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Тема 2 
Боже  
об’явлення

Звідки дізнаємося про Бога?
Віра Церкви базується на Божому Об’явленні. Бог об’являє себе посту-
пово в різних образах і подіях, які свідчать про його присутність 
і дію в світі та Церкві. Від початку світу Бог промовляє до вибраних 
людей, а в усій повноті Він об’являє себе в Ісусі Христі.

До  вподоби  було  Богові  у  його  доброті  й  мудрості  об’явити  себе 
самого і явити Таїнство своєї волі (ІІ Ватиканський Собор, Боже Сло-
во, 2).

Бог об’являє себе 
 18-29,76

Яким об’являється нам Бог?
Бог привів від небуття до буття всесвіт, дбає про нього, підтримує і вста-
новлює закони. Відкриваючи гармонію всесвіту і вивчаючи закони приро-
ди, подивляємо велич Творця. Світ ― наче книга, через яку пізнаємо дієву 
присутність Бога Творця і Вседержителя.

Багаторазово  й  багатьма  способа-
ми Бог  говорив колись до батьків 
наших через пророків. За останніх 
же  оцих  днів  він  говорив  до  нас 
через  Сина,  якого  зробив  спадко-
ємцем усього  і  яким створив віки 
(Євр 1,1-2).

Бог об’являється і діє в історії люд-
ства, тому ця історія є святою. Він від-
крив нашим прародичам, Адамові та Єві, 
їхнє покликання ― бути з Богом. Коли ж 
вони через гріх віддалилися від Нього, ― 
не покидає їх, а обіцяє спасіння. Вико-
нуючи цю обітницю, Бог об’являє себе 
людям як Отець і Спаситель. 
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У Старому Завіті Бог об’являє себе в різних образах і подіях, які свідчать 
про його присутність: у трьох подорожніх, яких прийняв Авраам, у видінні 
драбини між небом і землею «уві сні» патріарха Якова, в неопалимій купи-
ні перед Мойсеєм, у вогненному та хмаровому стовпі над ковчегом Завіту, 
у подуві тихесенького, лагідного вітерцю пророкові Іллі.

Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує твердь 
небесна (Пс 19,2).

Бог об’являється як спаситель свого народу, завжди присутній серед 
нього. Виводить народ з єгипетської неволі, дає йому свої заповіді на горі 
Синай, укладає союз, дає омріяну землю і обіцяє вивести з цього народу 
Месію ― Спасителя.

Бо з величі та краси створінь через уподібнення можна дійти до піз-
нання Творця їх (Муд 13,5).

Здійснилася ця обітниця в Ісусі Христі. Син Божий Ісус Христос об’явив 
Добру новину: Бог ― наш люблячий небесний Отець, запрошує кожну 
людину стати його дитиною через віру в Ісуса Христа. Це Боже об’явлення 
дією Святого Духа триває й досі і передається усім людям у церковній 
спільноті.

Добра новина грецькою ― Євангеліє.

Святе Передання 
 30-37

Що таке Святе Передання?
Христос доручив апостолам: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи…, 
навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав» (Мт 28,19-20). Отримавши 
це доручення, апостоли свідчили про Христа: «Оцього Ісуса Бог воскре-
сив, ― ми всі цьому свідки» (Ді 2,32). Живим словом проповіді і на письмі 
вони передали нам «усе, що Ісус робив та що навчав від початку» (Ді 1,1).

Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи 
то усно, а чи листовно (2 Сол 2,15).

Деякі істини віри, які зберігає і проповідує Церква, викладені у Свя-
тому Письмі, інші дійшли до нас в апостольському Переданні. У перших 
християнських спільнотах це Передання тривало «в апостольській науці 
та спільноті, на ламанні хліба й молитвах».
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Діяння  Божі  в  історії  спасіння 
показують  і  підкріплюють  вчен-
ня  та  виражені  словами  справи, 
а  слова,  своєю  чергою,  звіщають 
діяння  і  прояснюють  приховане 
в  них  таїнство  (ІІ  Ватиканський 
Собор, Боже Слово, 2).

Святе Передання ― це все, що 
навчив Ісус Христос, проповід-
ували апостоли, дотримувалися 
Отці Церкви, утверджували муче-
ники, усе, у що вірить і що про-
повідує Церква. Церква прийняла 
Передання, його зберігає і свідчить як 
єдину віру, яка передається з покоління  
в поко ління.

