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Вихід 20,2–17

Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі 
Єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде 
в тебе інших богів крім Мене. Не робити-
меш собі ніякого тесаного кумира, ані по-
добини того, що вгорі, на небі, ні того, що 
внизу, на землі, ні того, що попід землею, 
в водах. Не падатимеш перед ними ниць 
і не служитимеш їм, бо Я – Господь, Бог 
твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня 
батьків на дітях до третього й четвертого 
покоління тих, хто ненавидять Мене; і тво-
рю милосердя до тисячного покоління тим, 
хто люблять Мене і бережуть заповіді мої.
Не прикликатимеш імени Господа, Бога 
твого, марно, бо не пустить Господь безкар-
но того, хто прикликає його ім'я марно. 
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 
Шість днів працюватимеш і робитимеш 
всяке діло твоє. День же сьомий – відпочи-
нок на честь Господа, Бога твого; не роби-
тимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані 
дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя; 
худоба твоя, ані чужинець, що перебуває 
в твоєму дворі. Бо шість днів творив Гос-
подь небо, і землю, й море, і все, що в них, 
а сьомого дня відпочив; тим і благословив 
Господь сьомий день і освятив його. 
Шануй твого батька і матір твою, щоб дов-
голітній був ти на землі, що Господь, Бог 
твій, дасть тобі.
Не вбиватимеш. 
Не чужоложитимеш.
Не крастимеш. 
Не свідкуватимеш ложно на ближнього 
твого.
Не зазіхатимеш на дім ближнього твого.
Не пожадатимеш жінки ближнього твого, 
ані раба його, ані рабині його, ані вола його, 
ані його осла, ані чого-небудь, що належало 
б ближньому твоєму.

Матей 5,3–12
 

Блаженні вбогі духом, 
бо їхнє Царство Не-
бесне. 
Блаженні засмучені, бо 
будуть утішені.
Блаженні тихі, бо во   ни 
успадкують землю.
Блаженні голодні та 
спраглі справедли во  с -
ти, бо вони наситяться.
Блаженні милосердні, 
бо вони зазнають мило-
сердя. 
Блаженні чисті серцем, 
бо вони побачать Бога.
Блаженні миротворці, 
бо вони синами Божи-
ми назвуться.
Блаженні переслі ду ва   -
ні за правду, бо їх нє 
Царство Небесне.
Блаженні ви, коли вас 
будуть зневажати, го-
нити та виговорювати 
всяке лихо на вас, об-
мовляючи Мене ради. 
Радійте й веселіться, бо 
нагорода ваша велика 
на небі; так бо переслі-
дували пророків, які 
були перед вами.
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ПЕРЕДМОВА

Прагнення щастя, або бажання вповні реалізувати 
себе в житті, завжди було глибоко вкорінене в людсько-
му серці. Здійснення цього бажання великою мірою за-
лежить від особистих вчинків, що співіснують і часто 
зіштовхуються із вчинками інших. Як визначити пра-
вильну поведінку, що вела б окремих осіб, громади, цілі 
народи до благополучного життя, або, іншими словами, 
до щастя?

Для християн Святе Письмо є не лише джерелом 
об’явлення, основою віри, а й неодмінною точкою опо-
ри для моральності. Християни переконані, що в Біблії 
можна знайти вказівки і норми для правильних вчинків 
та для досягнення повноти життя. 

Цьому переконанню перешкоджають різні обстави-
ни. Перша трудність полягає в інстинктивному відки-
данні правил, обов’язків і заповідей, що сьогодні особ-
ливо поширено. У сучасному суспільстві з однаковою 
силою співіснують бажання повного щастя і бажан-
ня не  обмеженої свободи, тобто бажання діяти згідно 
з власною волею, не обмежуючись ніякими нормами. 
Для декого ця необмежена свобода якраз і є важливою 
у досягненні повного і справжнього щастя. Відповідно 
до такої ментальності гідність людської особи вимагала 
б не приймати жодних накинутих ззовні правил – люди-
на сама вільно й самостійно визначала б, що вона вважає 
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слушним. Як наслідок, сукупність норм, що містяться 
в Біблії, розвиток Передання й Учительство Церкви, яке 
тлумачить і конкретизує ці норми, видаються перешко-
дами до щастя, від яких необхідно звільнитися.

Друга трудність зумовлена самим Святим Письмом: 
біблійні розповіді написано щонайменше тисячу де в’ят-
сот років тому, тобто в епоху, коли умови життя дуже 
відрізнялися від сьогоднішніх. Численні сучасні ситу-
ації та проблеми зовсім не відомі біблійним писанням, 
і тому дехто вважає, що в них неможливо знайти належ-
них відповідей на ці питання. Навіть якщо визнати осно-
воположну цінність Біблії як натхненого й законодав-
чого тексту, дехто все одно буде ставитися до нього дуже 
скептично. Сучасна людина щодня стикається з делікат-
ними моральними проблемами, які перед нею постійно 
ставлять розвиток гуманітарних наук і глобалізація, так 
що навіть у переконаних віруючих створюється вражен-
ня, ніби деякі колись непохитні істини такими не є. Ви-
стачить згадати теми насильства, тероризму, війн, іммі-
грації, розподілу благ, збереження природних ресурсів, 
життя, праці, статевості, досліджень у галузі генетики, 
сім’ї чи громадського життя. Відтак виникає спокуса по-
вністю або частково оминути Святе Письмо. У цьому 
випадку, хоча й з інших мотивів, здебільшого не беруть 
до уваги тексту Святого Письма, а шукають вирішення 
важливих і нагальних проблем сьогодення за допомо-
гою інших засобів.

Папська Біблійна Комісія ще 2002 року за доручен-
ням тодішнього її Голови кардинала Йосифа Рацінґера 
прийняла рішення розглянути питання взаємозв’яз -
ку Біблії та моралі, формулюючи його так: яку вартість 
і яке значення має натхнений текст для моральності 
сьогодні, коли не можемо ігнорувати згаданих вище 
труднощів?
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У Біблії містяться численні норми, заповіді, закони, 
збірки кодексів тощо. Уважно читаючи, виявляємо, що 
ці норми ніколи не є ізольованими, незалежними, а за-
вжди вміщені в певний контекст. Можна сказати, що 
в біблійній антропології первинною і фундаментальною 
є дія Бога, яка випереджує дію людини; Його дари бла-
годаті, Його запрошення до єдності: норми є наслідком, 
щоб навчити людину приймати Божий дар і ним ко-
ристуватися. В основі цієї біблійної концепції лежить 
бачення людської особи такою, якою її створив Бог: 
вона ніколи не є ізольованою, автономною істотою, від-
окремленою від усього і всіх, а перебуває в радикальних 
і важливих стосунках з Богом і спільнотою братів. Бог 
створив людину на свій образ: саме існування людини 
є першим і фундаментальним даром, який вона отрима-
ла від Бога. З біблійної перспективи мова про моральні 
норми не може ними обмежуватися, не можна розуміти 
їх ізольовано, вони завжди мають міститися в контексті 
біблійного бачення людського існування. 

Перша частина документа має на меті подати саме 
цю характерну біблійну концепцію, в якій антропологія 
та богослов’я взаємно переплітаються. Відповідно до ка-
нону Святого Письма людина спочатку постає як ство-
ріння, якому Бог дарував життя, потім – як член вибра-
ного народу, з яким Бог уклав особливий союз, і, врешті, 
як брат і сестра Ісуса – воплоченого Божого Сина.

У другій частині документа підкреслено, що у Свято-
му Письмі неможливо безпосередньо знайти вирішен-
ня багатьох проблем сучасності. Попри те Біблія, хоч 
і не пропонує готових відповідей, подає критерії, засто-
сування яких допомагає знайти правильні орієнтири 
для дій людини. Передусім названо два основні крите-
рії: відповідність (конформність) біблійному баченню 
людської істоти та відповідність (конформність) при-
кладові Ісуса, а згодом і деякі інші критерії. З усьо го 
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Святого Письма можна вивести щонайменше шість 
на прямів, за до помогою яких доходимо до приймання 
міцних моральних постав, спертих на біблійне об’яв-
лення: 1) відкритість до різних культур, а отже, певний 
етичний універсалізм (критерій відповідності); 2) при-
йняття непохитної постави щодо несумісних ціннос-
тей (критерій протиставлення); 3) процес витончення 
(збільшення чутливості) моральної свідомості, яку зна-
ходимо в кожному з двох Завітів (критерій розвитку); 
4) виправлення тенденції вважати моральні рішення 
суто суб’єктивною, індивідуальною сферою (критерій 
спільнотного виміру); 5) відкритість на абсолютне май-
бутнє світу та історії, що спроможне глибоко позначити 
об’єкт і мотивацію моральних вчинків (критерій кінце-
вої мети); 6) ретельне визначення, відповідно до обста-
вин, відносного або абсолютного значення моральних 
принципів та приписів (критерій розсудливості). 

Усі ці критерії, перелік яких не вичерпаний, глибоко 
закорінені в Біблії, а їх застосування зможе допомогти 
віруючим. Метою є показати ті моменти, що їх біблій-
не об’явлення пропонує нам сьогодні як допомогу в де-
лікатному процесі прийняття розсудливих моральних 
рішень. Висловлюю подяку членам Папської Біблійної 
Комісії за їхню терпеливу й важку працю. Сподіваюся, 
що цей текст допоможе ще більше відкривати чудесні 
цінності дійсно християнського життя і сприймати Біб -
лію як невичерпний і завжди актуальний скарб для ви-
значення правильних дій, від яких залежить успіх та 
щастя окремих людей і всієї людської спільноти. 

Кардинал Вільям Левада 
Президент Папської Біблійної Комісії

11 травня 2008 року,
у празник П’ятдесятниці 



17

ВСТУП

1. Людина з давніх-давен шукає щастя і сенсу жит-
тя. Святий Августин влучно зауважив: «вона хоче бути 
щасливою, навіть коли живе так, щоб не бути такою» 
(De civitate Dei, XIV, 4). Цей вислів виявляє напругу 
між глибоким бажанням людської істоти та її більш або 
менш свідомими моральними рішеннями (вибором). 
Паскаль говорить про цю напругу афористично: «Якщо 
людина створена не для Бога, то чому вона щаслива 
лише в Богові? Якщо людина створена для Бога, то чо-
му вона противиться Богові?» (ІІ, 169).

Пропонуючи якнайбільш розгорнуте міркування 
стосовно делікатної теми взаємозв’язку між Біблією та 
мораллю, Біблійна комісія свідомо спирається на дві ба-
зові тези: 1) для кожного віруючого і для кожної люди-
ни Бог є остаточною відповіддю на питання про пошуки 
щастя і сенсу життя; 2) Святе Письмо є цілісним, тобто 
охоплює обидва Завіти, є важливим і корисним місцем 
діалогу зі сучасною людиною стосовно питань моралі.

0.1. Світ, який шукає відповідей

2. Розпочинаючи цю справу, неможливо абстрагува-
тися від викликів сучасності. В епоху глобалізації в чис-
ленних суспільних середовищах спостерігаємо швидку 
трансформацію етичних рішень, викликану розгубле-
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ністю перед переміщенням населення, складнішими со-
ціальними стосунками, розвитком науки, зокрема в га  -
лузях психології, генетики й технологій комунікації. 
Усе це глибоко впливає на моральну свідомість багатьох 
осіб та груп, настільки, що веде до виникнення культу-
ри, яка базується на релятивізмі, толерантності й від-
критості до новизни і яка не завжди достатньо осмис-
лена у філософських і богословських основах. Для ба-
гатьох християн-католиків ця культура толерантності 
стає причиною зростаючої зневіри, ба навіть яскраво 
вираженої нетерпимості (нетолерантності) до певних 
аспектів морального вчення Церкви, міцно закорінених 
у Святому Письмі. Як же досягти рівноваги?

0.2. Наші завдання

3. У цьому документі читач не знайде повного ви-
кладу біблійного богослов’я стосовно моральних питань 
ані, тим більше, рецептів чи готових відповідей на давні 
чи нові моральні проблеми, що їх обговорюють у наші 
дні на всіх форумах, включно із мас-медіа. Наша праця 
не має на меті замінити працю філософів і моральних 
богословів. Відповідне вивчення конкретних моральних 
проблем потребувало б як раціонального поглиблення, 
так і досліджень у сфері гуманітарних наук, що вихо-
дить поза межі нашої компетентності. Наше скромніше 
завдання подвійне:

1. Передусім воно полягає у вміщенні християнської 
моралі в ширший контекст антропології і біблійно-
го богослов’я. Це допоможе вже від самого початку 
чіткіше показати її особливість та оригінальність як 
щодо природних етичних норм і природної мораль-
ності, які базуються на людському досвіді та розумі, 
так і щодо моральних учень, пропонованих іншими 
релігіями.
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2. Друге завдання певною мірою практичніше. Нелег-
ко користуватися Біблією, коли шукати в ній вказів-
ки щодо поглиблення морального міркування чи від-
повіді на проблемні, делікатні моральні ситуації. Усе 
ж Біблія подає читачеві деякі методологічні критерії, 
які можуть у цьому допомогти.

Через це подвійне завдання документ складається 
з двох частин. Насамперед: «Об’явлена мораль: Божий 
дар і відповідь людини»; відтак: «Деякі біблійні крите -
рії моральних роздумів».

Стосовно методу, то, не занедбуючи необхідного іс-
торично-критичного методу, з багатьох причин нам ви-
дається корисним надати виразну перевагу канонічно-
му підходові до Святого Письма (пор. Папська Біблійна 
Комісія, Тлумачення Біблії в Церкві, I, В, 1).

0.3. Основні вказівки 
для розуміння документа

0.3.1. Стрижневе поняття: «об’явлена мораль»

4. Насамперед, задля вірності провідній думці Свя-
того Письма в його цілості, впровадимо дещо незвичне 
поняття «об’явленої моралі». Це стрижневе поняття для 
нашого викладу. Щоб говорити про «об’явлену мораль», 
необхідно звільнитися від деяких загальнопоширених 
упереджень. Неможливо вповні зрозуміти всієї специ-
фіки, доброти й постійної актуальності біблійної моралі, 
зводячи її до кодексу індивідуальної чи колективної по-
ведінки, до сукупності чеснот, які потрібно практикува-
ти, або до імперативів природного закону, який вважа-
ють універсальним.

Дозвольте впровадити одразу дві фундаментальні 
ідеї, які розвинемо пізніше: 1) мораль є другою за чер-
гою, хоч і не другорядною. Першорядною і фундамен-
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тальною є Божа ініціатива, яку виразимо по-богослов-
ськи словом «дар». У біблійній перспективі мораль вко-
рінена у випереджуючому дарі життя, розуму і свобідної 
волі (створення) та, насамперед, у цілковито дарованій 
пропозиції особливого, глибоко особистого зв’язку лю -
дини з Богом (союз). У першу чергу вона є виявом Бо жо -
го задуму і Божого дару, а не відповіддю людини. Інши-
ми словами, згідно з Біблією мораль приходить після 
досвіду зустрічі з Богом, а точніше, після досвіду, який 
Бог дарує людині без її заслуги на це; 2) виходячи 
з цього, сам Закон, як невід’ємна частина процесу союзу, 
є Божим даром. Закон на самому початку не є юридич-
ним поняттям, яке встановлює поведінку і ставлення, 
а поняттям богословським, яке самa Біблія найкраще 
передає словом «дорога» (єврейською – derek, грець -
кою – hodos) – запропонований шлях.

У сучасному контексті такий підхід особливо необ-
хідний. Моральне вчення є складовою суттєвої місії 
Церкви, однак воно є другим кроком – після визнан-
ня цінності Божого дару і духовного досвіду, що їх лю -
дям нашого часу інколи складно зрозуміти й правильно 
оцінити.

