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Вступ

Я ― Альфа і Омега, початок 
і кінець, перший і останній 
(Од 22,13).

Для чого читати цю книгу?
Відчуття Бога присутнє в кожному наро-
ді, кожній культурі, в кожну епоху. Праг-
нення повноти існування ― основа 
людської турботи і пошуків сенсу. Лише 
в Бозі людина віднаходить цю повноту ― 
правдиве щастя. Пізнаючи Бога, відкри-
ваємо правду про себе: хто ми, звідки, 
і куди прямуємо.

Мета цього видання ― допомогти читачам глибше пізнати основні 
істини християнської віри на основі Символу віри в світлі історії 
спасіння.

Гортаючи сторінки Біблії, стаємо свідками поступового здійснення 
Божого задуму. Бог, створивши людину, попри її гріхопадіння, продовжує 
дбати про неї, щоб зробити її учасником вічного життя. 

Книги, з яких укладене Святе Письмо, переплітаються як розділи ціліс-
ної історичної драми, через яку поступово відкривається історія спасіння. 
У цій біблійній історії постійно присутній справедливий і милосердний Бог, 
Він спрямовує її до остаточної мети ― Христа, який звершує спасіння 
людини і дарує їй вічне життя. Святе Письмо наголошує на цінності кож-
ної людини, сотвореної на образ і подобу Божу. 

Коли я цілий буду в Тобі, ніколи більше не існуватиме смутку та спо-
кус; життя моє, наповнене Тобою, буде досконалим (Святий Августин).

Біблійна історія розкриває і космічний, і трансцендентий вимір люди-
ни. Усе мало свій початок завдяки творчій дії Бога, який сотворив людину 
і покликав її до співучасті у творенні світу. Усе розвивається і формується 
завдяки постійній Божій присутності і співдії людини. Врешті, усе остаточ-
но сповниться у славному зновупришесті Ісуса Христа. 
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Біблійна історія сформована з послідовності подій, які розгортаються 
в часі і набувають сенсу в Бозі, який перебуває в центрі історії. Відкрива-
ємо ключові моменти біблійної історії: 

• сотворення світу і людини
• гріхопадіння (входження гріха у світ)
• перша обітниця спасіння
• покликання Авраама
• вибір Ізраїля як Божого народу
• звіщення Божих обітниць пророками
• прихід Христа у повноті часів
• зіслання Святого Духа
• народження і розвиток Церкви Христової
• поширення Церкви по всьому світі
• зновупришестя Ісуса Христа в кінці часів
Розглянемо, отже, ключові моменти біблійної історії у поєднанні з Сим-

волом віри.
Боже Об’явлення ― Святе Передання та Святе Письмо ― розкри-

ває здійснення Божого задуму спасіння на землі. Бог об’являє себе як 
Творець і Вседержитель світу, Отець і Спаситель свого народу та кожної 
людини. Через цілісний розгляд головних етапів Божого задуму спасіння 
відкриваємо для себе спасительну Божу дію в історії. 


