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ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ
Коли дві тисячі років тому народився 

Ісус Христос, вночі пастухам з’явився 
ангел і сказав: «…я ось благовіщу вам 
 радість велику, що станеться людям усім. 
Бо сьогодні в Давидовім місті народився 
для вас Спаситель, Який є Христос Го-
сподь» (Лк. 2:10-11). Вість про Спасителя 
— це воістину «велика радість… всім лю-
дям», тому що нам, людям, над усе необ-
хідне саме спасіння. На жаль, багато хто 
не розуміє, що нам необхідно спастись. 
Інші не зовсім усвідомлюють, від чого 
нам треба спастись і що Боже спасіння 
несе людині. В Євангелії від св. Іоанна 
Христос показаний як Спаситель світу 
(Ін. 4:42) у трьох чудесних аспектах: як 
Агнець Божий, мідний змій і пшеничне 
зерно. Побачивши Христа у цих трьох 
аспектах, ми зрозуміємо, яким Спасите-
лем Він є, що представляє собою Його 
спасіння.

Агнець Божий
Одного разу, коли Іоанн Хреститель 

побачив Господа Ісуса, що іде до нього, 
він проголосив: «Оце Агнець Божий, що 
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на Себе гріх світу бере!» (Ін. 1:29). Хри-
стос — це Агнець Божий, який вирішив 
нашу проблему гріха. Поклавши руку на 
серце, ми всі повинні визнати, що у всіх 
нас є проблема гріха. Сьогодні, в цьому 
віці, ми не хочемо нічого чути про впа-
лий стан людини, замість цього вважа-
ючи за краще вірити, що людина, в цілому, 
добра. Однак гріховний стан людини ціл-
ком очевидний. Насильство, корупція та 
аморальність у нашому «освіченому” су-
спільстві набувають загрозливих розмі-
рів. Скрізь ми бачимо пригнічені вияви 
деградованого стану людини. А зазир-
нувши всередину себе, ми бачимо свої 
власні розтлінність та деградацію. Зовні 
ми можемо бути елегантними та приєм-
ними, але всередині наші серця нечисті 
та неправедні. Апостол Павло цитує плач 
одного старозавітного псалмоспівця про 
внутрішній стан людини: «Нема правед-
ного ані одного; нема, хто розумів би; 
 немає, хто Бога шукав би, — усі повід-
ступали, разом стали непотрібні, немає 
доброчинця, нема ні одного!» (Рим. 
 3:10-12, цитата з Пс. 14:1-3).

Незалежно від того, серйозні наші зло-
чини чи ні, усі вони є нашими гріхами. 
Ці гріхи заслуговують та вимагають по-
карання, особливо в очах Бога, єдиного 
Праведного у всесвіті! Однак Божа  велика 
любов до людини спонукала Його спасти 
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людину від цього покарання. Тому ви-
моги Його праведності та спонукання 
Його любові змусили Бога спасти людину 
так, як це міг зробити лише Він. Цей 
 аспект Його спасіння здійснений Хри-
стом як Агнцем Божим. Агнець Божий 
— це символ Христа як досконалої жер-
тви за гріхи людства. У відповідності до 
Книги пророка Ісайї 53:6, коли Христос 
помирав на хресті, Бог узяв всі наші гріхи 
та поклав їх на Агнця Божого. Забира-
ючи наш гріх, Господь не просто наказав 
гріху віддалитися, на хресті Він здійснив 
роботу для того, щоб сплатити наш борг, 
умиротворити Бога та усунути гріх.

Мідний змій
Жахливі вчинки, що скоюються 

людьми — це не просто помилки в ці-
лому добрих людей; у природі людини є 
щось розтлінне, що служить причиною 
таких вчинків. І в цьому питанні те, що 
вірне стосовно однієї людини, вірне і сто-
совно всіх: у всіх нас гріховна природа. 
В цьому і міститься наша справжня про-
блема, тоді як наші гріховні вчинки є 
симптомами. Нам необхідно спастись не 
тільки від своїх гріховних вчинків, але й 
від своєї гріховної природи, яка є причи-
ною наших гріхів.

