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ВІЧНЕ ЖИТТЯ
Світ — це океан товарів. Щоденно пла-

нета кипить торговельною діяльністю. 
Держави зміцнюють свою економіку, 
 роблячи запас золота; люди багатіють на 
хитромудрих махінаціях такими про-
стими товарами, як на приклад, соя. Та 
все це марно. Скільки б речей ми не 
 накопичили, врешті-решт життя закін-
чується, і ми помираємо. Нам бракує най-
більш значного і дорогоцінного життя. 
Найбільшим по питом на землі користу-
ється життя, але ринку життя не існує, 
і ні за які гроші його не купити й не втри-
мати. На жаль, життя кожного з нас ско-
рочується і скорочується, і, врешті-решт, 
настане день, коли ми помремо.

Тільки Бог дає життя. Усе створіння 
свідчить про те, що Він — Бог життя, і 
Він дарує його Своєму створінню. Однак 
всі форми життя скоро минучі. Все, зреш-
тою, підкоряється смерті. Лише Сам Бог 
вічно живий, бо Його життя — вічне. 
«Вічне” означає не просто вічне у часі. 
Боже життя вічне за природою, якістю, 
кількістю, вічне у часі та просторі, у нього 
немає початку й немає кінця і в нього не-
має меж, як і в Самого Бога. Найбільше 
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ми маємо потребу саме у цьому вічному 
житті. Не може бути більшого дару лю-
дині, ніж Боже вічне життя. Все наше 
 багатство та майно ніщо у порівнянні з 
таким дарунком, як Боже вічне життя. 
Найвеличніша новина полягає саме в 
тому, що Бог хоче дати людині Своє вічне 
життя. Біблія, натхненна Богом розпо-
відь, ясно говорить, що життя Боже зо-
середжене в Христі Сині та за допомогою 
Духа стало доступне всім віруючим в 
Нього.

Отець як джерело життя
Біблія відкриває, що істинний Бог три-

єдиний, тобто Він — один Бог (Повт. Зак. 
6:4; 1 Кор. 8:4) і при цьому Він — Отець, 
Син і Дух (Мт. 28:19). Ці троє існують 
вічно; Вони відмінні, але нероздільні. Це 
не три Боги, але один Триєдиний Бог. 
Це  вище від людського розуміння, як і 
повинно бути у тому, що стосується Бога.

У Божестві розуміється вічне життя 
Боже, оскільки Перший названий Отцем, 
а Другий — Сином, це вказує на життє-
вий зв’язок між Ними. Навіть Ім’я Тре-
тього в Трійці — Дух — також має на 
думці Боже життя, бо давньоєврейською 
мовою слово «Дух» також значить «ди-
хання», що підтримує життя вищих Бо-
жих створінь. Отже, Імена Трьох у Трійці 
вказують на те, що Бог — це Бог життя.
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У Трійці Першим є Отець, і як Отець 
Він є джерелом життя в Трійці. Як гово-
рить апостол Іоанн, «має Отець життя 
в  Самому Собі» (Ін. 5:26). Все життя 
врешті-решт повертається до Отця, і 
тому Він Отець всього в творінні (Еф. 
3:15). В більш особистому значенні Він 
Отець кожної людини (Мал. 2:10; Лк. 3:38; 
Дії 17:28). Але жодне з Його творінь не 
має такої ж природи, як у Нього, тому 
що всі вони помирають. Однак Він бажає 
породити численних синів, які будуть 
мати Його вічне життя (Ін. 1:12-13) та 
причащатися Його божественої природи 
(2 Петр. 1:4). Ці сини — віруючі в Хри-
ста, і через відродження Бог стає їхнім 
істинним Отцем, а вони стають Його 
 істинними синами найбільш близьким 
та дійсним способом.

