводить нам довгий 
перелік якостей, які має Бог. Ось лише 
деякі з них: ми знаємо, що Він живий 
(Повт. Зак. 5:26; Євр. 9:14), святий (Іс. 6:3), 
праведний (Об. 15:3), вірний (1 Кор. 1:9), 
мудрий (Рим. 16:27), милостивий (Рим. 
9:16), співчутливий (Рим. 9:15), неупере-
джений (Рим. 2:11), незмінний (Як. 1:17), 
славний (Дії 7:2), увінчаний честю (Об. 
5:13), величний (Іуд. 25), могутній (Еф. 
1:19) та державний (Об. 1:6). Він є благо-
дать (Еф. 2:7), мир (Рим. 16:20), радість, 
надія, (Рим. 15:13), втішення (Рим. 15:5), 
доброта, лагідність, довготерпіння (Рим. 
2:4) і терпіння (Рим. 15:5). Та все це не 
вичерпує того, чим Він є у Своїх якостях. 
Такий Бог — наш Спаситель та, будучи 
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нашим спасінням, Він бажає наділити 
нас цими скарбами.

Його виявлення
Бог такий чудесний, але таємничий. 

Однак, Він явив Себе людині. Спочатку 
Він зробив це в Особі Ісуса Христа. Апо-
стол Іоанн пише: «Бога ніхто ніколи не 
бачив, лише Єдинородний Син, що в лоні 
Отця, Він явив нам Його» (Ін. 1:18). У 
Христі вся повнота Божества живе ті-
лесно (Кол. 2:9), тобто Бог повністю 
 зосереджений у Христі. Христос є інди-
відуальним виявленням та вираженням 
Бога. Але Бог також виявлений сукупно. 
Бог поставив Христа «найвище за все — 
за Голову Церкви, а вона — Його тіло, 
повня Того, що все всім наповняє!” (Еф. 
1:22-23). Христос — це індивідуальне ви-
явлення Бога, а Церква як Тіло Христове 
— це сукупне виявлення Христа. Таким 
чином, у Церкві Бог виявляється  сукупно. 
Нарешті, в прийдешній вічності Бог 
 виявиться в Новому Єрусалимі, остаточ-
ній взаємній оселі Бога та людини. Це 
навіки стане завершеністю Його сукуп-
ного вираження. В дусі апостол  Іоанн 
 отримав видіння цього сукупного вияв-
лення: ”І  побачив я небо нове й нову 
землю… І я… бачив місто святе, Новий 
Єрусалим, що сходив із неба від Бога… І 
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почув я гучний голос із престолу, який 
кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він 
житиме з ними!» (Об. 21:1-3). Це місто 
означає, що Бог буде цілком виявлений 
через Христа та Його викуплених людей.

Його діло
Наш Бог — Бог працюючий. Про це 

свідчив Господь Ісус: «Отець Мій працює 
аж досі — працюю і Я” (Ін. 5:17). У віч-
ності в минулому Бог склав Свій план, 
Своє домоврядування, та вибрав вірую-
чих, щоб вони були святими (Еф. 1:4). Їх 
він наперед призначив до синівства (Еф. 
1:5). Ще до заснування світу Бог визна-
чив шлях викуплення для людини (Дії 
2:23; 1 Петр. 1:19-20). У часі Бог створив 
всесвіт, і, зокрема, створив людину для 
Свого задуму. Протягом багатьох тисяч 
років Він впливав на людину, спочатку 
на Адамів рід у цілому, а потім на вибра-
ний рід — іудеїв, нащадків Авраама. На-
решті, Він Сам прийшов як людина. Через 
воплотіння Він почав нове домовпоряд-
кування, у якому злився з людиною і 
живе через неї. У Своїй людськості Він 
пішов на хрест і помер за наші гріхи; по-
тім, через три дні, Він воскрес з мертвих 
(1 Кор. 15:3-4). Тим самим здійснилось 
вічне викуплення за нас (Євр. 9:12). На 
основі цього викуплення Бог тепер 
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 прощає (Еф. 4:32), виправдовує (Рим. 
3:24), примиряє (Рим. 5:10) та від роджує 
(1 Петр. 1:3) усіх, хто вірить в Особу та 
діло Христа. Сьогодні Він освячує віру-
ючих (1 Сол. 5:23) і веде їх як Своїх синів 
у славу (Євр. 2:10). У вічності в майбут-
ньому Бог, що викупляє, буде правити 
новим небом та новою землею, і від Його 
престолу буде текти ріка життєвого по-
стачання для усіх Його викуплених лю-
дей (06.22:1). Він буде навіки виражений 
через Своїх викуплених людей, тому 
що  ці люди будуть нести славу Божу 
(06.21:11). Таким чином, за допомогою 
Свого діла Бог творить все нове (06.21:5).

Боже спасіння через Духа доступне 
усім, хто покається та увірує в Христа. 
Бог хоче, щоб усі люди увійшли в таке 
велике спасіння та насолоджувались ним.
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