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Тема 4. Віра — відповідь  
 на дароване  
 Ісусом Христом спасіння

Що таке віра?
Для чого віра потрібна людині?
Як віра діє у моєму житті?

Віра — дар Божий

Ісус Христос через воплочення, смерть, воскресіння і прославлення 
дарує нам спасіння. Дарує нам повноту життя і запрошує нас увійти 
до Царства люблячого Отця: «Прийдіть, благословенні Отця мого, 
візьміть у спадщину Царство, що було приготоване вам від створен-
ня світу» (Мт 25, 34). 

Дар спасіння ми можемо прийняти вірою. Наша віра є відповіддю 
на дароване нам спасіння. Нею відкриваємося на Бога, на пізнання 
Його волі, Його дії в нас і у всьому створінні. Через віру говори-
мо Богові: «Так!». Бог першим виходить нам назустріч. Він об’являє 
нам себе, віддає своє життя за нас, промовляє до нас, запрошує 
і провадить.

Бо ми спасенні благодаттю через віру. І це не від нас: воно 
дар Божий (Еф 2, 8).

Хто увірує й охриститься, той буде спасенний (Мр 16, 16).
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Господь Бог дарує нам віру. Вірити можемо тільки завдяки внутріш-
ній благодаті і дії Святого Духа. Один зажурений батько просить 
Ісуса оздоровити його сина: «Якщо можеш, поможи нам, змилосер-
дившись над ним». У відповідь Ісус наголошує: «Все можливо тому, 
хто вірує». І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: «Вірю, 
поможи моєму невірству!» (Мр 9, 23-24). 

Прикладом віри для нас є Діва Марія з Назарету, яку Господь ви-
брав і покликав на матір Свого Сина Ісуса. Почувши Боже слово, 
вона відповіла Богові: «Так», і була вірна своєму слову все життя, 
попри різні випробування, які їй довелося перенести. Як Пресвята 
Богородиця, так і ми запрошені відкритися на Боже Слово, слухати 
його і зберігати його у своєму серці. Відкритися та прийняти дар 
віри. 

Ісус навчає: «Блаженні ті, що слухають Боже слово і його зберігають» 
(Лк 11, 28). Зберігати — означає бути відкритим на дар віри, почути 
Добру Новину (Євангеліє) серцем, визнати Ісуса Христа Господом та 
своїм Спасителем.

Віра зроджується від слухання Божого Слова! (Рим 10, 17). 

Віра змінює життя людини

Віра — основа, на якій будується християнське життя. Тому так 
важливо своїм життям, словами, ділами, вдома і на роботі визна-
вати свою приналежність до ХристаСпасителя, ділитися особистим 
досвідом віри.

Коли ти своїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і ві-
руватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, 
то спасешся (Рим 10, 9). 

Віра змінює наше життя і життя близьких нам людей. У Святому 
Письмі знаходимо багато прикладів переміни, зцілення, оздоров-
лення людей, які увірували в Ісуса. Так Вартимей, який повірив в 
Іcуса і наполегливо благав Його змилосердитися над ним — про-
зрів (читай Лк 18, 35-43). По вірі Яіра Ісус зцілив його дочку, що вже 
померла (читай Мр 5, 35-43). Римський сотник, який просив: «Гос-
поди, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи 
лише слово і слуга мій видужає» (читай Мт 8, 5-13), отримав згідно 
своєї віри: його слуга одужав.

Про силу віри Ісус навчає:
Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, 
ви … горі цій скажете: Двигнись і кинься в море! — воно ста-
неться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите 
(Мт 21, 21-22 ).

Віра змінює життя, несе новий погляд на світ і на себе. Віра при-
носить зцілення і спасіння. Віра — це впевненість, що Бог діятиме 
відповідно до своїх обітниць (пор. Євр 11, 1). Правдива віра — це 
вірити у Бога, цілковито довіритися Йому, віддати Йому своє життя.

