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Х

ристияни стверджують, що вірять в єди
ного істинного Бога, Який являє Себе в
трьох Особах: Отець, Син і Дух Святий. Такі
ствердження, у кращому випадку, збивають з пан
телику. Намагання зрозуміти ідею Трійці настільки
складне, що мимоволі задаєшся питанням: чи воно
того варте? Чи взагалі доктрина про Трійцю якось
впливає на наші відношення з Богом? Чи мають
якесь значення наші погляди на цей важкий аспект
богослов’я?
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Потрібно пам’ятати слова Ісуса, які Він ска
зав після Свого воскресіння, коли посилав Своїх
послідовників “навчати всі народи”. Господь нака
зав їм робити це, “христячи їх в Ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа” (МТ. 28:19). З точки зору Ісуса, прид
бання учнів не означало лише ознайомлення інших
з концепцією Бога – і навіть з
Особою Ісуса. Важливо, якщо
“Тож ідіть,
ми самі знаємо та інших
і навчіть
навчаємо, що дійсно існує Бог,
але існує в трьох окремих і
всі народи,
одночасно невід’ємних Осо
христячи їх
бах. Це не просто інформація
в Ім’я Отця,
або якась цікава малозначуща
деталь. Реальність триєдиного і Сина, і СвятоБога має в дійсності велике
го Духа”
значення для нас, Його народу.
(Мт. 28:10).
Отже, що таке три Особи
Бога?
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Три Особи Бога

Д

еякі християни, намагаючись пояснити
триєдність Бога, кажуть, що Бог “відкриває”
Себе трьома різними способами: інколи Він
являє Себе як Отець; інколи – як Син; інколи – як
Святий Дух. Інші пояснюють Трійцю за допомо
гою ілюстрації яйця, що складається з трьох частин
(БІЛКА, ЖОВТКА І ШКАРАЛУПИ), зберігаючи при цьому
єдність. Однак Бог не змінює Свою особистість.
Не складається Він і з трьох
частин, як яйце.
Біблія зображує Бога як “Моліться отак:
“Одного”, але в трьох Осо
«Отче наш,
бах. Це означає особливі
що єси на
відношення між цими Осо
бами, що утворюють глибинну
небесах!»”
“єдність” – так що можна
(Мт. 6:9).
говорити лише про одного
істинного Бога. Щоб якось
розібратися з цим, давайте
розглянемо ці Особи: Отця, Сина і Святого Духа.
Бог-Отець. Коли Ісус навчав Своїх учнів моли
тись, то наказував їм казати в молитві: “Отче наш,
що єси на небесах” (МТ. 6:9). Також Біблія вчить,
що ми, християни, є насправді дітьми Отця:
“Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були
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дітьми Божими” (1 ІВ. 3:1). Небесний Отець бажає
мати близькі, особисті, родинні стосунки з нами –
з тими, кого створив.
Однак цілком очевидно, що Біблія не знає “Отця”
без “Сина”, Ісуса.
Бог-Син. Дві тисячі років тому Ісус прийшов на
землю і проголосив: “Я й Отець − Ми одне!” (ІВ. 10:30).
І ще: “Коли б то були ви пізнали Мене, ви пізнали
були б і Мого Отця” (ІВ. 14:7).
Це не те ж саме, коли чоловік
“Я й Отець –
каже: “Ми з дружиною – одне
ціле”. Ісус стверджував, що Він
Ми одне!”
нічим не менше за Свого Отця.
(Ів. 10:30).
Він прямо вказував, що хто
знає Його, той пізнав і Його
Отця. Ісус і Отець – єдиний
Бог, але Вони відрізняються Особами.
Ісус ще перед Своєю смертю, воскресінням та
вознесінням (ПОВЕРНЕННЯМ ДО ОТЦЯ) обіцяв послати
“Втішителя”, щоб перебував з нами навіки (ІВ. 14:16).
Як наші відносини з Отцем залежать від нашого
відношення до Ісуса, так і наші відносини з Ісусом
залежать від нашого відношення до Святого Духа,
“Втішителя”.
Бог-Дух Святий. Інколи Святого Духа помил
ково вважають просто “силою” – уподібнюють,
таким чином, електроструму. Проте Ісус чітко дає
зрозуміти, що Дух Святий є Особистістю. Хри
стияни – то люди, які через віру в Ісуса увійшли в
нове життя з Богом і отримали назавжди Святого
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Духа. Дух Святий спрямовує
“Утішитель же,
їх, скеровує (РИМ. 8:4); навчає
істині про те, Хто такий Бог
Дух Святий,
і для чого Він нас створив,
що Його
тобто якими ми маємо бути
(ІВ. 14:26; 16:12-15).
Отець пошле
Ісус також казав, що Дух
в Ім’я Моє,
Святий працює в цьому світі:
Він вказує людям на “гріх”
Той навчить
і свідчить про “правду”та “суд”
вас усього,
(ІВ. 16:8). Бог і тепер звершує
в цьому світі Свою працю, і пригадає вам
вказуючи на істину і попере
усе, що Я вам
джаючи про наслідки нехту
вання Ним. Отець пропонує
говорив”
через Ісуса відновлене життя
(Ів. 14:26).
(“праведність”). Хто ж вперто
відвертається від Ісуса, на того
чекає “суд”.
Бог бажає, щоб ми пізнали Його і знову нале
жали Йому. І до праці нашого спасіння залучені всі
три Особи Бога. Отець послав Сина вмерти за наші
гріхи й подарувати нам нове життя; Син посилає
Святого Духа, щоб допоміг нам розуміти все те, що
Бог зробив для нас, і встояти у вірі.
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Єдність Бога

