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Ким є Ісус?

Добрий вчитель, схильний до осуду пер-
фекціоніст, “божевільний хлопець”, герой 
дитячих історій − є багато версій, ким був 

Ісус. Але як вам та ідея, що цей єврей, який жив 
2000 років тому, був насправді Богом? Чи хтось вза-
галі може в це дійсно вірити? Ще можна погоди-
тися, що Ісус був хорошою людиною, яка жила дуже 
давно. Але вважати Його Творцем Всесвіту? Ви не 
жартуєте?

Віра в Христа як Бога є серцевиною християн-
ства. Втім, для багатьох це ствердження звучить як 
безглуздя. Але давайте, відкинувши все, що ми зна-
ємо про Ісуса, і все, що нам розповідали про Нього 
наші друзі чи батьки, з’ясуємо, ким Він насправді є.
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Чому це важливо?

Крім стверджень, що Ісус є Бог, християни 
також називають Його Спасителем, тому що 
вважають головною ціллю Його приходу на 

землю – спасіння людей. Слово “Христос” означає 
“Помазаний”, а “Ісус” – “той, хто спасає”. Отже, Ісус 
Христос був вибраний (ПОМАЗАНИЙ), щоб спасти нас. 
Християни вірять, що спасіння можна отримати 
лише завдяки життю, смерті й воскресінню Ісуса 
Христа.

Але від чого Він спасає?
Бог створив нас, щоб ми перебували з Ним. Але 

ми воліємо жити без Нього, робити те, що нам зама-
неться, будувати своє життя за власним уподобан-
ням, встановлювати власні пріоритети і вважати 
себе важливішими за Нього. Та насправді всі ми про-
винили: “Нема праведного ані одного” (РИМ. 3:10). Всі 
ми знехтували Богом і Творцем. І Біблія називає це 
гріхом. Покарання ж за гріх – 
смерть. Християни вірять, що 
Ісус Христос – то Сам Бог, Який 
прийшов прийняти замість нас 
це покарання і віддати за нас 
Своє життя.

Ось чому дуже важливо бути 
цілком впевненим у тому, ким 

“Нема 

праведного  

ані одного”  

(Рим. 3:10)
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Ісус насправді є. Якщо Він звичайна собі людина (ЯК 

БУДЬ-ХТО З НАС), тоді Він просто не зможе нас спасти. 
Лише Бог, Який є довершений і не потребує сплачу-
вати за Свій гріх, може взяти 
на Себе наш гріх і вмерти 
за нас. Ось чому має велике 
значення питання: чи дійсно 
Ісус є Богом? Чи правдиві 
Його ствердження, що Він 
може спасти нас?

Але як можна довіряти комусь, хто вважає себе 
Богом? Якщо хтось називає себе Богом, а насправді 
не є Ним, від того потрібно відвернутись як від 
обманщика. Таку людину, зрозуміло, аж ніяк не 
можна назвати хорошою, мудрою. Скоріше, це 
божевільна людина! Ісус ясно стверджував, що 
є Богом. Тому Він або божевільний... або казав 
правду. Щоб прийняти якесь рішення, потребу-
ємо дечого більшого, ніж просто чиїхось поглядів, 
думок та припущень. Потребуємо доказів.

Деякі стверджують, що стосовно Ісуса мають 
бути зовнішні докази – тобто не біблійні. Вони 
впевнені, що якщо хтось дійсно чинив такі великі 
чудеса і зібрав численних послідовників, про нього 
обов’язково мають згадувати інші історичні тексти. 
І вони праві! 

Слово “Ісус” 

означає “той, 

хто спасає”.
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Докази

Серед тих, хто писали про Ісуса, були Йосип 
Флавій – єврейський вчитель і військовий 
лідер (37–100), римський сенатор Пліній 

Молодший (61–113) і римський історик Тацит 
(56–117).

Йосип Флавій називав Хри-
ста “мудрою людиною”, яка 
чинила “дивні речі”. Пліній 
у своєму листі до імператора 
писав, що християни покло-
няються “Христу, як одному 
з богів”. Тацит зауважував, 
що “Христос” є за  с   новником 
бунтівницької релігії (“бун-
тівницької”, тому що не 
належить до релігії Римської 
імперії), і зга   дує, що Він був 
страчений за наказом Понтія 
Пілата.

Жоден з цих трьох авторів 
не був послідовником Хри-
ста. Однак усі вони визнавали той факт, що Він існу-
вав, і що Його послідовники вважали Його Богом.