Описано у Святому Письмі і недостатню віру, сумніви, які були на-
віть в осіб, близьких до Ісуса. Апостол Петро на слово Ісуса, дові-
рившись Йому, вийшов з човна і пішов поверх води, але «побачивши, 
що вітер сильний, злякався, почав потопати й крикнув: «Господи, 
рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мо-
вив до нього: «Маловіре; чого засумнівався?» (Мт 14, 31-32). Після 
смерті Ісуса, Його учням, апостолам було важко увірувати, що Він 
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воскрес із мертвих. Щоб переконати апостола Тому в реальності 
Свого воскресіння, Ісус промовляє до нього: «Подай сюди твій па-
лець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій. 
Та й не будь невіруючий, — а віруючий!» І відказав Тома, мовивши 
до нього: «Господь мій і Бог мій!». І каже йому Ісус: «Побачив мене, 
то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!» (Йо 20, 28-29).

Жити вірою

Віра є осердям нашого життя — наших думок, дій, оцінки подій. 
Вона вимагає від нас жити і діяти згідно нашої віри, змінити наш 
спосіб життя. Коли довіряємо Богові, віримо Його обітницям, 

намагаємося втілити Його слова у своєму житті, то справді живемо 
вірою. Все наше життя стає цілісним «Так» Богові. 

Віра — наче зерно у нашому серці. Щоб вона розвивалася і зрос-
тала, потрібен час, добрий ґрунт, належна пожива, тепло та світло 
Божої благодаті. Тоді вона зросте і принесе добрі плоди. Зростання 
у вірі вимагає від нас постійної молитви, духовного читання, участі 
у житті християнської спільноти та згідно християнських переко-
нань і цінностей.

Віра, коли діл не має, мертва сама в собі […] Як тіло без душі 
мертве, так само й віра без діл мертва (Як 2, 17; 26).

Молитва — це розмова з Богом, особливий час перебування з Ним. 
У молитві уважно слухаємо, що Він промовляє до нас і з глибини 
серця промовляємо до Нього. Як для будування тривалої дружби 
необхідними є щирість, уміння слухати, уважність, довіра, відданість, 
спільно проведений час, так само й для стосунків з Богом потрібна 
молитва. У молитві пізнаємо Бога і будуємо з Ним глибокі особисті 
взаємини, поглиблюємо нашу віру, довіру, відданість, стійкість, 
послух і силу жити згідно з Божою волею. Молитися можна у будь
який час і всюди, але для доброї молитви варто вибрати відповідне 
місце і час. Щоденне читання Святого Письма, життя святих та іншої 
духовної літератури живить нашу духовність, виховує, допомагає 
пізнавати Бога і себе. Для життя та зростання у вірі потребуємо 
інших людей, спільноти. У християнській парафіяльній спільноті 
ми знаходимо підтримку від інших, силу, поживу, і в свою чергу, 
ділимося своїми дарами.

Впродовж двох тисячоліть проповідується Добра Новина. Вже 
минуло понад тисячу років, як Христова благовість прийшла і на 
наші землі. Християнська віра стала надбанням нашого народу, 
основою його світогляду, устрою, життя. Багато людей прийшли до 
віри в Ісуса Христа. Однак, в багатьох частинах світу є ще люди, 
які про Нього не чули. І сьогодні християни засвідчують свою віру 
не лише словами, ділами, праведним життям, а й мученицькою 
смертю — віддають своє життя за віру в Христа.

Жити вірою це: довіряти Богові, бути впевненим у Ньому, покладати-
ся на Нього; вірити у Боже слово, що Бог дотримується своїх обіця-
нок; віддати своє життя Богові, повністю покластися на Його волю.
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Молитва
Богородице діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з то-
бою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід 
лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ 
наших.

Подякуй Богові за дар віри. Проси у Нього, щоб Він щодня збільшу-
вав твою віру.

Для роздумів 

Що означає довіритися Богові? 
Як розумію, що Бог дарує нам віру для спасіння?
Яка цитата про віру зі Святого Письма найбільше промовляє до мене? 

Для поглиблення теми прочитайте

Фрагменти зі Святого Письма про віру: Кор 1, 18; Лк 23, 26–30; Кол 2, 
11–15; Мт 16, 24–25.
Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», пп. 53, 833.

Для нотаток про найважливіше у цій темі