Поняття «об’явлена мораль» не є класичним ані зви-
чайним. Попри те воно вписується в контекст, окрес-
лений Другим Ватиканським Собором у Догматичній 
конституції про Боже Об’явлення. Бог Біблії насампе-
ред об’являє не кодекс, а «себе самого» у своєму таїнстві 
і «таїнстві своєї волі». «Цей устрій спасіння здійсню-
ється і вчинками, і словами, внутрішньо так між собою 
пов’язаними, що діла, вчинені Богом, в історії спасіння 
виявляють науку і словами визначені справи та їх під-
тверджують, а слова проголошують діла і вияснюють 
таїнство, в них закрите» (Dei verbum, I, 2). Тому всі 
діла, якими Бог себе об’являє, мають моральний вимір, 
оскільки вони закликають людей пристосувати своє 
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мислення та вчинки до Божого зразка: «Святими ви му-
сите бути, бо я – святий, Господь, Бог ваш» (Лев 19,2); 
«Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний доско-
налий» (Мт 5,48).

0.3.2. Єдність двох Завітів

5. Усе Об’явлення – тобто задум Бога, який бажає 
об’явити себе і відкрити всім дорогу спасіння, – схо-
диться у Христі. Осердя Першого Союзу – «дорога» – 
озна чає водночас подорож Виходу (первісна подія ви-
зволення) і повчальний зміст – Тору. Осердя Нового 
Союзу – Ісус – говорить про себе самого: «Я – путь, 
істина і життя!» (Йо 14,6). Таким чином Він зосере -
джує у своїй особі і своєму посланництві всю визволь-
ну Бо жу динаміку і, у певному сенсі, всю мораль, по-
богословськи зрозумілу як Божий дар, тобто «дорогу», 
що веде до вічного життя, до повної близькості з Ним. 
Із цього пізнається глибока єдність двох Завітів. Х’юґо 
від св. Віктора [Hugues de Saint-Victor] влучно висло-
вив цю інтуїцію: «Усе Божественне Писання є одною-
єдиною книгою, і цією єдиною книгою є Христос» (De 
arca Noe, II, 8).

Цей документ намагатиметься не протиставляти 
Старий і Новий Завіти ні у сфері моралі, ні в інших 
сферах. У зв’язку з цим попередній документ Папської 
Біблійної Комісії надає корисні вказівки, окреслюючи 
взаємозв’язки між двома Завітами в термінах послідов-
ності, непослідовності та розвитку (Єврейський народ 
і його Святі Писання в християнській Біблії, пп. 40 – 42).



0.4. Адресати документа

6. Ми свідомі, що наш виклад близький і зрозумілий 
передусім для віруючих осіб, котрим він насамперед 
і адресований. Усе ж таки сподіваємося, що цей доку-
мент буде поштовхом для ширшого діалогу чоловіків 
і жінок доброї волі різних культур і релігій, котрі серед 
мінливої повсякденності шукають справжнього шляху 
до щастя і сенсу життя.
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ЧАСТИНА ПЕРША

ОБ’ЯВЛЕНА МОРАЛЬ: 
БОЖИЙ ДАР 

І ВІДПОВІДЬ ЛЮДИНИ

7. Взаємозв’язок між Божим даром і людською відпо-
віддю, між Божою дією (яка передує) та завданням лю-
дини є визначальним для Біблії та об’явленої в ній мора-
лі. Починаючи від створення, намагатимемось описати 
Божі дари відповідно до різних періодів Його дій для 
добра людства та вибраного народу і постійно подава-
тимемо завдання, які Бог пов’язував зі своїми дарами.

Крім щойно описаного взаємозв’язку, для біблійної 
моралі фундаментальними є ще два фактори. Для біб-
лійної моралі не характерний моральний ригоризм; 
більше того, частиною Божого дару є прощення тих, хто 
упав. І, як чітко видно в Новому Завіті, земні вчинки 
відбуваються в надихаючому обрії вічного життя, яке 
є сповненням Божих дарів.

1. ДАР СТВОРЕННЯ 
І ЙОГО МОРАЛЬНІ НАСЛІДКИ

1.1. Дар створення

8. Біблія, особливо в перших розділах книги Буття 
і в численних псалмах, представляє нам Бога як Творця 
всього, що існує.
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1.1.1. На початку книги Буття

Вступом до великого розповідного циклу, що роз-
гортається в П’ятикнижжі, є дві розповіді про початок 
(Бут 1-2).

Згідно з каноном Святого Письма, Божа дія ство-
рення є першою біблійною розповіддю. Це початкове 
створення охоплює все – «небо і землю» (Бут 1,1). Цим 
стверджено, що все існує завдяки Божому призначен-
ню і є вільним даром Бога Творця. Для Ізраїля визна-
ння Бога як Творця всього не є початком пізнання Бога, 
а плодом його власного досвіду зустрічі з Богом та пло-
дом історії його віри.

Особливий дар Творця для людини полягає в тому, 
що Бог створив її на свій образ: «Сотворімо людину на 
наш образ і на нашу подобу» (Бут 1,26). За черговістю 
розповіді (Бут 1,1-31) людина є метою Божого творен-
ня. У Бут 1,26-28 людину описано як представника Бога, 
так що вона виявляє свого Творця, а Він – невидимий 
і Якого зобразити неможливо – проявляється у своєму 
створінні – людині. Тут викладено програму богослов-
ської антропології у вузькому значенні цього слова, 
оскільки про Бога може говорити лише той, хто гово-
рить про людину, і, навпаки, про людину може говорити 
лише той, хто говорить про Бога.

Уточнюючи, людина є Божим «образом» завдяки 
принаймні шістьом характеристикам:

1) раціональність, тобто здатність і обов’язок пізна-
вати й розуміти створений світ;
2) свобода, яка передбачає здатність і обов’язок при-
ймати рішення та відповідальність за прийняті рі-
шення (Бут 2);
3) позиція провідника, але в жодному разі не абсо-
лютного, а в підпорядкуванні Богові;
4) здатність діяти відповідно до того, образом кого 
є людська особа, тобто наслідувати Бога;
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5) гідність бути особою, істотою «взаємин», здат ною 
мати особисті стосунки з Богом та іншими людськи-
ми істотами (Бут 2);
6) святість людського життя.

1.1.2. У деяких псалмах

9. Частиною Біблії, де найбільше йдеться про Бога 
Творця, є низка псалмів, напр. 8; 19; 139; 145; 148. Псал-
ми подають сотеріологічне розуміння створення, тому 
що в них простежується зв’язок між діяльністю Бога у 
створенні та Його діяльністю в історії спасіння. Вони 
описують створення не науковою, а символічною мо-
вою; не подають навіть донаукових міркувань про світ, 
а виражають хвалу Ізраїля Творцеві.

Стверджено трансцендентність і пре-екзистенцію 
Творця, який існує раніше від усього створеного: «Перш 
ніж постали гори і народилася земля, і всесвіт, від віку 
й до віку ти єси Бог» (Пс 90,2). З іншого боку, світові 
притаманні час та історія, початок і минущість. Бог не 
належить до світу і не є частиною світу. Натомість світ 
існує лише тому, що Бог його створив, продовжує існу-
вати лише тому, що Бог зберігає його в існуванні кожну 
мить. Той, хто створив, забезпечує кожне створіння усім 
необхідним: «Очі всіх на Тебе уповають і Ти їм своєчас-
но даєш поживу. Ти розтуляєш Твою руку і насичуєш 
усе живе якнайкраще» (Пс 145, 15-16).

Всесвіт не є чимось самим по собі, що саме підтримує 
своє існування. Навпаки, люди разом з іншими створін-
нями постійно й цілковито залежать від свого Творця. 
Це Бог у «постійному творенні» [creatio continua] дає їм 
життя і підтримує їхнє існування. Коли Бут 1 говорить 
про Бога і про діло створення, Пс 104 звертається до Бога 
Творця в молитві, основою якої є досвід дивовижної до-
броти створення, констатуючи цілковиту залежність 
усього створеного: «Вони бентежаться, коли ховаєш вид 
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Твій; як забираєш дух у них, вони гинуть і повертаються 
у свій порох. Зішлеш Твій дух, вони оживають, і Ти від-
новлюєш лице землі» (104, 29-30). 

Від Бога, котрий все створив і все підтримує, Ізраїль 
очікує допомоги: «Допомога наша в імені Господа, що 
створив небо й землю» (Пс 124,8; пор. 121,2). Однак мо-
гутність цього Бога не обмежується Ізраїлем, а охоплює 
весь світ, усі народи: «Нехай шанує Господа вся земля; 
нехай Його бояться всі, що живуть на світі!» (Пс 33,8). 
Запрошення прославляти Господа поширюється на весь 
створений світ: небо і землю, сонце і місяць, морських 
страховиськ і диких звірів, царів і народи, молодих і ста-
рих (Пс 148). Боже панування охоплює все, що існує.

Творець призначив людині особливе становище. 
Не зважаючи на людську слабкість і вразливість, псал-
моспівець з подивом стверджує: «Мало чим зменшив 
єси його [чоловіка] від ангелів, славою і честю увінчав 
його. Поставив його володарем над творами рук твоїх, 
усе підбив йому під ноги» (Пс 8,6-7). «Слава» і «честь» 
є атрибутами царя; через них людині надано в Божо му 
створенні царське становище. Цей стан робить людину 
близькою до Бога, для якого характерними є «слава» 
і «честь» (пор. Пс. 29,1; 104,1), і ставить її понад усе інше 
створіння. Він кличе її керувати у створеному світі, але 
з відповідальністю та розумно й доброзичливо, що є оз-
накою царства самого Творця. 

1.1.3. Основні відомості про людське існування

10. Бути створінням Божим, отримати все від Бога, 
бути по своїй суті Божим даром – це основа людсько-
го існування, а тому й людських дій. Ці стосунки з Бо-
гом не додаються як другорядний чи тимчасовий еле-
мент людського існування, а становлять його постійну 
й незмінну основу. За цією біблійною концепцією, ніщо 
з того, що існує, не походить від себе самого, наче від 
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само-створення, ані не спричинене випадком, а у своїй 
основі визначене волею і творчою силою Бога. Цей Бог 
є трансцендентним і не є частиною світу. Але світ і лю-
дина у світі не є без Бога, вони повністю від Нього зале-
жать. Людина не може правдиво, дійсно зрозуміти світ 
і себе без Бога, без визнання цієї цілковитої залежності 
від Нього. Такий первинний дар є даром фундаменталь-
ним, він зберігається, не затирається, а, навпаки, вдоско-
налюється наступними Божими діями та дарами.

Цей дар визначено творчою волею Бога, і через це 
людина не може як завгодно ставитися до нього ані до-
вільно його використовувати, а має відкрити й поважа-
ти характеристики і структури, які Творець дав своєму 
створінню.

1.2. Людина, створена на образ Божий, 
та її моральна відповідальність

11. Коли стає зрозуміло, що весь світ створений Бо-
гом, що світ глибинно й постійно від Бога залежить, по-
стає важливе завдання – відкрити способи дій, які Бог 
вписав у людину та у все своє створіння.

1.2.1. Згідно з розповідями про створення

Кожну із характеристик, які роблять людину Божим 
«образом», супроводжують важливі моральні наслідки.

1. Пізнання і розсудливість є також Божим даром. 
Людина здатна і, як створіння, зобов’язана досліджу-
вати Божий задум і намагатися пізнати Божу волю, 
щоб могти діяти правильно.
2. Завдяки дарованій їй свободі людина поклика-
на до моральної розсудливості, до вибору, рішення. 
У Бут 3,22 після гріха Адама і його покарання Бог 
каже: «Оце чоловік став, як один із нас, знаючи добро 
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і зло». Цей текст важко розтлумачити. З одного боку, 
все вказує, що це твердження має іронічний сенс, 
тому що людина, незважаючи на заборону, своїми си-
лами намагалася дістати плід, не чекаючи, що Бог по-
дарує його у відповідний час. З іншого боку, значен-
ня дерева цілковитого пізнання – так треба розуміти 
біблійний вислів «добро і зло» – не обмежується мо-
ральною перспективою, а означає й пізнання доброї 
та лихої долі, тобто майбутнього: воно охоплює пану-
вання над часом, що є винятково компетенцією Бога. 
Що стосується даної людині моральної свободи, то 
вона не зводиться до простого саморегулювання і са-
мовизначення, оскільки точкою відліку не є ані я, ані 
ти, а сам Бог.
3. Доручене людині становище управителя перед -
ба  чає відповідальність, обов’язок керувати. Також 
лю дині належить завдання «творчо» розвивати світ, 
створений Богом. Вона має прийняти цю відпові-
дальність і тому, що створену дійсність не треба кон-
сервувати в певному стані, а, навпаки, вона розвива-
ється, людина ж є істотою, що об’єднує в собі природу 
й культуру – разом з усім створеним.
4. Цією відповідальністю треба користуватися ро-
зумно й доброзичливо, наслідуючи панування само  -
го Бога над своїм створінням. Люди можуть панувати 
над природою і досліджувати простори космосу. Над-
звичайний науковий і технологічний прогрес нашо -
 го часу можна вважати виконанням завдання, яке 
Творець дав людям, проте вони все ж таки мусять до-
тримуватися меж, які Він встановив. Інакше земля 
стає місцем експлуатації, що може зруйнувати тендіт-
ну гармонію природи. Звичайно, наївно думати, що 
в Псалмі 8 знайдемо шляхи вирішення сьогодніш-
ньої екологічної кризи. Однак цей псалом, коли його 
розуміти в контексті всього богослов’я створення 



29

в Ізраїлі, ставить під питання сьогоднішні практики 
й вимагає наповнити відповідальність за землю но-
вим змістом. Бог, людство і створений світ пов’язані 
між собою, а отже, богослов’я, антропологія та еколо-
гія – також. Без визнання Божих прав стосовно нас 
і світу володіння легко перетворюється на свавільне 
панування й експлуатацію, що ведуть до екологічної 
катастрофи.
5. Гідність, яку посідають людські особи як істоти 
взаємин, закликає і зобов’язує їх шукати правильні 
стосунки з Богом, якому вони всім зобов’язані, і жити 
ними; фундаментом для стосунків з Богом є вдячність 
(пор. наступний параграф, № 12, що ґрунтується на 
Псалмах). Крім того, це охоплює динаміку взаємин 
спільної відповідальності між людськими особами, 
повагу одне до одного й постійний пошук рівноваги 
не лише між статями, а й між особою та спільнотою 
(між індивідуальними та суспільними цінностями).
6. Святість людського життя вимагає пошани до ньо-
го та всеосяжного захисту й забороняє проливати 
людську кров, «бо на подобу Божу створено людину» 
(Бут 9,6).

1.2.2. Згідно з псалмами

12. Визнання Бога Творцем приводить до хвали й по -
клоніння Йому, тому що створена дійсність свідчить 
про Божу мудрість, могутність і вірність. Прославляю-
чи разом із псалмоспівцем Бога за блиск, порядок і кра-
су створіння, ми відчуваємо потребу глибоко шанувати 
світ, частиною якого є люди. Людська особа становить 
вершину створення, оскільки лише люди можуть мати 
особисті стосунки з Богом і висловлювати Йому хвалу 
також від імені інших створінь. Через окремих людей і за 
посередництвом спільнотного богопочитання все ство-
ріння висловлює хвалу Богові Творцеві (пор. Пс. 148). 
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Псалми створення скеровують до здорової і позитив-
ної оцінки теперішнього світу, тому що життя в ньому 
є у своїй основі добрим. У минулому могло траплятися, 
що християнська традиція настільки переймалася віч-
ним спасінням людей, що приділяла недостатньо уваги 
природному світові. Космічний вимір віри у створення, 
висловлений у псалмах, вимагає звернути увагу на при-
роду та історію, на людський світ і світ, нижчий від люд-
ського, охоплюючи одночасно і космологію, й антропо-
логію, і богослов’я.

Псалтир розглядає незмінні теми людського існуван-
ня у світлі таємниці, непевності й загрози (пор. благаль-
ні псалми або псалми страждання). Псалмоспівці збе-
рігають довіру до доброзичливого Творця, що постійно 
дбає про свої творіння. Це надихає до невпинної пісні 
прослави та подяки: «Хваліте Господа, бо добрий, бо ми-
лість його вічна» (Пс 136,1).