Б

іблія чітко вказує, що Отець є Бог, Син є
Бог і Дух Святий є Бог. Кожна Особа Трійці
має особистісну відмінність і власну роль.
Маємо розрізняти, але не відокремлювати їх. Три
Особи – це один Бог. Кожна Особа існує і працює
в довершеній єдності з іншими Особами. По суті,
всі три Особи залучені до будь-якої справи, що її
робить Триєдиний Бог.
Коли Бог творив цей світ, всі три Особи приймали
в цьому участь (БУТ. 1:1-2; ІВ. 1:1, 14). Знову-таки, коли Він
творив нас, то сказав: “Створімо людину за образом
Нашим” (БУТ. 1:26). Нарешті, ми вже бачили, що всі
три Особи в гармонічній єдності приймають участь
у праці повернення людей до Бога, в пильнуванні
їхнього ходіння у вірі, у все більшому уподібненні їх
Христу стосовно характеру й поведінки.
Один Бог в трьох Особах. В такого Бога вірять
християни. Такий Бог є неосяжний, великий, вра
жаючий. Ми ніколи цілком не зрозуміємо Його,
тому що Він – Бог. Наш розум занадто маленький,
щоб осягнути Його безмірну силу, любов і характер.
І це – чудова істина! Хоча ми можемо пізнавати
Бога через Його Дух та Слово, Він завжди буде
більшим та величнішим, ніж ми можемо те уявити.
Він − єдиний істинний Бог!
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Чому доктрина про Трійцю
важлива?

Я

ка різниця, один Бог чи один в трьох Осо
бах? Хіба це має хоч якийсь вплив на наше
життя? Так, має. Доктрина про Бога в трьох
Особах має велике значення:
Доктрина про Триєдиного Бога показує, що
Трійця присвятила Себе справі спасіння людей. Всі
три Особи Бога цілком залучені до місії зробити
нас Божими дітьми. Всі три Особи присвятили Себе
цій справі. Ось як апостол Павло пояснює це:
“Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса
Христа… Вибрав у Ньому Він нас перше заложення
світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні…
У Ньому й ви, як почули були слово істини,
Євангелію спасіння свого, та в Нього й увірували,
запечатані стали Святим Духом обітниці, Який
є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на
хвалу Його слави!” (ЕФЕСЯН 1:3-14).