У Євангелії від св. Іоанна Христос 
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 показаний як Спаситель, який спасає нас 
від нашої упалої природи. Господь Ісус 
сказав: «І як Мойсей підніс змія в пустині, 
так мусить піднесений бути й Син Люд-
ський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав 
вічне життя» (Ін. 3:14-15). Тут Господь 
згадує про те, що відбулося у Старому 
Завіті, коли Ізраїль згрішив проти Бога. 
Бог тоді наслав змій, і вони жалили лю-
дей, і багато хто помирав. Бог наказав 
Мойсею підняти на жердині мідного змія, 
і люди, поглянувши на нього, залишались 
живими (Чис. 21:4-9). Це був прообраз 
Христа Спасителя. Сьогодні ми «отру-
єні» зміїною природою; в очах Бога ми 
самі ні що інше, як змії. Справжня про-
блема не в тому, що ми робимо, а в тому, 
що ми з себе представляємо. Христос 
прийшов, щоб стати таким же, як ми, та 
понести покарання за те, що ми є. Однак 
подібно до мідного змія в пустині, Хри-
стос не має в Собі того зміїного елементу, 
який є в нас. Апостол Павло говорить, 
що Він прийшов «в подобі гріховної 
плоті» (Рим. 8:3); тобто Він був справж-
ньою людиною, але не мав гріха (2 Кор. 
5:21; Євр. 4:15). Коли ми дивимося на 
Нього, віруючи в те, ким Він є, і в те, що 
Він зробив, ми живемо, тобто ми маємо 
вічне життя. Таким чином, Христос — 
це  наш Спаситель, що спасає нас від 



7

 гріховної природи в людині та оживляю-
чий нас Своїм божественим життям.

Пшеничне зерно
У Євангелії від св. Іоанна 12:23-24 Го-

сподь Ісус говорив про третій аспект 
Свого спасіння: «Надійшла година, щоб 
Син Людський прославився. Поправді, 
поправді кажу вам: коли зерно пшеничне, 
як у землю впаде, не помре, то одне 
 зостається. Як умре ж, плід рясний при-
несе”. Христос — це пшеничне зерно, яке 
впало в землю і вмерло. Після Своєї 
смерті Він воскрес із мертвих (1 Кор. 15:4) 
і у воскресінні приніс «плід рясний», 
тобто породив багатьох Своїх віруючих 
у воскресінні разом з Собою (1 Петр. 1:3). 
Це відноситься до пози тивного аспекту 
Його спасіння. Звичайно ми розуміємо 
спасіння як вихід з негативної ситуації, 
але Боже спасіння також є входом до 
 позитивної сфери. Христос як Агнець 
Божий і як мідний змій, спасає нас, го-
ловним чином, від гріха, а Христос як 
пшеничне зерно спасає нас, вводячи у 
сферу божественого життя. Його смерть 
визволила нас від негативної ситуації 
 падіння людини, а Його воскресіння 
ввело нас у позитивну ситуацію вічного 
життя. Апостол Павло так говорить про 
ці два аспекти Божого спасіння: «Бо коли 
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ми, бувши ворогами, примирились з 
 Богом через смерть Сина Його, то тим 
більше, примирившися, спасемося жит-
тям Його” (Рим. 5:10).

Оскільки Христос упав у землю і по-
мер, Він вже не залишається один, а при-
ніс багато плоду. Раніше Христос був 
єдиним Сином Божим, Єдинородним 
Сином (Ін. 1:14; 3:16), але завдяки Своїй 
смерті і воскресінню Він став тепер Пер-
вородним між багатьма братами (Рим. 
8:29). Ми, віруючі в Нього, є численними 
братами Первородного, ми сини Божі 
(Гал. 3:26; Рим. 8:14; 1 Ін. 3:1). Ми стаємо 
синами Божими не лише тому, що Бог 
об’явив нас такими, але тому, що ми при-
йняли Його життя, увірувавши в Його 
Сина (Ін. 1:12; 1 Ін. 5:12), і тепер прича-
щаємося Його божественої природи 
(2 Петр. 1:4). Всі віруючі в Христа — сини 
Божі за життям і природою. Сьогодні Він 
не один, ми — Його численний плід, сини 
Божі, яких багато. У Своїй божествено-
сті Христос навіки — Єдинородний Син 
Божий, але як унікальний Богочоловік, 
що пройшов через смерть і воскресіння, 
Він є Первородним Сином Божим поміж 
багатьох братів, між багатьох синів Бо-
жих.

Всі, хто покається у своїх гріхах і  увірує 
в Христа, одержать це спасіння. Це спа-
сіння від гріха і від покарання за гріх, але, 
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крім того, воно вводить нас у насоло-
дження вічним життям. Боже спасіння 
через Христа полягає в тому, щоб зробити 
грішників синами Божими. Насолоджу-
ючись Його життям та причащаючись 
Його природи, ми перетворюємось у Його 
образ (2 Кор. 3:18). Сьогодні Бог веде 
Своїх численних синів у славу (Євр. 2:10), 
отже, зрештою, ми всі станемо синами 
Божими не тільки за життям і природою, 
але й за вираженням. Таке спасіння Хри-
ста, нашого Спасителя!
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