1.2.3. Висновок: слідами Ісуса

13. Новий Завіт повністю переймає богослов’я ство-
рення Старого Завіту, додаючи йому фундаментального 
христологічного виміру (напр. Йо 1,1-18; Кл 1,15-20). 
Це, очевидно, тягне за собою моральні наслідки. Ісус 
скасовує стародавні приписи про чисте і нечисте (Мр 7,
18-19), в такий спосіб приймаючи, за книгою Буття, що 
все створене є добрим. Павло рухається в тому ж напря-
мі (Рм 14,14; пор. 1 Тм 4,4-5). Стосовно стрижневого ви-
слову «образ Божий», то Павлівський корпус його пере-
ймає і застосовує не лише до Христа, «первородженого 
із створіння» (Кл 1,15), а й до кожної людини (1 Кр 11,7; 
Кл 3,10). Не дивно, що в посланнях містяться натхнені 
цим висловом антропологічні характеристики, поєдна -
ні з моральним аспектом: раціональність («закон, на-
писаний в серцях», «закон ума»: Рм 2,15; 7,23), свобода 
(1 Кр 3,17; Гл 5,1.13), святість (Рм 6,22; Еф 4,24) та ін. 
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Нижче (пор. № 97.99) матимемо нагоду говорити про 
вимір взаємин, особливо стосовно шлюбу (пор. Бут 1,27: 
«чоловіком і жінкою сотворив їх»).

2. Дар союзу в Старому Завіті 
та норми людських вчинків

14. Створення і моральні наслідки, які з нього ви-
пливають, є первинним даром і залишаються фунда-
ментальним, але не єдиним і не останнім Божим даром. 
У створенні Бог виявив свою безконечну доброту і звер-
нувся до своїх людських створінь, особливо коли вибрав 
ізраїльський народ та уклав з ним союз, об’являючи вод-
ночас правильний шлях діяльності людини.

Щоб показати багатство біблійної теми союзу, варто 
розглянути її з двох перспектив: розвитку сприйняття 
цієї дійсності в історії Ізраїлю і розповіді про неї, що міс-
титься в останній редакції канону Святого Письма.

2.1. Розвиток сприйняття союзу 
(історичний підхід) 

2.1.1. Перший основоположний досвід: 
спільний шлях до свободи

15. Назагал народження Ізраїля як сформованого 
народу відносять до часів Мойсея. Точніше, з погляду 
біблійного богослов’я, вихід з Єгипту вважають осново-
положною історичною подією.

Лише пізніше і на основі цієї події було зібрано й ре-
інтерпретовано усні передання про предків з доби патрі-
архів, а початки людства було подано переважно в бо -
гословських і символічних розповідях. Отже, можна 
вважати, що події, про які розповідає книга Буття, у за-
гальних рисах описують передісторію Ізраїля як сфор-
мованого народу.
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2.1.2. Інтуїція богословської інтерпретації 

16. Якщо вихід з Єгипту дав поштовх появі Ізраїля як 
сформованого народу, цей факт вимагає богословської 
інтерпретації, наявної, принаймні в зародку, від самого 
початку. Таку богословську інтерпретацію можна підсу-
мувати як усвідомлення присутності і втручання Бога, 
який оберігає групу, котра виходить під проводом Мой-
сея. Присутність і втручання зокрема відчутні в пер -
винній та основоположній, пережитій як чудо, події – 
переході через море.

Про це свідчить символічне ім’я, яке цей Бог-захисник 
дає собі й об’являє (Вих 3,14). Єврейська Біблія вжива-
тиме це ім’я багато разів у формі YHWH або в скоро-
ченій формі YH. Обидві форми важко перекласти, але 
філологічно вони позначають динамічну й дієву Божу 
присутність серед свого народу. Євреї не вимовляють 
цього імені, а грецькі перекладачі єврейського тексту пе-
реклали його словом «Kyrios» – Господь. Згідно з хрис-
тиянською традицією в цьому документі ми дотримува-
тимемося зазначеної практики перекладу єврейського 
слова YHWH словом ГОСПОДЬ.

Первісна богословська інтуїція конкретизується в чо -
тирьох основних моментах: Бог Ізраїля супроводжує, 
визволяє, дарує і скликає.

1. Супроводжує: присутній під час подорожі пусте -
лею, що, за переданням, символізував ангел-провід-
ник або хмара, яка вказує на непроникну таємницю 
(Вих 14,19-20 й інші).
2. Звільняє від ярма утиску і смерті.
3. Дарує подвійний дар: з одного боку, дарує Себе 
самого як Бог народу, що народжується; з іншого – 
дарує цьому народові «дорогу» (derek), тобто спосіб 
увійти й залишитися у взаєминах із Богом, іншими 
словами, принести себе в дар Богові у відповідь.
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4. Збирає народ, що народжується, довкола спільного 
проекту – проекту «жити разом» (утворити «qahal», 
якому в грецькій мові відповідає слово «ekklesia»).

2.1.3. Первинна богословська концепція, 
яка виражає інтуїцію: союз

17. Як висловив Ізраїль у своїй священній літерату  -
рі ці особливі взаємини між ним і Богом, який від по-
чатку супроводжує, визволяє, дарує себе йому і його 
скликає?

а. Від людських союзів до богословського союзу

У певний момент, який важко точно окреслити, ізра-
їльські богослови почали активно розробляти всеосяж-
ну інтерпретативну концепцію – поняття союзу.

Тема стала настільки важливою, що від початку, при-
наймні ретроспективно, визначала розуміння взаємин 
із Богом та його привілейованим народом. Насправді 
в біблійній розповіді після основоположної історичної 
події майже відразу йде укладання союзу: «третього мі-
сяця по виході з Єгипетської землі» (Вих 19,1), що є сим -
волом і Божого часу, і нового початку. Це означає, що 
основоположна подія у своїй метаісторичній важливос-
ті передбачає укладення на горі Синай союзу такої ва -
ги, що, з перспективи діахронічного біблійного богосло-
в’я, його буде описано термінами виходу-і-союзу.

Крім цього, інтерпретативне поняття, яке застосову-
ють до подій виходу з Єгипту, ретроспективно простяга-
ється в минуле у формі етіології. І справді, віднаходимо 
його в книзі Буття. Ідею союзу вжито, щоб описати вза-
ємини між ГОСПОДОМ Богом і Авраамом – предком 
(Бут 15; 17), навіть більше, у ще віддаленішому й таєм-
ничому минулому – між ГОСПОДОМ Богом і живими 
істотами, які пережили потоп у «часи» патріарха Ноя 
(Бут 9,8-17).
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На стародавньому Близькому і Середньому Сході со-
юзи між людьми існували у формі договорів, конвенцій, 
угод, шлюбів і навіть дружніх домовленостей. А боги-
заступники були як свідки і гаранти в процесі укла-
дання цих людських союзів. Біблія також згадує такого 
типу союзи.

Однак у зв’язку з відсутністю протилежних дока -
зів – жодний дотепер віднайдений документ не може 
заперечити цього твердження – богословське представ-
лення ідеї союзу є біблійною оригінальністю: тільки 
в Біблії існує поняття справжнього союзу між двома 
сторонами: божественним контрагентом, з одного боку, 
і одним або декількома людськими контрагентами – 
з іншого.

б. Союз між нерівними сторонами

18. Безсумнівно, на початках Ізраїлеві й не снилося 
висловлювати свої привілейовані стосунки з Богом – 
Цілком Інакшим, Трансцендентним, Всесильним – у ка-
тегоріях горизонтальної рівності:

Бог  Ізраїль

У момент, коли було впроваджено богословську ідею 
союзу, спонтанно можна було думати лише про союзи 
між нерівними сторонами, які були добре відомі в ди-
пломатичній і юридичній практиці античного Близь-
кого Сходу – славнозвісні трактати васальства.

Важко повністю вилучити вплив політичної ідеоло-
гії васальства як конкретної відправної точки богослов-
ського розуміння союзу. Ідея божественного контраген-
та, що приймає і зберігає за собою ініціативу протягом 
усього процесу союзу, є тлом майже всіх великих текстів 
союзу в Старому Завіті:

Бог
 

Ізраїль
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У цьому типі стосунків між контрагентами суверен 
зобов’язується стосовно васала і зобов’язує васала сто-
совно себе. Іншими словами, він зобов’язується стосов-
но васала в той самий спосіб, у який зобов’язує васала 
стосовно себе. У процесі укладання союзу говорить 
лише він; васал на цьому етапі мовчить. 

Цей подвійний рух на богословському полі вислов-
люється за допомогою двох основних тем: Благодать 
(ГОСПОДЬ зобов’язує себе самого) і Закон (ГОС-
ПОДЬ зобов’язує народ, який стає його «власністю»: 
Вих 19,5-6). У цих богословських рамках благодать мож-
на окреслити як Божий дар (у деяких текстах безумов-
ний) себе самого. А Закон як дар, який Бог дає людству, 
є засобом, етично-культурним шляхом («derek»), який 
дозволяє людині увійти «в стан союзу» і залишитися 
в ньому.

Здається, що в пізнішій стадії ця динаміка союзу зо-
середилася в стереотипному вислові, який зазвичай на-
зивають «формулою союзу» (Bundesformel): «Я буду тво-
їм Богом, і ти будеш моїм народом» (або еквівалентний 
вислів). Ця формула поширена в обох завітах, зокрема 
в контексті «нового союзу», про який звістив Єремія 
(31,31-34). Це досить очевидний знак, що йдеться про 
центральну тему, про основну константу.

Подібну схему застосовано до Давида і його на-
щадків: «Я буду його батьком, а він буде мені сином» 
(2 Сам 7,14).

 в. Місце людської свободи

19. У цьому богословському контексті моральна сво -
бода людської істоти для союзу не є обов’язковою і ви-
значальною, оскільки в такому разі йшлося б про пари-
тетний союз, тобто про союз між рівними сторонами. 
Свобода з’являється згодом, як наслідок, коли весь про-
цес союзу вже завершено. Усі важливі біблійні тексти 
розрізняють, з одного боку, зміст союзу, а з іншого – 
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обряд, або церемонію, що йде за даром союзу. Зобов’я-
зання народу під присягою не є частиною умов, а лише 
частиною елементів юридичної гарантії в межах бого-
службового дійства.

У цей спосіб народжується об’явлена мораль – «мо-
раль у ситуації союзу»: Божий дар, повністю безкорис-
ливий, після того як уже був запропонований, закликає 
внутрішню волю людської істоти відповісти цілкови -
тим «так», всеосяжним прийняттям: найменше серйоз-
не відхилення рівнозначне відмові. Ця об’явлена мо-
раль, висловлена в богословських рамках союзу, була 
абсолютно новою порівняно з етичними і культовими 
кодексами, які регулювали життя навколишніх народів. 
Ця мораль, по суті, є відповіддю, вона приходить відразу 
за благодаттю – даром Божого самозобов’язання.

г. Наслідки для моралі 

20. Отже, видно, що мораль набагато ширша від ко -
дексу поведінки і ставлень. Її можна зрозуміти як об’яв-
лену, даровану «дорогу-шлях» («derek»).Цей стрижне-
вий мотив добре розвинуто в книзі Второзаконня, у про-
років, у літературі мудрості й повчальних псалмах.

Варто, зокрема, звернути увагу на два елементи:

1. У біблійному сенсі цю «дорогу-шлях» від початку 
треба розуміти передусім загально, відповідно до її 
глибокого богословського сенсу: вона окреслює За-
кон як Божий дар, як плід виняткової ініціативи су-
веренного Бога, який зобов’язує себе самого союзом 
і зобов’язує свого людського контрагента. Цей Закон 
відрізняється від багатьох інших законів, через які 
його висловлено й конкретизовано на письмі, камені, 
пергаменті, папірусі чи в інший спосіб.
2. Ця моральна «дорога-шлях» не приходить без при-
готування. У Біблії вона є частиною основополож-
ного, базового історичного шляху спасіння, визво-
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лення. Із цього твердження маємо зробити надзви-
чайно важливий висновок: об’явлена мораль не є на 
першому місці, а походить від досвіду зустрічі з Бо-
гом, від «пізнання» в біблійному сенсі, що об’явлене 
в первинній події. Об’явлена мораль продовжує, так 
би мовити, процес визволення, розпочатий ще в архе-
типі виходу: забезпечує і гарантує стабільність цього 
процесу. Коротко: народжена досвідом свободи, «мо-
раль у ситуації союзу» намагається зберегти й роз-
винути в повсякденні цю свободу, як зовнішню, так 
і внутрішню. Моральний вибір віруючого передбачає 
особистий досвід Бога, хоч він може бути й не назва-
ний і більше або менше свідомий.

2.2. Різні вияви союзу 
(канонічний підхід)

21. Розгляньмо тему союзу так, як її подано в каноні 
Святого Письма.

2.2.1. Союз із Ноєм і з «кожним тілом» 

а. Покарання і союз

Перші випадки вживання слова «союз» у Старому 
Завіті знаходимо в розповіді про потоп (Бут 6,18; 9,8-
17). У цій богословській традиції акцентовано безкорис-
ливість і безумовність Божої ініціативи. 

Покарання космічного масштабу пропорційно відпо-
відає космічному обсягові переступу: «Земля зіпсувала-
ся супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув 
Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло зана-
пастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя: Я ухва-
лив покласти кінець кожному тілу» (Бут 6,11-13).

Однак відразу окреслено й проект союзу. Стосовно 
контрагентів, то союз укладається в концентричних ко-
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лах, тобто одночасно зі самим Ноєм (6,18), з його роди-
ною і його майбутнім потомством (9,9), із «кожним ті-
лом», тобто з усім «живим створінням» (9,10-17), і навіть 
із «землею» (9,13). Отже, можна говорити про косміч-
ний союз, пропорційний до стану зіпсуття і покарання.

Бог встановлює «знак» цього союзу, очевидно, кос-
мічний: «Мій лук покладаю Я в хмарах…» (9,13-16). На 
перший погляд складається враження, що цей образ 
стосується просто веселки як метеорологічного явища, 
що з’являється після дощу. Однак тут дуже ймовірна 
військова конотація з огляду на той факт, що Бог каже 
«мій лук» і що «лук» (за винятком Єз 1,28) завжди озна-
чає бойову зброю, а не веселку. З погляду символіки тут 
треба звернути увагу на дві деталі. Перша: сама форма 
лука, натягнутого в напрямку неба, а не в напрямку зем-
лі, вказує на ідею миру, що є плодом лише безкорисли-
вої Божої ініціативи: з цього положення жодна стріла не 
може бути скерована на землю. Друга: торкаючись неба і 
спираючись на землю, лук, як своєрідний вертикальний 
міст, символізує відновлення зв’язку між Богом і відро-
дженим спасенним людством.

б. Наслідки для моралі

22. Сьогоднішньому читачеві запропоновано три ас-
пекти:

1. З погляду екології: людське зіпсуття і насильство 
великою мірою відбиваються на довкіллі (6,13). Вони 
загрожують повернути в хаос Боже діло створення 
(пор. Ос 4,2-3).
 2. З погляду антропології: навіть у зіпсутому світі лю-
дина зберігає недоторканною свою гідність «Божого 
образу» (9,6; пор. 1,26-27). Треба спорудити греблю 
проти зла, щоб людина, відчуваючи на собі Боже спа-
сіння, могла виконувати свою місію – бути плідною 
(9,1.7).
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3. З погляду розпорядження ресурсами: людині на-
дано певну владу над життям тварин (порівняти 9,3 
і 1,29). Попри те вона має шанувати кожне життя як 
щось таїнственне (9,4). Розширення союзу на всі живі 
істоти і на всю землю підкреслює статус людини як 
товариша всіх істот створеного світу. У цьому контек-
сті заслуговує на увагу зміна заклику, зверненого до 
Ноя – нового Адама. Замість: «Будьте плідні й множ-
теся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, 
пануйте…» (1,28) знаходимо лише: «Будьте плідні, 
розмножуйтесь і розселюйтесь на землі і множтесь на 
ній» (9,7). Все ж таки тварин «віддано в руки» люди-
ні, щоб були їй поживою. Конкретний досвід зла, «на-
сильства», видається, кинув тінь на ідеальну місію, 
доручену людині в первісному акті створення: керів-
на й панівна роль над навколишнім середовищем стає 
дещо відносною. Але чітка паралель між Бут 9,1-2 та 
Бут 1,26-27 показує, що моральний горизонт Бут 1 не 
ліквідовано. Він залишається основним орієнтиром 
для читачів книги Буття.

