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І в єдиного Господа Ісуса Христа,  
Сина Божого, єдинородного,  
від Отця родженого перед усіма віками.  
Світло від світла, Бога істинного  
від Бога істинного, родженого,  
несотвореного, єдиносущного з Отцем,  
що через Нього все сталося.

Тема 7 
Вірую  
в Єдинородного Сина

Хто є Єдинородний Син?
У книгах Святого Письма розповідається про Спасителя, якого Господь 
Бог обіцяє послати першим людям одразу ж після гріхопадіння. Син 
Божий ― Друга Особа Божа ― це Боже Слово, котре було 
з Отцем від початку. Коли сповнився час, Син Божий став людиною.

Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми Правдивого пізнали… 
Він правдивий Бог і життя вічне (1 Йо 5,20).

Об’явлення Сина Божого у Святому Письмі 
 87-88

Чому Ісуса Христа називаємо Сином Божим?
Бог готує людей до приходу Спасителя ― об’являє Сина Божого поступо-
во. У книгах Старого Завіту мовиться про Спасителя-Месію, котрого Бог 
пошле, щоб спасти Божий народ. Через пророків Старого Завіту Господь 
розкриває зміст і спосіб здійснення Божої Обітниці, готуючи народ Божий 
до зустрічі Спасителя. Своїми пророцтвами вони написали своєрідну 
«словесну ікону» Спасителя. Зачаття і народження Еммануїла дівицею є 
пророчим знаком здійснення Обітниці. Ім’я Еммануїл розкриває таїнство 
народженого Дитяти, у якому досконало поєднуються Бог і людина.

Він ― Отцеве сяйво й незмінний та непорушний образ його приро-
ди і єства, джерело премудрості і благодаті.
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Еммануїл ―  
єврейською «з нами Бог». 

Божа обітниця спасіння люд-
ства звершується в Ісусі Хрис-
ті. У книгах Нового Завіту читаємо, 
що Отець називає Ісуса Христа сво-
їм Сином. Бог Син народився від 
Святого Духа і Діви Марії. Спо-
внилося пророцтво Ісаї. Сталося так, 
як звістив ангел під час Благовіщен-
ня: «Ось ти зачнеш у лоні, і вродиш 
Сина, і даси Йому ім’я Ісус» (Лк 1,35). 

Кожна людина, як «потомство» 
народжене від жінки, також покликана до участі у боротьбі з «насінням 
зла». Однак, перемогу отримає лише той, хто об’єднається з Ісусом Христом.

Оце ж сам Господь дасть вам знак: Ось дівиця зачала,  і породить 
Сина, і дасть Йому ім’я Еммануїл (Іс 7,14). 

Єдинородний Син 
 89-90

Чому Ісуса Христа називаємо Єдинородним Сином?
Бог Отець у свободі й любові родить Сина. Син ― у повній єдності з Отцем 
як Світло від Світла, Бог істинний від Бога істинного. А водночас, родже-
ний Син ― інший від Отця, окрема Божа Особа. Син ― єдиний і непо-
вторний ― єдинородний.

Друга Божа Особа ― Син ― стає людиною в особі Ісуса Христа. Наро-
джується від Святого Духа і Діви Марії заради нашого спасіння. 

Син ― це Боже Слово, котрим Отець творить світ і діє. Він не був 
сотворений, не постав у часі, як усе інше творіння. Тому Він рівний у всьо-
му з Отцем, є з Ним вічно. 

Окреслюючи рівність Осіб Пресвятої Тройці і єдність Божої 
природи, Церква визнає, що Син єдиносущний з Отцем. 

Споконвіку було Слово,  і  з Богом було Слово,  і Слово було ― Бог. 
З Богом було воно  споконвіку. Ним постало все,  і  ніщо, що поста-
ло, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було ― світ-
ло  людей.  І  світло  світить  у  темряві,  і  не  пойняла  його  темрява  
(Йо 1,1-5).
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Бог став людиною 
 178-183

Навіщо Бог став людиною?
З любові до людини, Син Божий (Друга Особа Пресвятої Тройці) став 
сином людським. Бог народився як людина, як немічна дитина. Залишаю-
чись Богом, прийняв все людське, окрім гріха. 

Бог  бо  так  полюбив  світ,  що  Сина  свого  Єдинородного  дав,  щоб 
кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним (Йо 3,16).

У воплоченні Христос поєднав божественну і людську природи. Він 
єдиносущний з Отцем по божеству і став єдиносущним із нами по люд-
ськості. Ці дві його природи з’єдналися в одній Особі Сина Божого Ісуса 
Христа, Богочоловіка. Впродовж історії Бог об’являвся людям різними 
способами, та вповні об’явився в Ісусі Христі. 

Усе, що Бог робить задля спасіння людини, не обмежилося воплочен-
ням. Христос ― правдивий Бог і справжня людина ― зростав 
у людській сім’ї, дорослішав і працював серед людей, проповіду-
вав і зцілював від недуг, а врешті був засуджений, страждав 
і помер, щоб «на дні» людської немочі, взявши на себе гріхи сві-
ту, врятувати людину від загибелі. Шлях до спасіння ― через віру 
в Христа, його смерть і воскресіння, любов і довіру до Бога.

Я в Отці, й Отець у мені (Йо 14,11).

Хто мене бачив, той бачив Отця (Йо 14,9).

Воплочення Сина Божого ― наро-
дження  Ісуса  Христа  від  Святого 
Духа і Марії Діви.

Для роздумів
Які висновки ви для себе робите 
на основі цієї теми?
Ким для вас є Ісус Христос?
Яка його роль у вашому житті?

Молитовне читання Святого Письма: 
Флп 2,5-16
Прочитайте фрагмент Святого Пись-
ма, подумайте:
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Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на Боже слово?

Молитва
Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволив Ти спа-
сення нашого ради воплотитися від святої Богородиці і приснодіви 
Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп’ятий був Ти, Христе Боже, 
смертю  смерть  подолав.  Ти  один  у  Святій  Тройці,  рівнославимий 
з Отцем і Святим Духом, спаси нас.

Тема 8 
Обітниця Спасителя  
і патріархи

Як Бог здійснює обітницю Спасителя?
Упродовж історії Господь поступово розкриває зміст і спосіб здійснення 
Божої обітниці людям. Через вибраних Богом людей, які повірили 
й прийняли Божу обітницю, слова Протоєвангелія здійснюють-
ся в історії спасіння. У книгах Старого Завіту читаємо про праотців 
і патріархів, яких Бог провадить і через яких готує людство до зустрічі 
Спасителя.

Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог отців наших, прославив слугу свого 
Ісуса (Ді 3,13, а також Бут 6-7; Бут 25,21-26; Бут 27,1-40; Бут 35,9- 15; 
Бут 49).

Здійснення Божої обітниці відбувається поступово і має свої історич-
ні етапи. Обітниця здійснюється через благословення вибраних Богом 
людей, укладання союзу між Богом і людьми, проповідування пророків, 
а вповні звершується в Ісусі Христі.

Благословення та союз Бога з людиною 
 164

Для чого Бог укладає союз з людиною?
Після гріхопадіння і вигнання наших прародичів з раю на землі ширила-
ся злоба та насилля. Лише один чоловік на ім’я Ной здобув ласку в очах 


