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Тема 3. Ісус Христос — Спаситель
Що таке спасіння?
Хто є Ісус Христос?
Чому називаємо Ісуса Христа Спасителем?

Ініціатива Бога у спасінні людини

Бог є любов. Незважаючи на віддалення людини від Його задуму 
щодо неї, Бог як люблячий Отець, не залишає її, а одразу після грі-
хопадіння обіцяє їй спасіння (пор. Бут 3, 15).

Оскільки людина була зведена спокусником, Бог започатковує бо-
ротьбу між ними, щоб запобігти цілковитій залежності людини від 
зла: «Покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потом-
ством та її потомством» (Бут 3, 15). У цій боротьбі Бог обіцяє людині 
остаточну перемогу: «Воно [потомство жінки] розчавить тобі [змієві] 
голову» (Бут 3, 15). У змаганні між добром і злом остаточно пере-
може добро, уособлене в потомстві жінки. 

Бог провадить людство через випробування, зміцнює та наставляє 
через пророків, виховує, нагадуючи про свою обіцянку повернути 
втрачений рай. І Господь виконує обітницю дану в раю: Як же спо-
внився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки (Гал 4, 4).

Для здійснення своєї обітниці Бог вибрав Діву Марію з Назарету і че-
рез ангела звістив їй, що вона стане матір’ю Сина Божого. Згодом на 
землі з’являються ангели і звіщають пастухам велику радість, Добру 
Новину, що у Вифлеємі народився Спаситель (пор. Лк 2, 10-11): «Все 
сьогодні сповнилося радістю, Христос народився від Діви».

Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, 
щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям 
вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише 
ним — світ спасти (Йо 3, 16-17).
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Таїнство воплочення, смерті і воскресіння 
Ісуса Христа

Обітниця здійснилася з приходом у світ Ісуса Христа — Божого 
Сина, який стався у всьому подібним до нас, крім гріха, щоб визво-
лити нас від гріха Син Божий. Ісус Христос став людиною і оселився 
між нами.

Господній Дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене 
нести Добру Новину бідним, звіщати полоненим визволен-
ня, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, 
оповістити рік Господній сприятливий (Лк 4, 18-19).

Спасенне діло Ісуса не закінчилося на хресті. На третій день після 
смерті і похорону Ісус воскрес і подарував усім нам Нове життя, 
життя зовсім іншої якості. Подарував для того, щоб разом із Ним ми 
жили як діти Божі і успадкували Царство Боже. 

Він народився від Пречистої Діви Марії, жив і зростав серед людей, 
проповідував, зцілював, творив чуда. Він страждав, помер на хресті, 
і воскрес — «смертю смерть подолав».

Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою 
рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши 
вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явив-
шися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж 
до смерти, смерти ж — хресної. Тому і Бог його вивищив 
і дав йому ім›я, що понад усяке ім’я щоб перед іменем Іс-
уса всяке коліно приклонилося на небі, на землі й під зем-
лею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на 
славу Бога Отця». (Флп 2, 7-8).

Ціль приходу Спасителя — спасти людину від смерті, подолати 
гріх — вирвати корінь, від якого походить усе зло. Над нами висіла 
кара смерті, як наслідок гріха, але Ісус сам помер заради нас. 

Божий Син став людиною, щоб спасти людей, відкрити їм знову 
рай — спілкування з Богом і життя у всій його повноті.
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Ісус Христос тебе любить, Він віддав своє життя, щоб тебе 
спасти, і тепер Він живий поряд із тобою щодня, щоб про-
світити тебе, щоб скріпити тебе, щоб визволити тебе (Ра-
дість Євангелія, п. 164).

Молитва
Велике і преславне вчинив ти мене ради, Христе мій много-
милостивий! Бо від Діви пречистої ти народився невимов-
но і прийняв хрест; витерпівши смерть, ти воскрес у славі 
й визволив від смерті нашу природу. Слава, Христе славі 
твоїй; слава і твоїй силі.

Для роздумів

Чи можу я спастися самостійно?
Ким є Ісус Христос для мене?
Яка моя відповідь Богові на дароване мені спасіння?

Для поглиблення теми прочитайте

Ким є Ісус Христос: Йо 6, 35; Йо 8, 12; Йо 10, 7; Йо 10, 11; Йо 11, 25; 
Йо 14, 6; Йо 8, 58; Йо 10, 30; Мр 14, 62.
Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», пп. 101–127.

Для нотаток про найважливіше у цій темі

Дар спасіння

Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї любові, якою 
полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом 
з Христом … Бо ми спасенні благодаттю через віру. І це не 
від нас: воно дар Божий (Еф 2, 4;8). 

Спасіння — це дар Божої любові до нас. Ми всі потребуємо спасін-
ня, і Бог дарує нам його. Він дає нам спасіння не за наші заслуги, а з 
любові до нас. Нам потрібно прийняти спасіння, яке Ісус нам дарує, 
радіти ним і жити ним. Ісус Христос дарував нам нове життя: «Я 
прийшов, щоб мали життя — щоб достоту мали» (Йо 10, 10).

Усе старе минулося, стара людина померла, а той, хто перебуває 
у Христі, є новим творінням (пор. 2 Кор 5, 17), має життя у всій його 
повноті, без страху, без смерті.