2.2.2. Союз із Авраамом

а. Розповіді про Авраама, Ісаака і Якова

23. «Цикл Авраама-Ісаака» (Бут 12,1-25,18; 26,10-
33) з літературного погляду тісно пов’язаний із «ци-
клом Якова» (Бут 25,19-34; 26,34-37,1). Розповіді про 
Авраама-Ісаака і про Якова схожі навіть у деталях. Ав-
раам і Яків подорожують тими самими маршрутами, 
перетинаючи країну з півночі на південь і йдучи тим 
самим гірським хребтом. Ці топографічні вказівки ста-
новлять рамки літературного комплексу Бут 12-36 (пор. 
Бут 12,6-9 і Бут 33,18-35,27). Такі літературні відомості 
запрошують читати розповіді про Авраама в ширшому 
контексті розповідного циклу, де йдеться про Авраама-
Ісаака і Якова.
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б. Союз, благословення і закон

 Союз, подарований ГОСПОДОМ, має три наслідки: 
обітницю, відповідальність і закон.

1. Обіцяними є земля (Бут 15,18; 17,8; 28,15) і потом-
ство: обітниця адресована Авраамові, потім Ісаакові 
і в кінці Якову (пор. Бут 15-19; 26,24; 28,14). Ця тема 
по тім набула духовного тлумачення (пор. Папська 
Біб лійна Комісія, Єврейський народ і його Священні 
Писання в християнській Біблії, № 56-57).
2. Покладена на Авраама відповідальність стосується 
не лише його власного племені, а поширюється на всі 
народи. Біблійний вислів для цієї відповідальності 
використовує словник благословення: з Авраама має 
вийти великий і могутній народ, і всі народи землі бу-
дуть благословенні («brk») через нього (Бут 18,18). 
Заступництво за Содом, що згадане в розповіді, ви-
світлює цю посередницьку функцію Авраама. Таким 
чином союз не лише приводить до успадкування Бо-
жого дару (потомство, земля), а й доручає завдання.
3. Зобов’язання Авраама в союзі здійснюється через 
послух законові: «Бо Я вибрав його на те, щоб він на-
казав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі 
ГОСПОДНІ, творивши правду і суд» (Бут 18,19).

в. Наслідки для моралі

1. Встановлений циклом про Авраама богословський 
зв’язок між союзом та універсальною відповідальніс-
тю дозволяє уточнити особливе покликання Божого 
народу: виокремлений особливим союзом, він успад-
ковує унікальну відповідальність стосовно народів, 
для яких стає посередником Божого благословення. 
Такий богословський підхід може надаватися для ви-
раження особливого виміру й універсальної цінності 
біблійної моралі.
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2. Цикли про Авраама і Якова підкреслюють історич-
ний вимір морального життя. Обидва, як Авраам, так 
і Яків, проходять той самий шлях навернення, який 
біблійна розповідь намагається ретельно описати. 
Запропонований Богом Союз наштовхується на люд-
ський опір. Біблійна розповідь враховує часовий ви-
мір у підході до вірності союзу і послуху Богові.

2.2.3. Союз із Мойсеєм і народом Ізраїля

24. Висвітлюючи розвиток розуміння союзу, ми під-
креслили деякі його основні риси. Основоположний до -
свід союзу відбувається на Синаї. Його показано як ос-
новну історичну подію. Він – повністю дар Божий, плід 
Його абсолютної ініціативи і зобов’язує як Бога (Благо-
дать), так і людей (Закон). Він надає новонародженому 
Ізраїлеві статусу повноправного народу. Після укладен-
ня союз вимагає вільної відповіді людини, яку треба 
передусім розуміти як прийняття «життєвого шляху» 
(Закон у богословському значенні), а відтак, лише піз-
ніше, як дотримування точних приписів (закони). Має-
мо намір розглянути цю відповідь не в її богословській 
і незмінній універсальності (Закон), а в її множинному 
й деталізованому вияві, пристосованому до обставин 
(закони).

Із укладенням синайського союзу пов’язана низка 
норм. Серед них особливе місце займає Декалог. Спочат-
ку розглянемо Декалог, а потім звернемося до законо-
давчих кодексів і морального вчення пророків.

2.2.3.1. Декалог 

25. Кожний новий народ мусить передусім сформу-
вати свою конституцію, свій устрій і правила життя. 
Конституція Ізраїля віддзеркалює просте життя напів-
кочових племен, які спочатку його формували. Вели-
кою мірою, не беручи до уваги доданих модифікацій 
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і опрацювання, «десять слів» досить добре засвідчують 
ос новний зміст головного закону Синаю.

Його редакційне розміщення (Вих 20,1-17) безпосе-
редньо перед «Кодексом Союзу» (Вих 20,22-23,19) та по -
вторення (Втор 5,6-21), з деякими варіантами, на почат-
ку «Кодексу Второзаконня» (Втор 4,44-26,19) вказують 
на його велику вагу в цілій Торі. Єврейською мовою 
останнє слово означає «вчення, повчання», отже, має на-
багато ширше й глибше значення від нашого слова «за-
кон», яке, однак, вживають майже всі перекладачі.

Парадоксально, що Декалог у своєму оригінальному 
змісті віддзеркалює водночас елементарну і потенційно 
дуже багату етику.

а. Елементарна етика

26. Три аспекти розкривають обмеження цієї ети -
ки: зовнішність, спрямованість передусім на спільноту 
й час  те формулювання моральних вимог у заперечний 
спосіб.

1. Більшість екзегетів, шукаючи буквального зна-
чення, підкреслюють, що на початку кожна заборона 
стосувалася зовнішніх дій, які можна було помітити 
й перевірити, включно із «hamad» (бажання), яким 
починаються дві кінцеві заповіді (Вих 20,17); на-
справді йдеться не лише про внутрішню думку чи 
марний задум («бажати»), а радше про конкретну 
стратегію здійснення злого плану («бажання, що ви-
являються в діях», «мати за мету», «готуватися до»).
2. Крім того, вийшовши з Єгипту, звільнений народ 
нагально потребував точних правил, щоб упорядку-
вати своє спільнотне життя в пустелі. Декалог здебіль -
шого відповідає цій вимозі: його можна роз глядати як 
основний закон, первісний національний документ.
3. Вісім із десяти заповідей сформульовано в запе-
речний спосіб – вони встановлюють заборони, щось 
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на кшталт перил мосту. Лише дві заповіді сформульо-
вано в позитивний, стверджувальний спосіб. Отже, 
наголос покладено на утримання від суспільно шкід-
ливої поведінки. Це, очевидно, не вичерпує всіх по-
тенційних можливостей моралі, метою якої переваж-
но є роз’яснити і спонукати людину чинити добро.

б. Потенційно дуже багата етика

27. Інші три характеристики роблять з оригінального 
Декалогу незмінний фундамент заохочувальної і добре 
пристосованої до нашого часу моралі: це її практично 
універсальне значення, належність до богословського 
контексту союзу і її закоріненість в історичному контек-
сті визволення.

1. Ретельніше дослідження показує, що важливість 
усіх заповідей, безперечно, переходить межі якоїсь 
окремої нації, ба навіть і межі вибраного Божого на-
роду. Цінності, що їх ці заповіді проголошують, можна 
застосувати до всього людства, усіх країн і всіх істо-
ричних епох. Побачимо, що навіть перші дві заборо-
ни, окрім очевидної особливості назви «ГОСПОДЬ, 
Бог Ізраїля», являють універсальну цінність.
2. Належність Декалогу до богословського контексту 
союзу стає причиною підпорядкування десяти за-
конів, так, як вони вказані, поняттю самого Закону, 
усвідомленого як подарунок, безкорисливий Божий 
дар, глобальний «шлях», чітко позначена дорога, яка 
уможливлює і полегшує основне спрямування люд-
ства до Бога, до близькості, сопричастя з Ним, до 
щас тя, а не біди, до життя, а не смерті (пор. Втор 30,19 
і наст.).
3. У вступі до Декалогу ГОСПОДЬ пригадує суть 
своєї визвольної дії: Він вивів своїх із «дому», в яко му 
вони були «поневолені» (Вих 20,2).Тепер народ, який 
бажає звільнитися від тяжкого зовнішнього ярма 
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і який щойно це зробив, має бути обережним, осте-
рігатися внутрішнього ярма, яке поневолює і при-
гноблює так само. Декалог широко розкриває дорогу 
моралі суспільного визволення. Ця повага до свобо-
ди буде в Ізраїлі настільки поширеною, що стосува-
тиметься навіть ріллі – орної землі: кожні сім років 
(суботній рік) і тим більше кожні сорок дев’ять ро-
ків (ювілейний рік) існує обов’язок залишити землю 
в спокої, вільну від будь-якого насильства, захищену 
від мотик і лемешів (пор. Лев 25,1-54).

в. Наслідки для сьогоднішньої моралі

28. Чи може Декалог служити за основу для мораль-
ного богослов’я та катехизи, які відповідають чутливос-
ті й потребам сьогоднішнього людства?

1)  Уявні недоліки

Зосередженість на зовнішньому, передусім на житті 
спільноти, і майже завжди заперечна форма вираження 
первісної ізраїльської етики є причиною того, що Дека-
лог, принаймні якщо його так подають, стає менш при-
датним висловити у відповідний спосіб ідеал мораль-
ного життя, який Церква пропонує своїм сучасникам.

1. Сучасна людина під впливом відкриттів у психо-
логії наполягає на внутрішньому, навіть несвідомо -
му, походженні своїх зовнішніх дій (думки, бажання, 
невиразні спонуки, які важко контролювати).
2. Звичайно, сучасна людина усвідомлює вимоги 
спільнотного життя, але й намагається протидіяти 
імперативам необмеженої глобалізації і все більше 
відкриває важливість індивіда, важливість свого «я», 
прагне особистого розвитку.
3. Зрештою, у багатьох суспільствах протягом остан-
ніх десятиліть розвивається свого роду алергія на 
будь-яку форму заборон: усі заборони часто хибно ін-
терпретують як обмеження і перешкоду для свободи.
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2) Дійсні переваги

29. З іншого боку, практично універсальне значення 
біблійної моралі, її належність до богословського кон-
тексту союзу та закоріненість в історичному контексті 
визволення можуть бути привабливими і в наш час.

1. Хто не мріє про систему цінностей, яка перевищує 
національності та культури й об’єднує їх?
2. Підкреслюючи більше богословський аспект, ніж 
довгий перелік того, чого потрібно уникати, а що слід 
робити, можна викликати зацікавлення основами 
біб лійної моралі в тих, у кого алергія на закони, що, 
як їм видається, обмежують свободу.
3. Усвідомлення конкретних обставин, за яких Дека-
лог виник в історії, ще більше показує, наскільки цей 
основний та основоположний документ не є обмежу-
вальним чи пригнічувальним, а, навпаки, служить ін-
дивідуальній та колективній свободі людської особи.

3) Відкриття цінностей через обов’язки

30. Насправді Декалог містить у собі всі елементи, не-
обхідні для творення врівноваженого й придатного для 
нашого часу морального мислення. Попри те, не досить 
лише перекласти його сучасною мовою з єврейського 
оригіналу. У своєму канонічному формулюванні він має 
форму аподиктичних законів і належить до напряму мо-
ралі обов’язків (або деонтології).

Ніщо не заважає нам перекласти зміст Декалогу по-
іншому, але не менш правильно, а саме у формі моралі 
цінностей (або аксіології). Зрозуміло, що переписаний 
в такий спосіб Декалог набуває більшої роз’яснювальної 
та заохочувальної сили для нашого часу. Насправді від 
цієї зміни не тільки нічого не втрачаємо, а й осягаємо 
значну глибину. Сама по собі заборона зосереджуєть-
ся лише на поведінці, якої треба уникати і, в крайньо-
му разі, закликає до моралі на зразок аварійного гальма 
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(наприклад, можна уникнути перелюбу, утримуючись 
від залицяння до жінки іншого). Своєю чергою, позитив-
ний спосіб формулювання може обмежуватися якимсь 
вчинком або ставленням: щоб заспокоїти совість, лю-
дина дотримується моралі лише мінімальних вчинків 
(наприклад, хтось думає, що виконує заповідь суботи, 
присвячуючи богослужінню одну годину на тиждень). 
Навпаки, зусилля в осягненні цінностей передбачають 
постійну працю, де ніколи не досягнути фінішу і де кож-
ний покликаний до чогось більшого.

Якщо говорити мовою цінностей, то заповіді Декало-
гу зумовлюють такий перелік цінностей: Абсолют, бо-
гопочитання, час, сім’я, життя, стабільність шлюбу між 
чоловіком і жінкою, свобода (тут єврейське слово «gnb», 
ймовірно, означає викрадення, а не крадіжку матеріаль-
них речей), репутація, дім і особи, що до нього належать, 
дім і майно.

Кожна з цих цінностей відкриває «програму», тобто 
моральне завдання, яке ніколи не закінчується. Наступ-
ні твердження, кожне з яких впроваджене дієсловом, 
ілюструють динаміку, яку створює набування кожної 
з цих цінностей.

Три вертикальні цінності (стосуються взаємин лю-
дини з Богом):

1) поклонятися єдиному Абсолютові;
2) шанувати присутність і місію Бога у світі (те, що 
символізує«ім’я»);
3) цінувати священний вимір часу.

Сім горизонтальних цінностей (які стосуються вза-
ємостосунків між людьми): 

4) поважати сім’ю;
5) пропагувати право на життя;
6) зберігати єдність шлюбу чоловіка й жінки;
7) захищати право кожної особи на пошану її свободи 
й гідності;
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8) захищати репутацію інших;
9) поважати людей (які належать до дому, сім’ї, під-
приємства);
10) залишити іншому його матеріальні блага.

Аналізуючи десять цінностей, що містяться в Дека-
лозі, зауважуємо, що вони йдуть у порядку спадання 
(від пріоритетної цінності до менш важливої): Бог є на 
першому місці, а матеріальні речі – на останньому; щодо 
людських стосунків, то на початку переліку міститься 
сім’я, життя, стабільний шлюб.

Таким чином людству, що відчайдушно хоче збільши-
ти свою автономію, запропоновано правову та мораль -
ну основу, яка могла б бути плідною і стабільною. Однак 
її важко втілювати в життя в нинішніх умовах з огляду 
на те, що шкала цінностей, найбільш поширених у нашо-
му світі, має протилежний порядок пріоритетів порів-
няно з біблійною пропозицією: спершу людина – потім 
Бог; ба навіть на початку переліку містяться матеріальні 
блага, тобто, упевному сенсі, економіка. Коли політич-
на чи соціальна система базується, більш чи менш від-
крито, на хибних основних цінностях (чи то на супер-
ництві між основними цінностями), де обмін благами, 
чи споживацтво, важливіші за рівновагу між людьми, 
вона бракована вже від самого початку й приречена на 
загибель.

Декалог, натомість, широко відкриває дорогу ви-
звольній моралі: віддати перше місце Божій владі над 
сві том (цінності № 1 і 2), дати кожному можливість 
мати час для Бога й конструктивно керувати своїм ча-
сом (№ 3), підтримувати життєвий простір сім’ї (№ 4), 
захищати життя, навіть сповнене страждань і, на пер ший 
погляд, непродуктивне, від довільних рішень системи 
та витонченого маніпулювання громадською думкою 
(№ 5), нейтралізувати зародки поділу, які, особливо 
в наш час, роблять подружнє життя крихким (№ 6), 
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зупинити всі форми експлуатації тіла, серця і мислен-
ня (№ 7), захистити особу від нападів на репутацію 
(№ 8) та від усіх форм обману, експлуатації, надуживан-
ня і примусу (№ 9 і 10).