Передання складає зміст того, у що Церква вірить, як молиться і що 
навчає. Це Слово Боже, доручене апостолам та їхнім наступникам, вира-
жене в апостольській проповіді, навчанні Святих Отців, зокрема на все-
ленських і помісних Соборах.

Боже об’явлення міститься як у святому Переданні, так і в подіях, опи-
саних у Біблії. Святе Передання і Святе Письмо тісно пов’язані між собою.

Святе Письмо 
 38-52

Що таке Святе Письмо?
Святе Письмо (або Біблія) ― це зібрання книг, написаних під 
натхненням Святого Духа, які Христова Церква отримала 
й береже як Слово Боже. Зібрання писань святих авторів склало 
Біблію. У світлі апостольського Передання Церква визначила книги, які 
прийняла, берегла і проповідувала ― це 47 книг Старого і 27 книг Ново-
го Завіту.

Великим  добром  є  читання  божественного  Писання!  Воно  навчає 
душу мудрості; підносить ум до неба; вчить людину вдячності Бого-
ві;  не  дозволяє  прив’язуватися  до  чогось  земного  (Святий  Йоан 
Золотоустий, Коментар на книгу Буття).

Те, що Бог об’явив до приходу на світ Спасителя Ісуса Христа, увійшло 
в книги Старого Завіту: П’ятикнижжя, історичні, поетичні, пророчі книги.
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Те, що Бог об’явив через свого Єди-
нородного Сина Ісуса Христа і його 
апостолів, увійшло в книги Нового Заві-
ту: чотири Євангелія, Діяння апостолів, 
Послання (листи) апостолів до окремих 
спільнот та Одкровення Йоана Бого-
слова.

Святе  Письмо  є  невичерпною  скарбни-
цею  усіх  небесних  благ,  джерелом  світ-
ла небесної, непомильної правди, живої 
води,  що  тече  на  вічне  життя  й  вічне 
спасіння  цілого  людства  (Митрополит 
Андрей, Визнання Вселенської віри).

Святе Письмо свідчить про Божу 
присутність і дію у світі, історії людства 
і Церкві. Святе Письмо є Словом Божим, 

зверненим до кожної людини, тому воно актуальне в кожний час і в кож-
ному місці.

Церква почитає Святе Письмо і молиться ним. У храмі Святе Письмо 
завжди є на престолі, його читають на богослужіннях. Читання фрагмента 
Євангелія та фрагмента із книги Діянь апостолів або ж з одного з послань 
(листів) апостолів є невід’ємною частиною Божественної Літургії.

Біблія ― грецькою Книги.

Зв’язок Святого Передання  
і Святого Письма
Який зв’язок між Святим Переданням і Святим Письмом?
Послідовність і цілісність християнської благовісті виявляється у тому, що 
її однозгідно передають усно і на письмі. Святе Передання ― це Сло-
во Боже, яке Ісус Христос доручив своїм учням проповідувати і яке під 
натхненням Святого Духа передається наступниками апостолів. Святе 
Письмо ― це записане під натхненням Святого Духа Слово Боже.

Святе Передання і Святе Письмо тісно між собою пов’язані та вза-
ємодіють. Обидва випливають з того ж Божого джерела, злучають-
ся в одно і прямують до однієї й тієї ж мети (ІІ Ватиканський Собор, 
Боже Слово, 9).
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Святе Письмо є мірилом істинності церковної проповіді або 
усного передання, а усне передання тлумачить і навчає втілю-
вати в життя вірних те, що міститься у Святому Письмі. Хрис-
тияни приймають з вірою й шанують і Святе Передання і Святе Письмо 
як Боже Об’явлення, завдяки якому пізнають Бога Отця, вірують в Сина 
Божого Ісуса Христа, приймають дар Святого Духа, зберігають заповіді, 
діють в Церкві і в світі, очікують зновупришестя Господа і визнають спа-
сіння всієї людини ― і душі, і тіла.

Читаємо Святе Письмо і молимось ним не тільки на богослужіннях, 
а й особисто і в колі сім’ї.

Для роздумів
Хто ваші вчителі віри? 
Що ви перейняли від них?
Що Бог промовляє до вас через Святе Письмо?

Молитовне читання Святого Письма: Євр 1,1-5
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Засвіти  в  серцях  наших,  чоловіколюбче  Владико,  нетлінне  світло 
Твого богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої 
євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх 
заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне 
життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, Христе Боже.


