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НАША ВІРА
Будучи християнами, ми, насамперед, 

є віруючими. Ми віримо в Біблію, Бога, 
Христа, Духа, а також у Боже викуплення 
та спасіння.

Про Біблію
Першим положенням нашої віри є те, 

що Біблія — це Слово Боже. Стосовно 
 Біблії апостол Павло говорить: «Усе Пи-
сання Богом надхнене» (2 Тим. 3:16а). 
Воно було написане побожними людьми 
з Божого натхнення. Ми також віримо в 
те, що Біблія містить завершене божес- 
твене об’явлення. Всі аспекти нашої віри 
грунтуються на Біблії та регулюються 
нею. Ми повністю приймаємо все, про що 
говориться в Біблії від Книги Буття до 
Об’явлення та відкидаємо будь-яку люд-
ську думку, що виходить за межі  сказаного 
в ній. Біблія — це дійсний та об’єктивний 
дар від Бога, що підносить нам Його об’яв-
лення про Нього Самого, про Його повне 
спасіння та Його план, або домовряду-
вання, для людини. Оскільки, Біблія — це 
Слово Боже, то ми віримо в її точність та 
вважаємо її непогрішимою.
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Про Бога
Безумовно, головною темою Біблії є 

Бог, і Бог — це об’єкт нашої віри. Грунту-
ючись на об’явленні Писання, ми віримо 
в те, що наш Бог унікально єдиний і 
 водночас триєдиний. Це вище нашого 
людського розуміння, але Біблія ясно по-
казує, що Бог унікально єдиний (1 Тим. 
2:5) і водночас відмінно троїчний (Мт. 
28:19). Він Отець, Син і Дух у вічності. 
Троє Божественої Трійці відмінні, але не 
роздільні. Де Отець, там і Син, як гово-
рить нам про це Господь Ісус в Євангелії 
від св. Іоанна 10:38: «Отець у Мені, а Я 
— ув Отці!”. Те ж саме взаємне прожи-
вання  існує між Сином і Духом, а також 
між  Духом і Отцем. Серед Трьох Трійці 
Отець, як видно з Його Імені, є джерелом 
Божественої Трійці; Син — це вираження 
Отця, а Дух — це реалізація всього того, 
чим є Син і що Він має. Але ці тонкощі 
нашої віри — не просто богословські 
складнощі. Оскільки наш Бог триєдиний, 
у нас є можливість переживати Його та 
насолоджуватися Ним. Апостол Павло 
ясно зв’язує Трьох Трійці з переживан-
ням  віруючих: «Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа, і любов Бога Отця та єд-
нання Святого Духа зо всіма вами!» 
(2  Кор. 13:13). У відповідності з Новим 
Завітом, всі Троє — Отець, Син і Дух — 
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перебувають у віруючих (Еф. 4:6; Кол. 
1:27; Ін. 14:17).

Про Христа
Ми, віруючі, звемося християнами, 

тому що ми Христові. Христос — це най-
чудесніша Особа у всесвіті, і ми з радістю 
звемося Його Ім’ям. Христос — це  вічний 
Бог. У вічності в минулому, до сотво-
ріння, Він був Богом, зараз Він Бог, і Він 
буде Богом навіки. Водночас Він одного 
разу став людиною, нашим Господом Ісу-
сом. Отже, Христос — це й закінчений 
Бог, й досконала людина. Не втративши 
Своїй божественості, Він був зачатий в 
утробі людської діви, народився як не-
мовля, жив на землі людським життям та 
помер на хресті замісницькою всеобій-
маючою смертю, здійснивши тим самим 
наше викуплення. Але Він не залишився 
в смерті. Через три дні Він воскрес і став 
життєдайним Духом (1 Кор. 15:456). Сила 
Його божественості поглинула смерть, 
і  Його людськість була воскрешена та 
прославлена. Сьогодні Він є і нашим Ви-
купителем, і нашим життям. Він вознісся 
на небеса і перебуває у славі, будучи при 
цьому повністю Богом, але залишаючись 
повністю людиною. Як Такий, Христос 
є  тепер Вождем, Зачинателем нашого 
 спасіння та Завершителем нашої віри 
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(Євр. 2:10; 12:2). Він возсідає на небесах, 
здійснюючи Своє небесне служіння та 
виконуючи Боже домоврядування (Дії 
5:31; Євр. 8:1-2). Ми очікуємо Його ско-
рого повернення, коли Він повернеться з 
Царством Божим та буде правити землею 
у тисячолітті (Об. 1:7; 11:15; 20:6).