4) Правовий наслідок

31. З перспективи актуалізації ці десять цінностей, 
які лежать в основі Декалогу, пропонують чітку основу 
для хартії прав та свобод, дійсних для всього людства:

1) право на релігійні взаємини з Богом;
2) право на пошану до релігійних вірувань та сим-
волів;
3) право на свободу віросповідання і, на другому міс-
ці, на відпочинок, дозвілля, якість життя;
4) право сімей на справедливу та сприятливу політи-
ку, право дітей на підтримку з боку їхніх батьків, на 
навчання і соціалізацію, право батьків на повагу та 
забезпечення з боку їхніх дітей;
5) право на життя (на народження), на повагу до 
життя (зростати та вмирати природним шляхом), на 
освіту;
6) право особи на вільний вибір подружньої пари, 
право подружньої пари на повагу, заохочення та під-
тримку з боку держави й суспільства загалом, право 
дитини на стабільність батьків (емоційну, почуттєву, 
фінансову);
7) право на повагу до громадянських свобод (тілесна 
цілісність, вибір життя і кар’єри, свобода пересуван-
ня та самовираження);
8) право на репутацію і повагу до приватного життя, 
право на невикривлену інформацію;
9) право на приватну (домашню) та професійну без-
пеку і спокій і, по-друге, право на вільне підприєм-
ництво;
10) право на приватну власність (у тому числі на га-
рантію цивільного захисту матеріальних благ).



49

Натомість у контексті «об’явленої моралі» ці не-
від’єм ні людські права повністю підпорядковані Божо-
му праву, тобто універсальній владі Бога. Декалог по-
чинається так: «Я ГОСПОДЬ, Бог твій, що вивів тебе 
з землі єгипетської» (Вих 20,2; Втор 5,6). Це Боже вла-
дарювання, виявившись в основоположній події Виходу, 
здійснюється не в авторитарний чи деспотичний спосіб, 
що надто часто трапляється в людському керуванні пра-
вами та свободами, а в перспективі визволення особи 
та людських спільнот. Боже владарювання, між іншим, 
вимагає від людини виключного богопочитання, часу, 
призначеного на особисту та спільну молитву, визнан -
ня того, що Бог має найвищу владу регулювати життя 
своїх створінь, керувати людьми і народами, вершити 
суд. Врешті, біблійний дискурс про Божу владу реко-
мендує бачення світу, відповідно до якого не лише Церк-
ва, але і всесвіт, довкілля та сукупність усіх благ землі, 
у кінцевому підсумку, є власністю Бога (див. Вих 19,5).

Одне слово, базуючись на фундаментальних ціннос-
тях, що містяться в Декалозі, моральне богослов’я, як 
і катехиза, що з нього походить, можуть запропонувати 
сьогоднішньому людству врівноважений ідеал, який, 
з одного боку, ніколи не переоцінює прав щодо обов’яз -
ків чи навпаки, а з іншого – уникає підводних каменів 
чисто секуляризованої етики, яка не бере до уваги 
зв’язку людини з Богом.

5) Висновок: слідами Ісуса

32. Розуміння Декалогу як незмінної основи універ-
сальної моралі реалізує три важливі цілі: відкриває 
скарб Слова, показує його цінність, знаходить мову, яка 
може заторкнути болючі струни сьогоднішніх чоловіків 
та жінок.

Пропонуючи аксіологічне тлумачення основного За-
кону Синаю згідно з цінностями, які в ньому містяться, 
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не робимо нічого іншого, як лише йдемо за Ісусом. Ось 
деякі вражаючі показники.

1. У своїй Нагірній проповіді Ісус згадує певні запо-
віді Декалогу, але надає їм глибшого змісту в потрій-
ному значенні: поглиблення, інтеріоризація, пере-
вершення самих себе аж до досягнення майже боже-
ственної досконалості (Мт 5,17-48).
2. Дискутуючи про «чисте» і «нечисте», Ісус показує, 
що насправді людина стає нечистою через те, що ви-
ходить зсередини, від серця, і що штовхає її до дій, які 
суперечать Декалогові (Мт 15,19).
3. Епізод про багатого юнака (Мт 19,16-22 і паралель-
ні) дозволяє зрозуміти це «більше», що його вимагає 
Ісус. Від моралі «мінімуму», що спрямована переду-
сім до спільноти і сформульована в заперечній фор -
мі, відбувається перехід до особистісної, «програм-
ної» моралі, суть якої полягає в «наслідуванні Ісуса», 
до моралі, повністю зосередженої на відреченні, со-
лідарності з убогими й на динамізмі любові, джерело 
якої на небі (див. 21).
4. У відповіді на запитання щодо «найбільшої запо-
віді» сам Ісус підкреслив дві біблійні заповіді, які ба-
зуються на найважливішій цінності, якою є любов. 
Вони відкривають ніколи не сповнену до кінця мо-
ральну програму (Мт 22,34-40 і паралельні). Черпа-
ючи все найкраще з двох найбільших законодавчих 
традицій Старого Завіту (деутерономічної і священи-
чої), Ісус дивовижним чином синтезує множинність 
законів, які символізує вже саме число «десяти слів». 
На симво лічному рівні число «три» переважно озна-
чає всеосяжність на рівні божественного, невидимо-
го, а «сім» – всеосяжність на рівні видимого. Цінність 
«любов до Бога» підсумовує три перші заповіді Де-
калогу, а «любов до ближнього» – сім останніх.
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5. Наслідуючи Ісуса, Павло цитує заповіді Дека-
ло   гу й бачить у любові до ближнього «виконання 
усього Закону» (пор. Рм 13,8-10). Цитуючи Декалог 
(Рм 2,21-22), Павло в широкій дискусії стверджує, 
що Бог судить за тим самим критерієм і юдеїв, обі-
знаних у Законі, і поган, що «з природи виконують 
те, що законне» (Рим 2,14).

2.2.3.2. Законодавчі кодекси

33. Зазвичай такими вважають Кодекс Союзу (Вих 
21,1-23,33), Закон Святості (Лев 17,1-26,46) і Кодекс 
Второзаконня (Втор 4,44-26,19). Вони тісно пов’язані 
з укладенням союзу на горі Синай і разом із Декалогом 
є конкретизацією об’явленої і запропонованої там «до-
роги життя». Ми подаємо три моральні теми, які вида-
ються особливо вагомими в цих кодексах. 

a. Убогі та соціальна справедливість

Аподиктичні закони Кодексу Союзу, Кодексу Второ-
законня і Закону Святості одностайні у встановленні за-
ходів, скерованих проти потрапляння в рабство найбід-
ніших, вимагаючи періодично анульовувати їхні борги. 
Ці приписи іноді мають утопічний характер, як-от закон 
про суботній рік (Вих 23,10-11) чи закон про ювілейний 
рік (Лев 25,8-17). Однак, ставлячи перед ізраїльським 
суспільством завдання боротися з бідністю і долати її, 
вони залишаються реалістичними щодо труднощів та-
кої боротьби (пор. Втор 15,4 і Втор 15,11). Боротьба 
з бід ністю передбачає звершення чесної і безпристрас-
ної справедливості (пор. Вих 23,1-8; Втор 16,18-20). Во  -
на здійснюється в ім’я самого Бога. Різні богослов сь кі 
напрями намагаються її обґрунтувати: аподиктичні за-
кони Кодексу Союзу переймають пророчу інтуїцію, що 
Бог близький до найбідніших. Второзаконня, зі свого 
боку, наполягає на особливому статусі землі, що її Бог 
довірив ізраїльтянам: Ізраїль, отримувач божествен-
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ного благословення, не є повним власником цієї землі, 
а лише користується її благами (пор. Втор 6,10-11). То-
му здійснення соціальної справедливості виглядає як 
відповідь довіри Ізраїля на дар Божий (пор. Втор 15,1-
11): закон регулює використання дару і нагадує про вер-
ховенство Бога на землі.

б. Чужинець

34. Єврейська Біблія застосовує різні слова на по-
значення чужинців: слово «ger» означає чужинця, який 
тривало проживає поряд з Ізраїлем. Термін «nokri» сто-
сується чужинця, що перебуває в Ізраїлі проїздом, тим-
часом як терміни «t shab» і «sakir» у Законі Святості 
означають чужинців, найманих на роботу. Турбота про 
«ger» постійно виявляється в законодавчих текстах 
Тори: виключно гуманна турбота у Вих 22,20; 23,9; тур-
бота, в основі якої пам’ять про рабство в Єгипті і про 
звільнення, дароване Богом, у Втор 16,11-12. Саме За-
кон Святості формулює найрадикальніші правила щодо 
чужинця: «ger» є вже не «об’єктом» закону, а стає його 
«суб’єктом», співвідповідальним із місцевими мешкан-
цями країни за її освячення і чистоту. Таким чином, 
«місцевих» і «чужинців» об’єднує спільна відповідаль-
ність і зобов’язання, що описано за допомогою словника 
любові (пор. Лев 19,33-34). Відтак Закон Святості пе-
редбачає процедури інтеграції чужинців – чи принаймні 
«gerim» – у спільноту синів Ізраїля. 

в. Культ і етика

35. Без сумніву, пророча література першою взяла до 
уваги співвідношення між культом Бога і повагою до 
права та справедливості. Проповідування Амоса (пор. 
Ам 5,21) та Ісаї (пор. Іс 1,10-20) є особливо показовими 
щодо цієї богословської інтуїції. 

Кодекс Второзаконня, з одного боку, зіставляє зако-
ни культу і приписи соціальної етики: закони, які сто-
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суються виключності присвяченого Богові святилища 
та заборони ідолопоклонства (пор. Втор 12-13), переду-
ють соціальним законам із Втор 14,22–15,18; з іншого – 
глибоко поєднує культові та етичні імперативи. Таким 
чином, трирічна десятина, яка спочатку була культовою, 
набуває нової функції через те, що культ було зосере-
джено в Єрусалимі: забезпечити утримання вдів, сиріт, 
чужинців і левітів (пор. Втор 14,28-29; 26,12-15). Зре-
штою, три паломницькі свята вимагають участі найбід-
ніших (Втор 16,11-12.14): культ, відданий Богові в Єру-
салимському храмі, не має жодної вартості, якщо він не 
поєднаний з етичною турботою на згадку про рабство 
в Єгипті, визволення Ізраїля і про дарування Богом 
землі. Отож, закони Тори привертають увагу читача до 
етичних наслідків кожного культового святкування та 
до богословського виміру соціальної етики. 

Розглянуті вище теми про «моральні повчання» де-
монструють, що кодекси законів Тори виявляють особ-
ливу увагу до соціальної моралі. Сприйняття свого Бога 
спонукає Ізраїль до особливо уважного ставлення до 
найбідніших, чужинців – до справедливості. Таким чи-
ном культ і етика тісно пов’язані між собою: віддавати 
культ Богові та виявляти турботу про ближнього є дво-
ма нероздільними виявами визнання віри. 

2.2.3.3. Моральне вчення пророків

36. Правильна моральна поведінка є центральною 
темою в усіх пророків, але вони її ніколи не обговорю-
ють відокремлено чи в систематичний спосіб. Пророки 
розглядають етику завжди у зв’язку з тим, що Бог про-
вадить Ізраїль крізь історію. Це функціонує в ретро-
спективі: зважаючи на факт, що Бог звільнив Ізраїль від 
єгипетського рабства і привів його до власної країни, із-
раїльтяни мають жити згідно із заповідями, які Бог дав 
Мойсеєві на горі Синай (пор. літературні рамки десяти 
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заповідей у Втор 5,1-6.28-33). Однак через те, що вони 
цього не робили і переймали звички інших народів, Бог 
мобілізував проти них чужоземних завойовників, аби 
спустошити їхню землю й повести народ на вигнання 
(Ос 2; Єр 2,1-3,5). Функціонує це і в перспективі май-
бутнього: Бог спасе частину [останок] народу від роз-
сіяння поміж народами і поверне в їхню країну, де во-
ни, нарешті, житимуть як спільнота, об’єднана навколо 
храму і слухняна давнім заповідям (Іс 4; 43). Таке під-
ставове поєднання між етикою та історією, як минулою, 
так і майбутньою, розроблене в Єз 20, становить велику 
хартію відродженого Ізраїля. 

На основі присутності Бога в історії Ізраїля пророки 
вказували, що справжній спосіб життя народу не від по-
відає «Законові» (Іс 1,10; 42,24; Єр 2,8; 6,19; Єз 22,26; 
Ос 4,6; Ам 2,4; Соф 3,4; Зах 7,12). Це божественне пра-
вило поведінки Ізраїля містило усякого роду норми та 
звички, які походили з племінного і місцевого судочин-
ства, із родинних традицій, священичої науки і вчення 
мудрості. Моральне проповідування пророків робить на -
голос на соціальній концепції «справедливості» (міш-
пат, цедаках) (Іс 1,27; 5,7; 28,17; 58,2; Єр 5,1; 22,3; 33,15; 
Єз 18,5; Ос 5,1; Ам 5,7). Пророки зіставляють ізраїль-
ське суспільство з цією людською і божественною мо-
деллю у всіх аспектах: різні ролі в судовому процесі 
царя і судді, свідка і звинуваченого (Іс 59,1-15; Єр 5,26-
31; 21,11-22,19; Ам 5,7-17), зіпсутість правителів (Єз 34; 
Ос 4; Мал 1,6-2,9), права соціальних класів і окремих 
людей, особливо усіма відкинутих (Іс 58; Єр 34), зрос-
тання економічного розриву між великими землевлас-
никами і збіднілими селянами (Іс 5,8.12; Ам 8; Міх 2), 
невідповідність між культовим служінням і звичайною 
поведінкою (Іс 1,1-20; Єр 7) і навіть деградація суспіль-
ної моралі (Іс 32,1-8; Єр 9,1-9).
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Загалом, аби належним чином зрозуміти етику про-
рочих писань, необхідно враховувати, що мораль, як 
суспільна, так і приватна, походить у кінцевому підсум-
ку від самого Бога, від Його справедливості (Іс 30,18; 
45,8; Єр 9,24; Соф 3,5) і від Його святості (Вих 15,11; 
Іс 6,3; 63,10-11; Єз 37,28; Ос 11,9).

2.2.4. Союз із Давидом

37. Цей союз в особливий спосіб є цілковитим Бо -
жим даром, оскільки не залежить від людської наста-
нови, триває навіки і віднаходить своє звершення в ме-
сіанській місії Ісуса (пор. Лк 1,32-33).

Початки цього союзу можна віднести до моменту, 
коли народ попросив у Бога царя, не розуміючи, що сам 
Бог був його справжнім царем. Бог погодився на інсти-
тут монархії (1 Сам 8; Втор 33,5); однак царя поставле-
но не поза союзом, що його Бог уклав зі своїм народом, 
а включено у нього, тому він має поводитися відповідно 
до законів, встановлених Богом. Царство Давида було 
допущено, щоб встановити з Господом інакші стосунки 
(1 Сам 16,1-13; 2 Сам 5,1-3; пор. Втор 17,14-20). У роз-
повіді про заснування цієї династії не знаходимо термін 
«союз». Пророцтво Натана не містить визначених умов 
і являє собою сильну обітницю. Зобов’язання Господа 
є беззастережним (2 Сам 7,1-17). У разі упадку спадко -
ємців Давида, який насправді почався вже від Соло -
мона, Бог каратиме їх для того, щоб виправити. Його 
батьківське ставлення до потомства Давида ніколи не 
припиниться (2 Сам 7,14-15; пор. Сам 2,6-7). Як наслі -
док, царство цього Божого обранця триватиме довіку 
(2 Сам 7,13-16), тому що, згідно з псалмоспівцем, Бог 
присягнув цілком виразно: «Не оскверню союзу мого» 
(Пс 89,35).
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2.2.5. «Новий союз» згідно з Єремією

38. Єр 31,31-34 – це єдиний текст, який виразно гово-
рить про «новий союз»:

«Ось прийдуть дні…і Я створю…новий завіт. Не такий 
завіт, який Я заключив з їхніми батьками… вони його 
зламали... Ні, ось який завіт Я створю… Вкладу закон 
мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці.

Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом.
Не буде більше один одного навчати… Усі бо вони 

будуть Мене знати... Я бо прощу їхню провину, гріха їх-
нього не згадуватиму більше».