Однак саме Біблія є книгою, що містить найваж-
ливіші докази божественності Ісуса Христа. Біблія 

Документи 

стародавніх 

цивілізацій 

доводять 

історичність 

біблійних 

оповідей, 
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і хронологічних 
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ясно вказує, що Ісус є Бог. Протягом двох тисяч 
років вчені уважно досліджували Біблію – і навіть 
тепер вони знаходять докази, 
що підтверджують її точність 
та надійність. Документи ста-
родавніх цивілізацій дово-
дять історичність біблійних 
оповідей, персонажів і хро-
нологічних ліній (більше 
інформації на цю тему можна знайти в онлайн- 
брошурі “Чи можна довіряти Біблії?” на сайті:  
ukrainian-odb.org/ld/).

І це дуже важливо. Якщо інші історичні тексти 
підтверджують автентичність Біблії, тоді потребу-
ємо уважно прислухатися до всього, що вона гово-
рить про Ісуса. Якщо знаємо, що Біблія точно відо-
бражає факти щодо особистості Ісуса, Його сут-
ності, тоді маємо читати її задля ознайомлення 
з якомога більшою кількістю таких фактів. Потре-
буємо, зрештою, з’ясувати правду: ким Він був? Які 
мав риси характеру? Які чинив діла? Навіть якщо 
Він існував, чи був Він дійсно Богом?

Біблія ясно 

вказує,  

що Ісус є Бог.
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Біблія
Старий Заповіт
Старий Заповіт – це перша частина Біблії, яка 

була написана за багато століть до народження 
Ісуса Христа. Автори кількох старозавітних книг 
передбачили чимало деталей приходу Спасителя 
(МЕСІЇ). Життя та смерть Ісуса довели неймовірну 
точність цих пророцтв. Давайте розглянемо лише 
декілька прикладів:

Ісаї 7:14: “Ось Діва в утробі зачне, і Сина поро-
дить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл”.

Ім’я Еммануїл буквально означає “з нами Бог” 
і є точним передбаченням приходу Христа як Бога. 
Ісая на цьому не зупиняється. Далі він дає цій 
Дитині (ЩО МАЄ НАРОДИТИСЬ) наступні імена: “Див-
ний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь 
миру” (ІС. 9:6).

Михея 5:2: Це пророцтво вказує на Віфлеєм, як 
на місце народження майбутнього Владики: 

“А ти, Віфлеєме-Єфрате… з тебе Мені вийде Той, 
що буде Владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його, 
від днів віковічних”.

Ісаї 53: Цей розділ містить кілька чітких перед-
бачень щодо майбутнього приходу Христа:

“Він погорджений був, Його люди покинули, страд-
ник, знайомий з хоробами, і від Якого обличчя ховали, 
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погорджений, і ми не цінували Його... Направду ж 
Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали 
Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами 
й мучив... А Він був ранений за наші гріхи, за наші про-
вини Він мучений був, кара на Ньому була за наш мир, 
Його ж ранами нас уздоровлено!” (ІС. 53:3-5).

Згідно з цим пророцтвом, Христос прийде не 
просто як Бог, а й постраждає, щоб ми отримали 
від Бога мир та зцілення. Його смерть стане засо-
бом вирішення проблеми розділення між нами та 
Богом, що стало наслідком нашого егоцентризму. 
Далі у своєму пророцтві Ісая вказує, що Христос 
страждатиме добровільно й віддасть Своє життя за 
наші гріхи (ІС. 53:6-7).

Чому так важливо, що Старий Заповіт містить 
ці чіткі передбачення щодо майбутнього приходу 
Ісуса Христа?

Новий Заповіт
Новий Заповіт (ЯКИЙ БУВ НАПИСАНИЙ ЛЮДЬМИ, ЩО ЖИЛИ 

ЗА ЧАСІВ ІСУСА ХРИСТА) містить багато посилань на те, 
як Ісус сповнив обітниці Старого Заповіту. Старий 
Заповіт у цьому відношенні чимось схожий на Хри-
стове “резюме”, а Новий Заповіт доводить, що Ісус 
ідеально відповідає цьому резюме! Давайте розгля-
немо кілька прикладів:

Матвія 1:22-23: “А все оце сталось, щоб збулося 
сказане пророком від Господа, який провіщає: «Ось 
діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому 
Ймення Еммануїл», що в перекладі є: З нами Бог”.
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Відразу ж далі Матвій вказує, що Ісус народився 
у Віфлеємі (МТ. 2:1-6), що є точним здійсненням про-
роцтва Михея.