Про Духа
Третій у Трійці — це Дух. Тоді як Отець 

є джерелом Божественої Трійці, Дух — 
це завершеність Божественої Трійці. Все, 
що є в Отця, і все, чим Він є, зосереджене 
в Сині, а все, чим є Син, реалізоване у 
вигляді Духа. Тому Він називається Ду-
хом істини, або реальності (Ін. 15:26; 
16:13; 1 Ін. 5:6). Реальністю того, що є 
Христос, і навіть того, що є Триєдиний 
Бог, є Святий Дух. Цей Святий Дух здійс-
нив воплотіння Христа (Лк. 1:35; Мт. 1:18, 
20). Через те, що Він несе нам людськість, 
людське житіє та смерть Ісуса, Він нази-
вається Духом Ісуса (Дії 16:7), а оскільки 
божественість і воскресіння Христа стали 
для нас реальними завдяки Йому, Він 
 називається Духом Христа (Рим. 8:9). Він 
також називається Духом Ісуса Христа, з 
чого витікає, що Він є для віруючих дже-
релом наддостатнього постачання (Флп. 
1:19). До складу Духа Ісуса Христа вхо-
дять Його людськість і смерть і Його 
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 божественість і воскресіння. Цей Дух є 
Духом життя та Духом, який живе у нас 
(Рим. 8:2, 11). Як Господь Дух Він пере-
творює нас, оновлюючи нас (2 Кор. 3:18; 
Тит. 3:5). Всеобіймаючий Дух — це наше 
святе помазання (2 Кор. 1:21; 1 Ін. 2:20, 
27), прообразом якого є складене миро у 
Книзі Виходу 30:23-31. Будучи таким, Він 
стає для нас печаттю та завдатком (Еф. 
1:13-14). Щоденно Дух утішає нас як наш 
Утішитель (Ін. 14:16- 17), постачає нас у 
нашому християнському ходінні та за-
ступається за нас (Рим. 8:4, 26). Цей Дух 
був сутнісно вдмухнутий у нас як наше 
життя (Ін. 20:22) і домоврядно пролитий 
на нас як сила (Дії 2:1-4, 17). У вік зане-
паду цей чудесний Дух підсилюється 
 семикратно як сім Духів Божих (Об. 1:4; 
4:5; 5:6). Зрештою, цей посилений Дух як 
завершеність Триєдиного Бога стає єди-
ним з викупленою, відродженою, обнов-
леною, перетвореною та прославленою 
Церквою, яка є Його невіста, для вияв-
лення та вираження Триєдиного Бога у 
вічності (Об. 22:17).

Про Боже викуплення  
та спасіння

Триєдиний Бог воістину чудесний, але 
людина зовсім не така, якою б вона по-
винна бути за Божим наміром. Людина 
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впала та безнадійно загублена у гріху. Та 
все ж через Свою велику любов до неї 
Бог у Христі прийшов викупити людину 
для Себе. Раніше людина належала Богу, 
але з причини падіння наших прабатьків 
увесь наш рід був поневолений дияволом 
та гріхом, і ми підпали під тяжкі вимоги 
Божої праведності, святості та слави. Ми 
були зовсім не в силах виконати їх. Але 
Христос виконав усі ці вимоги Своєю 
смертю на хресті. Тим самим за нас було 
здійснене вічне викуплення, і це вику-
плення є основою Божого повного спа-
сіння. Завдяки смерті Христа, Бог прощає 
грішникам їхні гріхи (Еф. 1:7), примиряє 
їх, Своїх ворогів, з Собою (Рим. 5:10) 
та  виправдовує їх, роблячи Христа їх-
ньою праведністю (Рим. 3:24; 1 Кор. 1:30). 
На основі викуплення Христового Бог 
 відроджує викуплених Своїм Духом (Ін. 
3:5-6), завершуючи Своє спасіння та 
 роблячи їх Своїми дітьми (Ін. 1:12-13). 
Тепер, маючи Боже життя та природу, 
 віруючі насолоджуються щоденним спа-
сінням у цьому віці (Рим. 5:10; 1 Петр. 
2:2; Флп. 2:12) та вічним спасінням (Євр. 
5:9) у прийдешньому віці та у вічності. 
Це спасіння є спасінням у житті (Рим. 
5:10), а не просто спасінням від вічного 
покарання. Життя, яким ми насолод-
жуємося у цьому спасінні, — це Сам 
 Триєдиний Бог, реалізований в Христі 
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(1 Ін. 5:20) як у вічному Дусі (Євр. 9:14). 
Символ цього Духа — ріка води життя, 
що протікає у Новому Єрусалимі, та де-
рево життя, яке росте у ріці (Об. 22:1-2), 
що призначені для вічного життєвого 
постачання всіх Божих викуплених лю-
дей. Це і є Боже повне, закінчене та ди-
намічне спасіння. Яке велике спасіння 
(Євр. 2:3)!

© 2022 Living Stream Ministry