Слід відзначити такі пункти:

1. На початку і в кінці цього уривку містяться два 
твердження про втручання ГОСПОДА з приводу со-
юзу: розроблено новий підхід до союзу з боку самого 
Бога, який прощає гріхи і більше про них не згадує. 
Сам Ізраїль нічого не робить: жодного зізнання чи 
спокутування вини, жодної ініціативи повернутися 
до Бога. Створення позитивного ставлення з боку Із-
раїля належить цілковито ГОСПОДЕВІ.
2. Подано дві характеристики нового союзу. Адже 
Тора «вкладена в нутро» і «написана на серці» (пор. 
Єз 36,26-27). Внаслідок цього «усі вони будуть зна-
ти» Бога, тобто матимуть з Ним близькі особисті сто-
сунки, відповідно до сильного значення єврейського 
дієслова, яке охоплює практикування справедливос-
ті (пор. Єр 22,15-16).
3. Дві антитези підкреслюють особливий характер 
нового союзу порівняно з тим, що був укладений 
з батьками в пустелі. Вони та наступні покоління 
по рушили цей перший союз, написаний на камені; 
інший є абсолютно новим, оскільки його буде напи-
сано на серцях. Більше того, учителем буде сам ГОС-
ПОДЬ, а не людські посередники, як було досі. 
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4. У центрі уривка виступає формула союзу, яка 
стверджує взаємну належність ГОСПОДА і його на-
роду. Ця формула не змінилася, вона все ще чинна 
і становить серцевину уривка. 
5. Загалом новий союз не відрізняється від давньо-
го щодо співучасників, зобов’язання дотримуватися 
Тори і взаємин із ГОСПОДОМ. Попередня екзегеза 
наводить на висновок, що зобов’язання ГОСПОДА 
стосуються лише Ізраїля, хоча й правда, що його ре-
альна форма – союз – зазнає змін у різні епохи історії 
Ізраїля аж до його фундаментальної реформи під час 
[вавилонського] переселення. Таку ж концепцію со-
юзу, якій притаманна безумовна вірність Бога, можна 
знайти і в інших текстах (Лев 26,44-45; Єз 16,59-60) 
або ж в історії про золотого тільця (Вих 32-34), як 
і в паралельній розповіді (зокрема Вих 34,1-10).
6. Ідея нового союзу не передбачає протистояння між 
Новим Завітом і Старим ані між християнами і юде-
ями (пор. «Єврейський народ і його Священні Пи-
сання в християнській Біблії», пп. 39-42). Натомість 
зумовлює суттєве оновлення в історії самого союзу, 
оскільки ГОСПОДЬ дарує своєму народові природ-
ну здатність жити згідно з Торою на основі прощення 
йому провини і дарування Святого Духа. Для хрис-
тиян це здійснилося у спасенній смерті Ісуса «на від-
пущення гріхів» (Мт 26,28).

2.2.6. Моральне вчення мудреців 

39. Метою книг мудрості є навчити людей правиль -
ної поведінки. Тому вони становлять важливий вияв біб-
лійної етики. Деякі з них базуються більше на людсько-
му досвіді (наприклад книга Приповідок), роздумах над 
становищем людини і містять цінний зв’язок з мудріс -
тю інших народів; інші – тісніше пов’язані із Союзом 
і Торою. До першої групи належить книга Проповід-
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ника, до другої – книга Сираха. Розглянемо ці книги як 
приклад. 

a. Книга Проповідника (Когелет)

Когелет належить до течії мудрості, але для нього 
характерним є критичний підхід. Він починає, ствер-
джуючи: «Марнота марнот, каже Когелет, марнота мар -
нот – геть усе марнота» (1,2), і це ж повторює у завер-
шальній частині (12,8).

Слово «марнота» (hebel) дослівно означає «подих, 
пара, подув», його застосовують до всього, що скороми-
нуче, швидкоплинне, нетривке, незбагненне, туманне. 
Когелет цим словом характеризує усі феномени люд-
ського життя. Люди живуть у світі, над яким не мають 
жодного контролю, у світі, сповненому непослідовнос-
тей, навіть суперечностей. Ніщо з того, що людина ося-
гає в цьому світі, не має тривалої цінності: ні мудрість, ні 
багатство, ні задоволення, ні важка праця, ні молодість, 
ані саме життя. Люди можуть або не можуть отримати 
те, на що заслуговують. Усе підпорядковується приви-
дові смерті – єдиному неминучому факторові в житті, 
від якого неможливо врятуватися. Незважаючи на непо-
слідовності й мінливість життя, люди мають сприйняти 
своє місце у відносинах із Богом. Таким є значення пе-
рестороги Когелета: «Ти ж бійся Бога» (5,6).

Проти різних людських спроб і зусиль панувати над 
життям і його зрозуміти Когелет висуває єдину реа-
лістичну альтернативу – погодитися, що контролювати 
життя неможливо, і дозволити подіям йти своїм плином. 
Лише в такий спосіб здійснюється можливість знайти 
радість і задоволення у всьому, що стається. Сім разів 
Когелет відверто закликає людей завжди радіти, коли 
в них з’являється така можливість (2,24-26; 3,12-13.22; 
5,18-20; 8,15; 9,7-10; 11,7-12,1), тому що такою є доля, 
дана їм Богом як лік від життєвих тягарів. Але ніде не 
рекомендовано гедоністичного стилю життя. 
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Хоча етика Когелета і не вимагає радикальних струк-
турних змін, вона вносить цікаві елементи політичної 
і соціальної критики. Мудрець викриває деякі прита-
манні монархічній системі безчинства і зловживання: 
цар, який, старіючи, стає впертим і свавільним (4,13); 
злочинець чи кар’єрист, що узурпують владу (4,14-16); 
корупція чиновників за рахунок бідних і селян (3,16; 4,1; 
5,7-8); марне збільшення кількості керівників, якщо їм 
бракує мудрості (7,19); надання підвищень і посад не-
здарам (10,5-7); постійне бенкетування у дворі царя-
хлопчини (10,16). Із соціального погляду він викриває 
такі риси: заздрість і суперництво (4,4), байдикування 
і лінивство (4,5), перевантаженість і надмірну актив -
ність (4,6), індивідуалізм і жадобу наживи (4,7-12). 
Одне слово, у цій книзі мудрості, яка в певних аспектах 
є майже сучасною, міститься невичерпне джерело вкрай 
корисних роздумів, аби надихнути до врівноваженого 
життя як на особистому, так і на спільнотному рівні. 

б. Книга Сираха

40. Сирах вважає, що мудрість не лише пов’язана 
з людським досвідом і походить від Бога, а й глибоко 
по в’язана з історією спасіння і Торою Мойсея (24,23). 
У Сираха обидві дійсності – об’явлення і досвід – поєд-
нані і взаємно доповнюються, при цьому не відкидаєть-
ся ні одна. Відповідно Сирах може представля ти героїв 
Ізраїля (44-50) як приклади мудрості, наполягати на 
дотримуванні Тори, а водночас захоплюватися красою 
та гармонією створіння (42,15–43,33), вчитися від при-
роди і сприймати зауваження та максими мудреців, які 
були перед ним.

Книга значною мірою є збіркою різних інструкцій, 
заохочень і максим, які стосуються усієї гами тем, пов’я-
заних із чеснотливим життям й етичною поведінкою. 
Серед них – обов’язки щодо Бога, домашні обов’язки, 
зобов’язання і відповідальність перед суспільством, чес-
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ноти, які слід практикувати, і вади, яких слід уникати 
для формування морального характеру. Книга являє со-
бою своєрідний підручник моральної поведінки. У ній 
возвеличено унікальний спадок Ізраїля, зокрема настій-
ливо висловлено прохання, аби народ Божий в особли-
вий спосіб брав участь у Божій мудрості, бо має джерело 
мудрості – Тору. Початок і вінець, повнота і корінь му-
дрості – «страх Господній» (1,14.16.18.20). Для Сираха 
мудрість і страх Господній є практично синонімами і ви-
являються в послухові закону Мойсея (24,22).

Мудрість також діє в розвитку стосунків між члена-
ми родини: обов’язки дітей щодо батьків (3,1-16; 7,27-
28); обов’язки батьків щодо дітей (7,23-25; 16,1-14); сто-
сунки з жінками: дружина (7,19; 23,22-26; 25,12–26,18), 
доньки (7,24-26; 22,4-5), жінки загалом (9,1-9).

Мудрість стосується також різних аспектів суспіль-
ного життя: розрізнення між справжніми і фальшиви-
ми друзями (6,5-17; 12,8-18); обережність зі сторонніми 
людьми (11,29-34); ставлення до багатства (10,30-31; 
13,18-26); поміркованість і розважливість у справах 
(11,7-11; 26,29–27,3) та численні інші теми. 

Для мудрості немає жодної сфери життя, яка не бу-
ла б вартою уваги. Щоденне життя містить безліч ситу-
ацій, які вимагають конкретних підходів, рішень і дій, не 
охоп лених у великих законах. Цю сферу охоплює тра-
диційна мудрість. З переконанням, що все життя пере-
буває під Божим наглядом, Ізраїль зустрічає свого Твор-
ця і в повсякденному житті. Сирах поєднує особистий 
і традиційний досвід із божественним об’явленням у То-
рі, літургійною практикою й особистим благочестям. 

Мудреці досліджують світ, який створив Бог, через 
красу, порядок і гармонію якого виявляється сам Тво-
рець. Завдяки мудрості Ізраїль зустрічає свого Господа 
в життєдайних взаєминах, відкритих і для інших наро-
дів. Відкритість ізраїльської мудрості до народів і від-
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верто інтернаціональний характер руху мудреців може 
забезпечити біблійну основу для діалогу з іншими ре-
лігіями й для пошуку глобальної етики. Бог, Спаситель 
юдеїв і християн, є і Творцем, який об’являється в ство-
реному Ним світі. 

3. НОВИЙ ЗАВІТ В ІСУСІ ХРИСТІ 
ЯК ОСТАТОЧНИЙ БОЖИЙ ДАР 
І ЙОГО МОРАЛЬНІ НАСЛІДКИ

41. Як ми вже бачили в огляді Старого Завіту, кате-
горія «союзу» є стрижневою для розуміння і трактуван-
ня особливих взаємин між Богом та ізраїльським наро-
дом. У Новому Завіті цей термін трапляється не часто: 
знаходимо його 33 рази, з яких шість у значенні «нового 
союзу». У Новому Завіті особа Ісуса, Його діло та Його 
життєвий шлях є визначальними і фундаментальними 
для стосунків Бога з ізраїльським народом і всіма людь-
ми. Подивімося, як в основних текстах Нового Завіту 
виявляється цей дар, що його Бог дарує у своєму Си-
ні Ісусі Христі, та які вказівки для морального життя 
з нього випливають. Закінчимо текстами про Євхарис-
тію, в яких Ісус встановлює тісний зв’язок між власною 
особою, своїм життєвим шляхом та новим союзом.

3.1. Прихід царства Божого 
і його моральні наслідки

3.1.1. Царство Боже: 
основна тема проповіді Ісуса в синоптиків

42. Ісус зробив вислів «царство Боже» основною ме-
тафорою своєї земної діяльності й надав йому нового 
значення і нової сили, що зумовлено особливістю Його 
навчання і Його місії. Сприймаючи владну присутність 
самого Бога, який приходить, щоб перемогти зло та пе -
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ремінити світ, розуміємо, що царство Боже є благодат-
тю, знайденою як скарб, захований у полі, або наче до-
рогоцінна перлина, яку прагнемо придбати (див. Mт 
13,44-46); отже, не йдеться про природне право або про 
щось, що можна заслужити.

а. Вислів «царство Боже»

В основі вислову міститься фундаментальне пере-
конання біблійної віри, що Бог є найвищим господарем. 
Цю ідею висловлюють Псалми та інші біблійні книги 
(Пс 93,1-2; 96,10; 97,1; 99,1; 103,19; 145,13; Іс 52,7).

Хоча палке бажання царства Божого, яке наближа-
ється, і не було загальною чи переважальною темою, 
воно існувало в Ізраїлі після переселення й було рів-
нозначним бажанню приходу самого Бога, який усуне 
погрози й несправедливість, що їх зазнавав народ. Для 
поняття Божого царства є характерними спільнота (по-
ходить від політичної концепції, яка охоплювала всю 
спільноту Ізраїля), есхатологія (як визначальний досвід 
Божої присутності, що перевищує будь-який інший до-
свід володарювання) і сотеріологія (переконання, що 
Бог переможе зло й перемінить життя Ізраїля). Якщо 
в Старому Завіті та в юдейській літературі цей вислів 
займає маргінальне і спорадичне місце, у навчанні та мі-
сії Ісуса він стає центральним мотивом.

б. Теперішній і майбутній виміри 
Божого царства

43. Коментатори Нового Завіту вже віддавна заува-
жили, що навчання Ісуса про Боже царство має ознаки 
як майбутнього, так і теперішнього. Деякі Ісусові ви -
словлювання і притчі показують царство Боже як май-
бутню, ще не здійснену подію. Таке розуміння вислов-
лює, наприклад, прохання Господньої молитви: «нехай 
прийде царство твоє», а також знаходимо його в стриж-
невому тексті в Мр 1,14-15 (Mт 4,17), який показує 
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царство Боже як «близьке» чи «наближене», але ще не 
присутнє. Та й блаженства своєю обіцянкою майбутньо-
го благословення і виправдання говорять про Боже цар-
ство як про майбутню подію. 

Водночас існують вислови Ісуса, які говорять про 
царство Боже як про щось уже певним чином наявне. 
Основний текст як у Матея, так і в Луки поєднує досвід 
царства Божого зі зціленнями й екзорцизмами Ісуса: 
«Коли ж Я Божим перстом (Мт: Духом Божим) вига-
няю бісів, то, значить, прийшло до вас Боже Царство» 
(Лк 11,20; Mт 12,28). Славнозвісний вислів Лк 17,20-21 
«Царство Боже прийде непомітно; ані не скажуть: Ось 
воно тут! – або: Он там! – бо царство Боже є між вами» 
підтверджує також ознаки присутності й несподіва нос -
ті Божого царства.

Тут виявляється важлива динаміка з наслідками для 
морального життя християнина. Майбутня дійсність 
царства Божого пронизує і визначає теперішню ситуа-
цію. Істинне й остаточне призначення людства з Богом, 
коли зло буде переможене, справедливість відновлена, 
а людське прагнення життя і миру вповні здійснене, за-
лишається майбутнім досвідом. Однак обриси цього 
майбутнього, що відкриває повноту задуму Божої волі 
щодо людства, допомагають визначити, яким має бути 
людське життя вже в теперішності. Отже, цінності й чес-
ноти, які роблять нас відповідними Божій волі і які впо-
вні будуть здійснені й виявлені в майбутньому Божому 
царстві, треба практикувати вже зараз – настільки, на-
скільки це можливо в грішних і недосконалих обста-
винах життя теперішнього часу, так, як навчають при-
тчі про невід і жнива (див. Mт 13,24-30.36-43.47-50). Це 
показує справді есхатологічний вимір християнського 
життя та етики.

Ісус проголошує не лише близькість Божого царства 
(Мт 4,17), а й вчить молитися «нехай прийде царство 
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твоє» і «нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі» 
(Мт 6,10). Таке бажання, щоб Бог прийшов і щоб Божа 
воля перемінила людську дійсність, чітко засвідчує бо-
гословську основу християнської етики – вимір, який 
лунає у всій біблійній традиції («Святими ви мусите 
бути, бо Я – святий, ГОСПОДЬ, Бог ваш» Лев 19,2).

в. Царство Боже, новий союз та особа Ісуса

44. Царство Боже не приходить із притаманними цар-
ській гідності проявами, натомість його можна відкрити 
лише завдяки уважному ставленню до Ісуса та Його мі-
сії та завдяки характерним чеснотам, приклад яких Він 
дає у своїх діях. Це Ісусові вчинки у цитованих вище 
уривках (Mт 12,28; Лк 11,20) поєднано з теперішнім до-
свідом Божого царства. Його екзорцизми та зцілення за-
вдають нищівної поразки силам зла та владі Злого над 
тілом і над людською особою і породжують поєднаний 
із Божим царством досвід визволення. Ісусові вчинки 
показують Його співчуття до великої кількості хворих, 
які приходять до Нього (пор. Mт 9,35-36), а також при-
йняття їх до Божого царства (Mт 4,23-25; 15,29-31); оби-
дві перспективи показано типовими для Ісусового на-
вчання про царство Боже (напр., притчі про милосердя 
в Лк 15 і притча про запрошених на весілля в Лк 14).