Христос Син як життя
Євангеліє від св. Іоанна, четвертий 

 виклад життя Господа Ісуса Христа, пред-
ставляє цю прекрасну Особу чудесним 
способом: воно показує, що Він — Бог 
Син, тобто Другий Триєдиного Бога, 
 котрий приходить до людини як життя. 
Слово «син» показує Його життєвий 
 зв’язок з отцем, і Христос як Син Божий 
цілком сприймає в Собі життя Бога Отця. 
Іоанн пише про Христа Сина: ”1 життя 
було в Нім, а життя було Світлом людей» 
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(Ін. 1:4). Христос — це воплотіння  вічного 
життя Бога. Ставши людиною, Христос 
став джерелом вічного життя для людей. 
Це вічне життя перемагає смерть; це 
життя воскресіння. Господь Ісус одного 
разу сказав учням: «Я воскресення й 
життя” (Ін. 11:25). Він — незруйноване 
та безсмертне життя (Євр. 7:16; 2 Тим. 
1:10). З цього видно, що Він — саме життя 
Боже, а не просто живий Бог, і як життя 
Боже — Він воскресіння, що перемагає 
смерть. Тому, померши на хресті за наші 
гріхи, Він воскрес із мертвих, бо смерть 
не може утримати Його (Дії 2:24). Як Бог 
Він приніс людині вічне життя, а як лю-
дина Він першим переміг смерть і тепер 
насолоджується Божим життям у воскре-
сінні. Він відкрив шлях для того, щоб усе 
інше людство вступило у вічне життя.

В іншому місці Євангелія від св. Іоанна 
Христос простими словами говорить про 
те, навіщо Він став людиною та прийшов 
до людей: «Я прийшов, щоб ви мали 
життя, і подостатком щоб мали” (10:10). 
Звісно ж, Христос прийшов, щоб померти 
за наші гріхи, але це не єдина причина. 
Завдяки Його смерті ми отримали про-
щення гріхів та вічне викуплення (Кол. 
1:14; Євр. 9:12), але Його воскресіння 
 також відроджує нас вічним життям Бо-
жим (1 Петр. 1:3). Через Його смерть і 
воскресіння те життя, яким є Він Сам, 
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стає нашим життям. Увірувавши в Нього 
та прийнявши Його спасіння, ми насо-
лоджуємося вічним життям Божим (Ін. 
3:16; 20:31). Як людина Він першим пере-
міг смерть та вступив у насолодження 
вічним життям. Тепер Він пропонує лю-
дям ту ж саму перемогу над смертю та 
вступ у вічне життя через віру в Нього.

Дух життя
Як чудесно, що Боже життя воплоти-

лось у Христі Сині і що Він бажає, щоб у 
людей було це вічне життя. Але є одне 
питання: як це життя може стати нашим? 
Христос воскрес із мертвих, але як же 
нам, тим, хто все ще страждає від при-
кростей упалого людства, насолоджува-
тися Божим життям воскресіння?

Згідно з Біблією, у воскресінні Христос 
став життєдайним Духом (1 Кор. 15:45). 
Життя цього життєдайного Духа — це 
Христос як життя, вічне життя Боже. 
Коли це життя дається людині, воно да-
ється як Дух. Дух — це реальність всього, 
чим є Христос. Господь Ісус сказав учням, 
що Дух істини свідчить про Нього (Ін. 
15:26) та вводить віруючих у Його реаль-
ність (Ін. 16:13). Це значить, що Христос 
стає реальним для нас через Духа. Коли 
до людини приходить Дух, то життя Бога 
Отця, що воплотилось у Христі Сині, стає 
для нього реальним.
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Оскільки саме через Духа Боже життя, 
що воплотилось у Христі, стає доступ-
ним людині, у Новому Завіті Дух назива-
ється Духом життя (Рим. 8:2). Фраза «Дух 
життя» унікальна за значенням і її слід 
розуміти так, що Дух є життя. Саме таке 
наше розуміння Духа та вічного життя. 
Вічне життя — це Сам Бог; отже, так само, 
як Христос — це життя, так і Дух є життя. 
Але в найконкретнішому значенні, Дух 
— це життя, тому що Він — реальність 
Христа, Котрий є воплотінням життя 
Бога Отця.

Триєдиний Бог — це Бог життя, і саме 
завдяки Йому як джерелу, воплотінню та 
реальності життя ми, смертні люди, мо-
жемо причащатися безсмертя Бога та 
 насолоджуватися Ним. Відвертаючись 
від свого упалого стану, визнаючи своє 
гріховне становище та віруючи в Христа 
як життя, ми відроджуємося вічним Бо-
жим життям та вступаємо у безсмертя 
як Його сини. Його божествене і вічне 
життя стає нашим щонайбільшим скар-
бом та підіймає нас на вічний рівень.
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