Бог-Отець послав Ісуса спасти нас, щоб ми могли
стати Божими дітьми. Коли ми вірою приймаємо
Ісуса, то отримуємо печать Святого Духа, яка
гарантує нам “спадок” у вічному Божому домі після
нашої смерті.
Чому доктрина про Трійцю важлива? [7]

Божа праця заради нашого спасіння є доско
налою і довершеною. Та істина, що всі три Особи
Бога, об’єднані однією метою, присвятили Себе
справі щасливо довести до небес кожного, хто вірує
в Ісуса, дає велику нам впевненість і надію.
Бог чудово розуміє нас: Бог – це не просто
далека від нас Істота, Яка, можливо (НА ЩО МИ ДУЖЕ
СПОДІВАЄМОСЬ) коли-небудь зверне на нас увагу.
В Особі Ісуса Бог прийшов на землю, постраждав
і вмер за нас. Він знає, що значить терпіти біль
і втрати. Він знає, що таке голод, втома і нена
висть інших. Бог цілковито став людиною, коли Ісус
ходив по землі (цілковито залишаючись при цьому
Богом). Святе Письмо каже нам: “Бо ми маємо не
такого Первосвященика, що не міг би співчувати
слабостям нашим, але випробуваного в усьому,
подібно до нас, окрім гріха” (ЄВР. 4:15).
Бог розуміє кожну проблему, кожну складність, яку
ми приносимо до Нього. Він піклується про нас як
Той, Хто пройшов крізь все те, через що проходимо
ми, і залишився Переможцем (1 ПЕТР. 5:7). Ісус пообіцяв
Своїм послідовникам: “Страждання зазнаєте в світі,
але будьте відважні: Я світ переміг!” (ІВ. 16:33).
Бог цілковито увійшов у наше життя. Ми не
лише можемо приносити до Бога всі свої проблеми
й негаразди, але й можемо проходити через всі
випробування разом із Ним. Його Дух, в нас пере
буваючи, спрямовує й зміцняє нас. Це не означає,
що Бог звільнить нас від усіх життєвих проблем:
від хвороб, безробіття, сімейних негараздів тощо.
Але якщо щось трапиться в житті, можемо зустріти
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кожну біду разом із Богом, цілковито покладаю
чись на Нього. Він ніколи не кине напризволяще
Своїх дітей (ЄВР. 13:5).
Нове життя з Богом Ісус зображує наступними
словами: “Як хто любить Мене, той слово Моє
берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми при
йдемо до нього, і оселю закладемо в нього” (ІВ. 14:23).
Це означає, що коли ми приймаємо Божого Святого
Духа, то цим в якомусь розумінні приєднуємося до
єдиного Бога: Отця, Сина й Духа Святого. Тепер ми
невіддільні від Триєдиного Бо
га! Через таку єдність з Богом
“Я тебе
Святий Дух в щоденній праці
Своїй все більше уподібнює
не покину”
нас Христу, тобто Самому Богу.
(Євр. 13:5).
Якщо ми регулярно про
водимо час з Богом, читаємо
Біблію і зростаємо у своїй
довірі Йому, Він змінює нас, щоб більше були схо
жими на Ісуса, Хто є довершений образ невидимого
Бога (КОЛ. 1:15, 20; ГАЛ. 5:22-23).
Бог знає, що таке любов. Апостол Іван – один із
найближчих друзів Ісуса – писав: “Хто не любить,
той Бога не пізнав, бо Бог є любов!” (1 ІВ. 4:8). Любов −
це в першу чергу відносини: як ми служимо,
допомагаємо один одному, як дбаємо один про
одного. Але якщо Бог був би лише однією Особою,
то звідки б Він знав, що таке любов? Любов немож
ливо продемонструвати, якщо до неї залучений
лише хтось один. Адже любов – то наше відношення
до інших. Отже, якби Бог був би лише однією
Чому доктрина про Трійцю важлива? [9]