Незважаючи на те, що термін «новий союз» рідко 
трапляється в синоптиків, він пов’язаний із царством 
Божим. Під час встановлення Євхаристії Ісус каже: «це 
кров моя (Нового) Завіту [союзу], яка за багатьох про -
ливається на відпущення гріхів»; і відразу додає: «Кажу 
вам: Не питиму віднині з цього виноградного плоду аж 
до дня того, як питиму його новим з вами в Царстві От-
ця мого» (Mт 26,28-29). На бенкеті царства, у доскона-
лій єдності з Ісусом і з Отцем, новий союз досягає своєї 
повноти і вповні здійснюється обітниця: «Я буду їхнім 
Богом, вони ж моїм народом» (Єр 31,33б; пор. Од 21,3).
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Через Ісуса Бог здійснює і дві інші характерні риси 
«нового союзу», хоч про це і не згадано виразно. Йдеть-
ся про прощення гріхів (злодіянь) і про пізнання Бога 
(Єр 31, 34). 

В епізоді, який подають усі три синоптики, Ісус пока-
зує своє посланництво до грішників як суттєву частину 
завдання, яке Бог Йому доручив (Мт 9, 2-13). Ісус про-
щає гріхи паралітикові, якого з великою вірою і зусил-
лям принесли до Нього, викликаючи цим глибоке обу-
рення деяких книжників. Лише потім зцілює паралітика 
своїм словом, пояснюючи саме зцілення як доказ своєї 
влади прощати гріхи. Відтак підтверджує факт, що ця 
влада не обмежена окремим випадком, а є Його універ-
сальною місією: «Здорові не потребують лікаря, лише 
хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить: Я милосердя 
хочу, а не жертви. Бо Я прийшов кликати не праведних, 
а грішних» (Mт 9,12-13). Ісус прийшов з Божої волі, 
і це сам Бог, що бажає милосердя. Через Ісуса Бог вияв-
ляє своє милосердя і дарує прощення гріхів, здійсню-
ючи фундаментальну характеристику нового союзу 
(Єр 31,34б). 

Інша обіцянка – «Усі бо вони будуть Мене знати» 
(Єр 31,34a) – велично сповнюється в Ісусі. Про свій 
зв’язок з Богом Він каже: «Все передане Мені моїм От-
цем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, 
крім Сина, та кому Син схоче відкрити» (Mт 11,27; Лк 
10,22; пор. Єр 22,16). Ісус, як Син Божий, наділений От-
цем винятковою здатністю пізнати Бога як Отця; Ісус 
також отримав особливе завдання – об’явити, тобто до-
помогти людям пізнати, що Бог є Отцем. Таким чином 
уточнено й конкретизовано обіцянку з Єр 31,34а: через 
Ісуса, Сина Божого, який досконало знає Отця, люди-
на отримує доступ до глибокого й досконалого пізнання 
Бога. Це пізнання необхідне і для адекватного розумін-
ня «Божого царства», яке становить центральний зміст 
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Ісусової вістки і яке Він іноді називає «Царством їхньо-
го (або «мого») Отця» (пор. Mт 13,43; 26,29).

Прощення гріхів, або примирення з Богом, відтак 
пізнання Бога і єдність з Ним, згідно зі синоптиками, 
є основними завданнями діяльності Ісуса. Вони впле-
тені в проголошення царства Божого і відповідають 
характерним рисам нового союзу з Єр 31,31-34. Ісус як 
Син знає Отця в досконалий і винятковий спосіб, живе 
в найглибшій єдності з Богом. Цей Його унікальний 
зв’язок з Богом є основою Його головних завдань. Його 
діяльність показує, як саме Бог уділяє свій остаточний 
дар і виконує свою обіцянку нового союзу: через посе-
редника Ісуса, який має такі якості. 

Наслідком центральної ролі Ісуса в стосунках люди-
ни з Богом є і Його центральна роль у моральному жит-
ті. Він представляє у своїй особі не лише царство Боже 
і новий союз, а й Закон, оскільки Ним у найдосконалі-
ший спосіб керує воля Його Отця (пор. Mт 26,39.42), аж 
до найвищого прояву Його любові – до пролиття влас-
ної крові. Аби йти Божою дорогою, треба діяти в Його 
Дусі й наслідувати Його приклад.

3.1.2. Проголошення царства Божого 
та його моральні наслідки

45. Ісус проголошує Боже Євангеліє, кажучи: «Спов-
нився час, і Царство Боже близько», та відразу заохочує 
нас до дії: «покайтеся і вірте в Євангелію» (Мр 1,15). 
Проголошує близькість Божого царства, щоб люди мо-
гли почути Його і прийняти в наверненні та вірі. По-
трібно змінити ментальність, набути нового мислення 
і бачення, визначених Божим Царством, яке в його по-
вній дійсності розпізнається свідомою вірою. 

Основне завдання Ісусової місії – об’явити Бога Отця 
(Mт 11,27), Його царство та Його спосіб діяти. Це об’яв-
лення відбувається у всій місії Ісуса через Його благо-
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вість, діла, що проявляють Його силу, Його страсті і во-
скресіння. 

Чинячи так, Ісус одночасно об’являє норми правиль-
ної людської поведінки. Він однозначно й промовис-
то вказує на такий зв’язок: «Тож будьте досконалі, як 
Отець ваш небесний досконалий» (Mт 5,48), – таким 
чином скріплює й обґрунтовує своє вчення про любов 
до ворогів (Mт 5,43-48) і цілу низку антитез (Mт 5,21-
48). Розглянемо деякі аспекти.

а. Ісус як провідник

46. Ісус особливим чином виявляє свою владу вка-
зувати правильний шлях людських дій, коли вибирає 
учнів. Усі чотири євангелисти відносять покликання 
учнів на початок Ісусової діяльності (Mт 4,18-22; Мр 
1,16-20; Лк 5,1-11; Йо 1,35-51). Запрошенням-наказом 
«Ідіть за Мною» (Мр 1,17) Він показує себе як провід-
ника, який знає і мету, і дорогу, яка до неї веде, та про-
понує покликаним спільність життя зі Собою і приклад 
накресленого шляху. Таким чином Він конкретизує по-
передню заповідь «покайтеся і вірте» (1,15), і Його учні 
живуть наверненням у віру, приймаючи Його запрошен-
ня і віддаючись Його проводові.

Шлях, що його накреслив Ісус, не подано як накине-
ну ззовні авторитарну норму – Ісус сам проходить цим 
шляхом і від учнів не вимагає нічого іншого, як насліду-
вати Його приклад. Крім того, Його стосунки з учнями 
не є аскетичним повчанням на відстані: Він називає їх 
«дітоньки» (Йо 13,33; 21,6), «друзі» (Йо 15,14-15), «бра-
ти» (Mт 12,50; 28,10: Йо. 20,17); і не лише їх, тому що за-
прошує всіх чоловіків і жінок прийти до Нього й увійти 
в тісну і сердечну спільність життя з Ним (Mт 11,28-30). 
У цьому сопричасті вони вчаться від Ісуса правильно 
поводитися, беруть участь у Його Дусі, прямують разом 
із Ним. 
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Зв’язок Ісус – учні не є обмеженою в часі подією, 
а радше моделлю для всіх поколінь. Коли Ісус посилає 
дванадцятьох апостолів на універсальну місію, Він по-
кликається на свою всеохопну владу й каже їм: «Дана 
Мені всяка влада на небі й на землі. Ідіть, отже, і зробіть 
учнями всі народи: хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Свя-
того Духа; навчаючи їх берегти все, що Я вам заповідав. 
Отож Я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Mт 28,18-20). 
Усі члени усіх народів аж до кінця віків покликані стати 
Ісусовими учнями. Спільність і досвід Ісусової особи, що 
їх пережили перші учні, як і навчання, яке Ісус їм пере-
дав, є дійсними і взірцевими для всіх часів.

б. Блаженства 
(особливим чином підкреслені постави)

47. У блаженствах міститься низка основних чеснот, 
чи постав. Матей подає їх вісім, Лука – чотири – на по-
чатку першої і найдовшої Ісусової проповіді (пор. Mт 
5,3-10; Лк 6,20-22), показуючи їх як певний синтез Ісу-
сового навчання. Блаженства – це літературна форма, 
яку вжито і в Старому Завіті, і в різних частинах Нового 
Завіту. У них радість і щастя приписано певним особам 
та поставам і часто пов’язано з обіцянкою майбутнього 
благословення. В обох Євангеліях перше блаженство 
стосується вбогих, а останнє – переслідуваних: Ісус про-
голошує, що їм належить Небесне царство, творячи та-
ким чином тісний зв’язок між центральною темою Його 
вістки та наголошеними Ним поставами.

Згідно з Матеєм (5,3-10) блаженства згадують вбо-
гих духом, тобто тих, які живуть у непевному становищі 
і, зокрема, знають і визнають, що вони самі нічого не ма-
ють й у всьому залежать від Бога; відтак – засмучених, 
які не закриваються в собі, а беруть участь, співчуваю-
чи, в потребах і стражданнях інших. За ними йдуть тихі, 
які не застосовують насильства, а поважають ближньо -
го таким, яким він є. Голодні і спраглі справедливості 
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сильно бажають діяти відповідно до Божої волі в очі-
куванні царства. Милосердні дієво допомагають потре-
буючим (пор. Mт 25,31-46) і готові прощати (Mт 18,33). 
Чисті серцем шукають Божу волю в цілковитій і непо-
дільній відданості. Миротворці роблять все, аби збе-
регти й відновити поміж людьми співжиття, натхнене 
любов’ю. Переслідувані за правду залишаються вірни -
ми Божій волі, незважаючи на великі труднощі, які тяг-
не за собою така постава.

Такі чесноти й постави відповідають навчанню Ісуса 
у всіх Євангеліях і відображають поведінку самого Ісу-
са. Тому вірне наслідування Ісуса провадить до життя, 
натхненого цими чеснотами. 

Ми вже згадували про тісний зв’язок між поведін -
кою людини та Божою дією (царство Боже) в першому 
й останньому блаженствах. Але таке поєднання знахо-
димо в усіх блаженствах: у кінцевій частині кожне го-
ворить, інколи трохи приховано, про Божу «майбутню 
дію»: Бог їх потішить, Бог дасть їм у спадщину землю, 
Бог їх наситить, Бог буде милосердним до них, Бог до-
зволить їм побачити Його, Бог назве їх своїми синами. 
У блаженствах Ісус не встановлює кодексу абстрактних 
норм і обов’язків, що стосуються правильних людських 
дій, – показуючи правильні людські дії, Він в той самий 
час об’являє майбутню Божу дію. Тому блаженства є од-
ним із найкоротших і найзрозуміліших об’явлень про 
Бога, що їх знаходимо в Євангелії. Вони показують май-
бутню Божу дію не лише як винагороду за правильні 
людські вчинки, а й як основу й мотивацію, які умож-
ливлюють людські вчинки і надають їм потрібного сен-
су. Бути вбогими духом чи бути вірними в часі переслі-
дування не є відокремленими між собою обов’язками: 
хто з вірою приймає об’явлення Ісуса про Божу дію, 
зосереджене в проголошенні царства Божого, той стає 
здатним не закриватися у власній автономії, а визнати 
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свою повну залежність від Бога; не бажати за будь-яку 
ціну зберегти власне життя, а зазнати переслідувань.

Не можемо перелічити всіх правильних постав, які 
виявляються в поведінці та навчанні Ісуса. Згадаймо 
лише сильне наполягання Ісуса прощати тим, які перед 
нами провинилися (Mт 6,11.14-15; 18,21-35); турбувати-
ся про дітей (Мр 9,35-37; 10,13-16) і дбати про простих 
осіб (Mт 18,10-14). Наслідування Ісуса виявляється, зо-
крема, в поставі, коли людина не бажає, щоб їй служили, 
а сама готова послужити. Ісус виразно обґрунтовує цю 
вимогу прикладом, який Він сам дає: «Бо й Син Чоло-
вічий прийшов не на те, щоб Йому служити, лише щоб 
служити й віддати своє життя як викуп за багатьох» 
(Мр 10,45). Ісусове служіння не має обмежень і перед-
бачає жертву власного життя. Ісусова смерть на хресті 
за все людство є найвищим проявом Його любові. Тому 
заклик стати учнем не означає лише наслідувати Ісуса 
в Його вчинках, у Його стилі життя, у Його публічній 
діяльності, а й передбачає участь у Його стражданнях 
і в Його хресті, це заклик прийняти переслідування і на-
віть насильницьку смерть. Ісус вимагає цього від усіх – 
і від учнів, і від народу: «Коли хтось хоче йти за Мною, 
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде 
слідом за Мною» (Мр 8,34).

3.2. Дар Сина і його моральні наслідки 
згідно з євангелистом Йоаном

3.2. 1. Дар Сина – вияв спасаючої Божої любові

48. Син прийшов і приходить, тому що Його посилає 
Отець: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдино-
родного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, 
а жив життям вічним» (Йо 3,16). Син прийшов і про-
довжує приходити, як це постійно нам роз’яснює Дух, 
який звіщає «те, що настане» (16,13). Уже від свого пер-
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шого приходу Ісус хоче бути поряд людини, щоб допо-
могти їй подолати самотність. Він потрібний людині, 
хоч вона цього і не знає. Прийняття Його приходу при-
носить спасіння. 

а. Прихід Ісуса

Прихід Ісуса приносить новий порядок у спосіб люд-
ського життя. Проголошення цього перетворення видно 
в діалозі з Никодимом (Йо 3,1-21). Словник Євангелія 
від Йоана містить вислови про нове життя чи нове на-
родження, а Перше послання від Йоана – про статус 
Божих синів, народжених від Бога. В обох текстах вжи-
то слова, які означають «перебувати» (починаючи від 
притчі про виноградину і виноградні гілки), та проти-
ставлення між устроєм тіла та устроєм духа. Новизна, 
яку приносить Ісус, є плодом незаслуженого дару, який 
треба прийняти, а хто його відкидає, є винним і ставить 
себе поза устроєм спасіння. Якщо запитаємо, як може 
статися таке відкинення, треба знову вказати на того, 
хто приніс таку новизну: остаточно – це відкинення до-
брозичливого Божого володарювання, яке виявилося 
у приході Його посланця. 

б. Знаки та слова, якими Ісус об’являє

49. Особливим засобом показати прихід Ісуса, що 
творить новизну, є «знак» (по-грецьки: semeion), який 
вказує на надзвичайну силу, що виявляється в чуді. Сама 
структура чуда подає особливо важливі вказівки: кожен 
опис чуда розпочинається з опису потреби, страху та не-
безпеки чи, ще частіше, страждання, а відтак настає пере-
хід до стану подолання цих нестач. Ісус звершує перехід 
від весільного святкування, на якому не вистачає вина 
(радості), до весілля, на якому вина досить (2,1-11), від 
небезпечної (4,46-54) або довготривалої (5,1-9) хвороби 
до повного здоров’я, від голодування великого натовпу 
до його насичення (6,1-15), від сліпоти до світла (9,1-7) 
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і від гробниці смерті – знову до життя (11,1-44). Зна-
чення цих переходів детально викладено в словах Ісуса 
про помноження хлібів (6,22-70), оздоровлення сліпо-
го (9,8-41) і воскресіння Лазаря (11,1-44). Це значен-
ня Ісус синтезує в окремих висловах про власну особу: 
«Я – хліб життя. Хто приходить до Мене – не голоду-
ватиме; хто в Мене вірує – не матиме спраги ніколи» 
(6,35). «Я – світло світу. Хто йде за Мною, не блукати-
ме у темряві, а матиме світло життя» (8,12). «Я – двері. 
Хто ввійде крізь Мене – спасеться. Увійде він, вийде – 
і знайде пасовисько!» (10,9). «Я – добрий пастир. Доб-
рий пастир життя своє за овець покладе» (10,11; пор. 
10,14-15). «Я – воскресіння і життя. Хто в Мене вірує, 
той навіть і вмерши – житиме! Кожен, хто живе і в Мене 
вірує, – не вмре повіки. Віриш тому?» (11,25-26). «Я – 
путь, істина і життя! Ніхто не приходить до Отця, як 
тільки через Мене» (14,6). «Я виноградина, ви – гілки. 
Хто перебуває в Мені, а Я в ньому, – той плід приносить 
щедро. Без Мене ж ви нічого чинити не можете» (15,5).