Також і пророцтво Ісаї (ІС. 53:6-7) здійснилося, коли 
Ісуса заарештували й присудили до страти. Він не 
намагався силою уникнути арешту, але добровільно 
пішов заради нас на хрест.

Є чимало інших прикладів того, як старозавітні 
пророцтва були здійснені Ісусом, але їх занадто 
багато, щоб умістити в цю брошуру. Але ви можете 
звернутися до знайомого друга-християнина або 
служителя церкви з проханням розповісти вам про 
інші біблійні докази божественності Ісуса Христа.

Ми також можемо більше дізнатися про те, ким 
був Ісус, якщо прислухаємося до слів людей, що 
знали Його найкраще за інших.

Свідчення послідовників Ісуса
Іван – один із перших послідовників Ісуса – писав 

про життя Господа як самовидець. У першому роз-
ділі своєї книги він сказав про Ісуса наступне: 
“Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне 
благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу 
як Однородженого від Отця” (ІВ. 1:14). Іван мав на 
увазі, що Ісус прийшов від Отця як Бог, але в люд-
ському тілі. Тому Його “бачили” як людину, і жив 
Він як людина.

В декількох місцях Іван записав коротенькі 
вислови Ісуса щодо Своєї сутності. Прочитайте 
деякі з них в Євангелії від Івана 8:23, 58; 14:7.
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Іван не єдиний, хто говорив, що Ісус є Бог. Павло – 
один із перших послідовників Ісуса, який спочатку 
ненавидів християн – написав багато листів різ-
ним людям та церквам, в яких стверджував, що Ісус 
є Бог.

Филип’ян 2:5-7: “Нехай у вас будуть ті самі 
думки, що й у Христі Ісусі! Він, бувши в Божій подобі… 
умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши 
подібним до людини”.

Тут Ісус зображений як повною мірою Бог і пов-
ною мірою людина. Незважаючи на те, що Ісус – Бог, 
Він “не тримався” за Свою славу, але став “бого-лю-
диною” – смиренним Слугою, Який був слухняний 
аж до смерті. Ісус був Богом і залишався Богом, 
хоча й став людиною.

Чи можливо, щоб Іван та Павло (І ЩЕ БАГАТО ІНШИХ) 
помилялись щодо Ісуса? Чи можливо, що вони про-
сто вигадали божественність Ісуса? Звісно, ні! Сам 
Ісус казав, що Він – Бог.

Слова Самого Ісуса
У світлі обговорення того, ким є Ісус, найбільш 

важливо знати, що в дійсності Ісус говорив Сам про 
Себе. 

“Бо Він Своїх учнів навчав і казав їм: «Людський Син 
буде виданий людям до рук, і вони Його вб’ють, 
але вбитий, − воскресне Він третього дня!» Вони 
ж не зрозуміли цього слова, та боялись Його запи-
тати” (МР. 9:30-32).
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Ісус дуже ясно висловився щодо Своєї іден-
тичності та місії: Він прийшов умерти за нас і через 
три дні воскреснути з мертвих. Отже, давайте роз-
глянемо кілька різних реакцій на слова Ісуса сто-
совно Його ідентичності.

Євреї, коли чули слова Ісуса Христа про Самого 
Себе, чудово розуміли, що Він має на увазі. 
Насправді, деякі Його ствердження дуже розлю-
тили їх – вони навіть хотіли Його вбити! Чому? Бо 
зрозуміли, що Він вважає Себе Богом. Під час однієї 
жвавої дискусії між Ісусом та групою єврейських 
лідерів Ісус сказав: “Перш, ніж був Авраам, Я є” 
(ІВ. 8:58). Слова “я є” насправді звучать як Ім’я Бога, 
яке Він використовував у Старому Заповіті (ВИХ. 3:14). 
Юдейські релігійні лідери чудово розуміли, що Ісус 
вважає Себе Богом. Вони не захотіли в це пові-
рити. Натомість спробували побити Його до смерті 
камінням.

В іншому випадку Ісус після публічного служіння 
запитав Своїх учнів наодинці: “За кого народ ува-
жає Мене, Сина Людського?” (МТ. 16:13). Почувши 
різні версії щодо Його Особистості (ВЧИТЕЛЬ, ПРОРОК 

ТОЩО), Він потім запитав Своїх послідовників: “А ви 
за кого Мене маєте?” (МТ. 16:15). І ці послідовники, 
знаючи Ісуса краще за інших, дали цілком іншу від-
повідь. Симон Петро сказав: “Ти Христос, Син Бога 
Живого!” (МТ. 16:16). І замість того, щоб заперечувати, 
Ісус погодився з тим, що Його назвали Богом: “Бла-
женний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров 
тобі оце виявили, але Мій Небесний Отець” (МТ. 16:17). 
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Ісус стверджував, що є Богом, і бажав, щоб і Його 
учні вірили в це і покладались на цю істину.