Особою, то знав би, що таке любов, в кращому
випадку, тільки теоретично.
Християнство – то єдина релігійна система, в якій
Бог знав, що таке любов ще до того, як створив
людей, щоб мати з ними відносини. Бог має в Собі
три Особи! Він не лише знає, що таке любов. Він сам
є любов! Йому не потрібно було когось творити, щоб
мати об’єкт любові. Три Божественні Особи дару
ють Один Одному довершену любов і є цілковито
самодостатніми – нічого не потребують! Але Бог
створив нас, що розділити з нами Свою любов.
Якщо ми подивимось на три Особи Бога, то поба
чимо величну картину того, що є любов. Бог-Отець
послав Свого Сина спасти нас. Бог-Син віддав Своє
життя за нас. Бог-Дух постійно працює в нашому
житті, щоб зробити нас схожими на Бога – аж поки,
нарешті, не будемо з Ним
на небесах. Ісус велить нам “Нову заповідь
любити один одного (ІВ. 13:34).
Я вам даю:
Якщо проводимо час з Богом,
то все глибше розуміємо, що
Любіть один
це справді означає. Маємо
одного!
приклад Христової любові,
яка спрямовує нас у нашому
Як Я вас
прагненні активно й практично
полюбив, так
являти любов людям в церквах
і в суспільстві взагалі. Любов –
любіть один
то в першу чергу можливість
одного й ви!”
вказати іншим, Хто такий Бог,
допомогти їм увірувати в Нього
(Івана 13:34).
і стати схожими на Нього.
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Пізнання Бога

Я

кщо нам інколи важко зрозуміти навіть
людей, було б дуже дивно, якби ми могли
цілковито зрозуміти Бога! Однак є можливість
пізнати Його. Так, Бог дуже відрізняється від нас.
Він є такий великий, що осяг
нути його людським розумом
“Я прийшов,
просто неможливо. Він – нео
щоб ви мали
сяжний, але доступний для
пізнання. Він відкрився нам
життя,
в Особі Ісуса і дає одкровення
i подостатком
про Себе через Свого Духа.
щоб мали”.
Пізнання Бога – то про
цес, що триває все життя! Але
(Ів. 10:10).
навіть в кінці свого життя
наше пізнання Бога буде лише
краплиною в океані. Однак, пізнаючи Його, ми все
більше стаємо схожими на Нього – це єдиний шлях
прожити повноцінне життя (ІВ. 10:10). Три Особи
Бога дають нам велику впевненість в Його любові,
характері, в Його обітницях і в нашому майбут
ньому.

Пізнання Бога [11]

Мета служiння “Хліб Наш Насущний” полягає в тому,
щоб допомогти вам у ваших відносинах із Богом.
Маємо кілька джерел для щоденного читання
Біблії – в тому числі й книга “Хліб Наш Насущний”, –
які допоможуть вам щоденно проводити час із Богом
в Його Слові, все більше наближатись до Нього.
Ви можете знайти ці ресурси на ukrainian-odb.org
або замовити книгу “Хліб Наш Насущний”, зв’я
завшись із нами через найближчий до вас офіс місії
ХНН (див. ukrainian-odb.org/locations).
Ви також можете насолоджуватись поглибле
ним дослідженням різноманітних тем про кожну
Особу Трійці, читаючи інші брошури на сайті
ukrainian-odb.org/ld/.
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 Погляд
вглиб
Серія “Погляд вглиб” пропонує християнам чудове
біблійне вчення. Незалежно від того, новонавернений
ви чи зрілий християнин, маєте широкий вибір
невеликих біблійних статей, що торкаються багатьох
важливих тем і питань.
Місія служіння “Хліб Наш Насущний” – зробити
доступною і зрозумілою для кожного мудрість Божого
Слова, що змінює життя. Ми сповнені щирого бажання
допомогти читачам наближатись до Бога й свідчити
про віру своїм знайомим. Будь ласка, розкажіть про
брошури серії “Погляд вглиб” тим, кому вони дійсно
потрібні. Ви можете завантажити будь-яку брошуру
даної серії у PDF форматі на сторінці “Погляд вглиб”
сайту ukrainian-odb.org.
Всі наші ресурси доступні для кожного без будь-яких
фінансових зобов’язань. Однак, якщо ви бажаєте
підтримати фінансово служіння “Хліб Наш Насущний”,
можете зробити це, натиснувши посилання
“Пожертвувати”.

ПОЖЕРТВУВАТИ