Варто звернути увагу на той факт, що сумніви 
також були нерідким явищем. Більше тижня про-
минуло після воскресіння Ісуса з мертвих, а Хома 
(ОДИН ІЗ ПОСЛІДОВНИКІВ ІСУСА), ще не бачив Його. Ніхто 
не міг переконати Хому в тому, що Ісус живий. 
“Коли на руках Його знаку відцвяшного я не побачу, 
і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї 
руки не вкладу до боку Його, не ввірую!” – сказав 
він (ІВ. 20:25). 

“За вісім же день знов удома були Його учні, а з 
ни    ми й Хома. І, як замкнені двері були, прийшов 
Ісус, і став посередині та й проказав: «Мир вам!» 
Потім каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди, 
та на руки Мої подивись. Простягни й свою руку, 
і вклади до боку Мого. І не будь ти невіруючий, але 
віруючий!»” (ІВ. 20:26-27)

Ісус розумів сумніви Хоми, але не відвернувся від 
нього. Натомість зробив усе можливе, щоб переко-
нати учня в істині. Сповнений почуттям благогові-
ння, Хома відказав: “Господь мій і Бог мій!” (ІВ. 20:28). 
Цими словами Хома визнав, що воскреслий із мер-
твих Ісус дійсно є Богом!

Ісус розуміє і наші сумніви. Він цінує нашу чес-
ність. Тому бажає, щоб ми розмовляли з Ним і чи -
тали про Нього у Біблії, щоб точно знати, ким Він 
дійсно є.
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А за кого ви вважаєте 
Ісуса?

Християнський автор Клайв Льюїс в одній 
зі своїх книг писав, що є лише три альтерна-
тивних погляди на те, ким є Ісус:

“Якщо б проста смертна людина стверджувала 
те, що казав Ісус, її не можна було б назвати вели-
ким вчителем моралі. Вона або божевільна, або 
саме породження пекла. Ви маєте зробити вибір: 
або Він був і є Сином Божим, або безумцем чи 
кимось ще гіршим. Ви можете відвернутися від 
Нього, можете віднестись до Нього з байдужістю 
чи кричати та плювати на Нього, або впасти до 
Його ніг, сповідуючи Господом і Богом. Тільки не 
кажіть знову дурниць про те, що Він був великим 
вчителем-гуманістом. Він не залишив нам мож-
ливості думати так”.

По суті, Льюїс говорить, що якщо Ісус не є Богом, 
тоді Він або божевільний, або обманщик. Але ті, 
хто особисто знали Ісуса, були впевнені, що Він 
ані обманщик, ані безумець. Вони точно знали, 
що Він – Бог. І щоб ми теж могли знати цю істину, 
вони навіть склали письмові свідчення самовидців. 
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Багато хто з них навіть пожертвували своїм жит-
тям через віру в те, що Ісус є Бог. Життя, смерть та 
воскресіння Ісуса – і також Його любов та мудрість – 
цілком суперечать версіям, що Він був божевіль-
ним чи зловмисником.

Слова та вчинки Ісуса доводять, що Він є Бог. Ісус 
здійснив всі пророцтва про Того, хто мав прийти 
на землю як Бог. Він явив характер і любов вічного 
Бога. Він робив речі, які міг зробити лише Бог.

Божевільна людина може заявляти що завгодно, 
але вона не може бути спасителем. Обманщик на 
якийсь час може ошукати інших, але він неспро-
можний довести правдивість своїх стверджень, 
тому рано чи пізно буде викритий. Проте Ісус наро-
дився так, як лише боголю-
дина могла народитися; жив  
так, як лише боголюдина 
могла жити; і потім вмер  
і знову живе так, як це змо-
гла б зробити лише боголю-
дина.

За кого ви вважаєте Ісуса? 
Від вашого рішення залежить те, яким буде ваше 
вічне життя. Надзвичайно важливо не нехтувати 
Ісусом, але зробити правильний вибір. Поговоріть 
про це з ким-небудь у вашій церкві або зі знайо-
мими християнами. Спитайте в них, за кого вони 
вважають Ісуса і чому. 

Слова та вчинки 

Ісуса доводять, 

що Він є Бог.



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”.

 Погляд  
        вглиб

ПОЖЕРТВУВАТИ

https://ukrainian-odb.org/ld/
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