У цих уривках Ісус висловлює, що  Бог Отець дав 
людству в особі Сина. Ісус – хліб, світло, двері, пастир, 
воскресіння і життя, дорога, правда і життя, виногра-
дина. Водночас Він говорить, що люди мають робити, 
аби скористатися благами Його присутності: прийти 
до Нього, в Нього вірити, Його наслідувати, в Ньому 
перебувати. Він об’являє й блага, які передає: життя, 
вихід із темряви, досконале орієнтування, подолання 
смерті через воскресіння, пізнання Отця і повну єдність 
з Ним. Попри цю відмінність між словами вони опису-
ють дари нового союзу, тобто пізнання Бога (світло, іс-
тина) і закону (двері, пастир, дорога), і, як плід та наслі-
док, – життя. Усе це наявне в особі Ісуса, і Він передає 
це в органічний спосіб, у символі взаємозв’язку між ви-
ноградиною і гілками. 
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3.2.2. Поведінка Сина та її моральні наслідки

50. Перед появою Сина Божого в історії людину за-
прошено висловити цілковите прийняття і відкритися 
спасінню. Прийняття виявляється як приєднання до 
життя в кожному його прояві.

а. Наслідувати приклад Сина

Моделлю такої постави є поведінка самого Сина, 
який у прийнятті та сповненні своєї місії узгоджує влас-
ну волю з волею Отця: Його їжею є творити волю Отця 
(4,34), Він завжди чинить милі Отцеві діла, береже Його 
слово (8,29.55), говорить те, що Отець Йому заповів ка-
зати (12,49). Кожне Ісусове повчання наводить на певну 
поведінку. Саме до таких наслідків зобов’язані «ті, що 
покланяються у дусі й правді» (4,24). 

Разом із тим, що Він говорить, нормативним є і все, 
що Він робить, завдяки силі прикладу того, що Він спов-
нює. Особливо це стосується Його служіння (варто зга-
дати вмивання ніг: «Я дав вам приклад» 13,15) і життя, 
яке Він віддає (15,13: «віддати життя за своїх друзів» – 
цей вислів міститься в підсумковій фразі, але пов’яза-
ний із попередньою заповіддю: «щоб ви любили … як 
Я вас полюбив»). Завдяки Ісусовому авторитетові Його 
поведінка стає фундаментом морального обов’язку, кри-
терієм вибору: «як» наслідувати. Так само фундамен-
тальною є Його заповідь, яка становить основу для пе-
ревірки правдивої любові учня («Той, у кого мої заповіді 
і хто їх береже, той Мене любить» 14,21). Вершина на-
слідування виявляється у місії, яку учень виконує так, 
як виконав свою місію сам Ісус (20,21), – як доказ любо-
ві, яку учень плекає до свого Господа (21,19).

Йоанові цитати показують поведінку Ісуса як нор-
му, відповідно до навчання самого Ісуса. «Хто каже, що 
в Ньому перебуває, повинен так поводитись, як Він по-
водився» (1 Йо 2,6).
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б. Віра в Ісуса та любов до братів

Прихід Ісуса приніс новизну; антропологічна й соте-
ріологічна новизна вимагає новизни поведінки й умож-
ливлює її. Віра є великою «новизною» поведінки, якої 
вимагається від людини. Віра – це зректися себе і «при-
йти» до Ісуса, покинути ілюзію власної самодостатності 
й визнати себе сліпими, потребуючими Ісусового світ -
ла, змінити звичну поведінку «судити, як око бачить», 
відмовитися перед божественним посланцем від влас -
ної автономії, щоб отримати Його свободу (сина) й пе-
ремогти гріх.

З вірою пов’язана любов до братів. Також і це кон-
кретне входження в таїнство Ісуса походить з любові 
От ця. Отець любить Ісуса, Ісус любить учнів, учні мають 
любити один одного. «Нова» дійсність має силу ста ти 
знаком (Йо 13,36) і подолати смерть (1 Йо 3,14). Любов 
є «плодом» віри (Йо 15,8).

Хто вірить в Ісуса і любить братів, «не грішить», тобто 
не живе в грісі (1 Йо 3,6), хоч усі ми маємо свої недоліки 
і в цьому сенсі всі ми грішники, однак «кров Ісуса Хри -
ста, його Сина, нас очищує від усякого гріха» (1 Йо 1,7).

Хто вірить в Ісуса і любить брата, той істинно «знає 
Бо га», бо лише той знає Бога, «хто зберігає Його запо-
віді» (1 Йо 2,3), хто робить те, що чинив Ісус: «Він за 
нас поклав свою душу; і ми також повинні за братів душі 
класти» (1 Йо 3,16). Натомість «Хто не любить, той не 
спізнав Бога, бо Бог – любов» (1 Йо 4,8).

Хто вірить в Ісуса і любить братів, той насправді зро-
зумів, що «Бог є любов» (1 Йо 4,16) – найвища істина, 
яку всі пізнають по тому, наскільки віруючі будуть лю-
бити одне одного, – з особливою увагою до потребую-
чих «не лише на словах, а ділом». З іншого боку, «коли 
хтось […] бачить брата свого в нестачі й замикає перед 
ним своє серце, то як любов Божа може перебувати 
в ньо му?» (1 Йо 3,17-18).
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Цей антропологічний вимір віри в Ісуса збігається 
з пророчою критикою фальшивої релігійності, яку зна-
ходимо в Осії 6,6: «Бо Я бажаю милости (hesed = по-
стійність і вірність), а не жертви; і знання Бога (те знан-
ня Бога, яке веде до справедливості: пор. Єр 22,15-16) – 
над всепалення».

Таким чином йоанівська етика є по суті етикою Лю-
бові, яка має за взірець дар Ісусового життя і розпочи-
нається в домі Віри – віри христологічної, як свідчення 
усім. Ця Любов є заповіддю, повчанням, Торою, як і вся 
біблійна етика. Любов, яка є Божим задумом для Його 
дітей, задумом, який треба рішуче прийняти в боротьбі 
проти влади зла, що несе нас у протилежному напрямку. 
І ця Любов, і ця Віра «перемагають світ» (пор. 1 Йо 5,4).

в. Відповідальність за світ

52. Постійна увага до відповіді, яку людина покли-
кана дати на Божий дар у Христі, могла створити вра-
ження, що Йоанове навчання говорить лише про інди-
відуальне моральне зобов’язання. Наявність спільно-
ти корегує таке враження: зло має колективний вимір 
(вистачає подумати про категорію «світ»), але й похо-
дження і призначення добра також колективні. Очевид-
но, спільнота вірних складається з окремих осіб, також 
і спільнота «світу», до якої спрямоване діло спасіння, 
разом із втручанням Ісуса передбачає і співучасть тих, 
хто належить до Нього (Ісуса). Хоч взаємну любов Ісус 
«заповів» передусім братам у вірі (Йо 13,34; 15,12-17; 
1 Йо 2,10-11; 3,11.23; 4,7-12), усвідомлення універсаль-
ної місії є вирішальним у відповідальності за світ, а не 
в його засудженні.

Тут бачимо, наскільки важливою для Йоана є прак-
тика любові задля здійснення спасіння світу: постійним 
є посланництво Церкви й християнина до світу, аби світ 
увірував, а ця віра народжується саме з практикування 
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любові («з того усі спізнають…» 13,35). Не лише окремі 
християни, а й спільнота має нову, таїнственну (неначе 
вітер, який «не відаєш звідки приходить і куди відхо-
дить» 3,8) практику, яка привертає до себе увагу світу, 
аби привести його до віри, а отже, до тої ж самої прак-
тики любові. 

3.3. Дар Сина і його моральні наслідки 
згідно з посланнями апостола Павла та інших

3.3.1. Божий дар згідно з апостолом Павлом

53. За апостолом Павлом, моральне життя не можна 
зрозуміти інакше, як великодушну відповідь на любов 
і Божий дар для нас. Насправді Бог, який бажає, щоб 
ми стали Його дітьми, послав Сина і зіслав у наші сер-
ця Духа свого Сина, який кличе: «Авва, Отче» (Гл 4,6; 
пор Еф. 1,3-14), для того щоб ми не ходили більше як 
невільники гріха, а «за Духом» (Рм 8, 5); тому що «коли 
ми живемо духом, то духом і ходімо» (Гл 5,25).

Через те віруючі покликані постійно складати подя-
ку Богові (1 Сл 5,18; пор. Еф 5,20; Кл 3,15). Коли Павло 
закликає їх провадити життя, гідне свого покликання, 
він це робить, завжди ставлячи перед їхні очі безмеж-
ний Божий дар для них, тому що моральне життя не має 
свого правдивого і повного сенсу, якщо його не жити як 
жертву самих себе у відповідь на Божий дар (Рм 12,1). 

3.3.2. Моральне вчення апостола Павла

54. У своїх писаннях Павло наполягає на тому, що 
моральні вчинки віруючого є наслідком дії Божої бла-
годаті, яка приносить йому оправдання і дарує витри-
валість. Тому що Бог простив нам й оправдав нас, Він 
приймає з прихильністю наші моральні вчинки як свід-
чення спасіння, яке в нас діє.
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а. Досвід Божої любові як основа моральності

55. Джерелом християнської моралі є не зовнішня 
норма, а досвід Божої любові до кожної людини. У своїх 
листах апостол бажає пригадати цей досвід для того, 
щоб його заклики були зрозумілі і сприйняті. Він базує 
свої поради і заклики на отриманому досвіді в Христі 
і Дусі, не накидаючи нічого ззовні. Якщо віруючі мають 
дозволити себе освітити й провадити зсередини і якщо 
заклики та поради не можуть зробити нічого іншого, як 
тільки закликати пам’ятати про отриману любов та про-
щення, причиною є те, що вони досвідчили Боже мило-
сердя відносно себе в Христі і що вони тісно поєднані 
з Христом й отримали Його Духа. Можна так сформу-
лювати суть принципу закликів Павла: чим більше ві-
руючі проваджені Духом, тим менше потрібно давати їм 
правил для дій.

Доказом такого підходу Павла служить факт, що він 
не розпочинає своїх листів із моральних закликів і не 
відповідає безпосередньо на проблеми своїх адресатів. 
Він завжди створює відстань між проблемами та відпо-
відями на них. Повторює основні лінії свого Євангелія 
(напр. Рм 1-8) і показує, як його адресати мають розви-
нути свій спосіб розуміння Євангелія, а тоді поступово 
формулює свої настанови щодо різних труднощів моло-
дих церков (напр. Рм 12-15).

Можна спитати себе, чи Павло й сьогодні писав би 
так само, якщо вірити, що більшість християн, мож ли-
во, ніколи не відчула безмежної Божої благодаті до се -
бе й перебуває радше в ситуації суто «соціологічного» 
християнства.

У цьому контексті постає ще й інше питання: чи з хо-
дом століть не утворилася велика прірва між даними ві-
руючим моральними імперативами та їхніми євангель-
ськими основами. У будь-якому разі сьогодні важливо 
наново сформулювати взаємозв’язки між нормами та 
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їхніми євангельськими мотиваціями, щоб допомогти 
краще зрозуміти, як представлення моральних норм за-
лежить від представлення Євангелія.

б. Зв’язок із Христом як основа дій віруючого

56. Для Павла моральні вчинки визначаються не ан-
тропологічною концепцією, тобто певною ідеєю про лю-
дину та її гідність, а взаєминами з Христом. Якщо Бог 
виправдовує кожну людську особу лише за вірою, без 
діл Закону, цього не стається, поки всі продовжують 
жити в грісі: «Ми, що вмерли для гріха, – як нам у ньо-
му далі жити?» (Рм 6,2). Але смерть для гріха є смертю 
з Христом. Тут знаходимо перше формулювання хрис-
тологічної основи моральних дій віруючих, основи, по-
даної як єдність, яка передбачає відмежування: поєдна -
ні з Христом, вірні вже відділені від гріха. Важливим 
є уподібнення шляху віруючого до Христового шляху. 
Іншими словами: принципи моральних дій не є абстрак-
тними, а походять від взаємин із Христом, який зробив 
нас разом із Собою мертвими для гріха: моральні вчин-
ки безпосередньо ґрунтуються на єдності з Христом 
і на спов ненні Духом, від якого воно походить і проя-
вом якого є. Отже, ці дії по суті не визначені зовнішні-
ми нормами, а походять від міцного зв’язку, який у Дусі 
пов’язує вір них із Христом і Богом.

Павло виводить моральні наслідки з унікального 
й ха рактерного для нього твердження, що Церква – це 
«тіло Христове». Для апостола це твердження більше, 
ніж звичайна метафора, й отримує майже метафізичний 
статус. Оскільки християнин є членом Христового тіла, 
вчинити перелюб означає поєднати тіло повії з Христо-
вим тілом (1 Кр 6,15-17); оскільки християни творять 
одне Христове тіло, різноманіття дарів окремих членів 
треба використовувати гармонійно, зі взаємоповагою 
та любов’ю, приділяючи особливу увагу найбільш враз-
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ливим членам (1 Кр 12-13); звершуючи Євхаристію, 
християни не мають безчестити Христового тіла чи не-
хтувати ним, кривдячи бідніших членів (1 Кр 11,17-34; 
пор. нижче нн. 77-79 стосовно моральних наслідків Єв-
харистії).

в. Головні елементи поведінки стосовно 
Христа Гос пода

57. Виходячи з того, що зв’язок з Христом є настільки 
фундаментальним для моральних дій віруючих, Павло 
пояснює, якими є правильні вчинки стосовно Господа.

Не часто, але у двох завершальних текстах павлів-
ських писань сказано, що треба любити Господа Ісуса 
Христа: «Як хтось не любить Господа, анатема на ньо-
го!» (1 Кр 16,22) і «Благодать з усіма, що люблять Гос-
пода нашого Ісуса Христа в нетлінності!» (Еф 6,24).

Зрозуміло, що ця любов не є бездіяльним почуттям, 
а має реалізовуватися у вчинках. Реалізація може похо-
дити з найбільш уживаного титулу Христа – «Господь». 
Титул «Господь» є протилежним до «раб», завданням 
якого є служити. Знаємо, що «Господь» є божествен ним 
титулом, який перейшов на Христа. Насправді христия-
ни покликані служити Господеві (Рм 12,11; 14,18; 16,18). 
Цей стосунок віруючих до Христа Господа сильно впли-
ває на їхні взаємини між собою. Неправильно поводи ти-
ся як суддя слуги, який належить цьому Господеві (Рм 
14,4.6-9). Стосунки між рабами та господарями в старо-
давньому суспільстві стають відносними (1 Кр 7,22-23; 
Флм; пор. Кл 4,1; Еф 6,5-9). Слузі Господа личить задля 
любові до Ісуса служити тим, хто належить цьому Гос-
подеві (2 Кр 4,5).

Оскільки божественний титул «Господь» надано 
Христові, можемо зауважити, що ставлення старозавіт-
них віруючих до Бога переходить також і на Христа: 
у Нього вірять (Рм 3,22.26; 10,14; Гл 2,16.20; 3,22.26; 
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пор. Кл 2,5-7; Еф 1,15); на Нього покладають надію 
(Рм 15,12; 1 Кр 15,19); Його люблять (1 Кр 16,22; пор. 
Еф 6,24); Його слухаються (2 Кр 10,5).

Правильні дії, які відповідають такій поставі стосов-
но Господа, виводяться з Його волі, вираженої в Його 
словах, а особливо в Його прикладі.

г. Приклад Господа

58. Моральні вказівки Павла різноманітні. Він силь-
но й виразно вказує, які вчинки є згубними і вилуча -
ють із Божого царства (пор. Рм 1,18-32; 1 Кр 5,11; 6,9-10; 
Гл 5,14); зрідка подає як модель поведінки закон Мой-
сея (пор. Рм 13,8-10; Гл 5,14); не ігнорує моральних мо-
делей стоїків – тобто того, що люди його часу вважали 
добрим або поганим; окрім того, подає деякі Христові 
настанови щодо конкретних проблем (1 Кр 7,10; 9,14; 
14,37); покликається також і на «закон Христа», який 
каже: «Носіте тягарі один одного» (Гл 6,2).

Частіше покликається на приклад Христа, якого тре -
ба наслідувати. Одне слово, Павло каже: «Будьте моїми 
послідовниками, як і я – Христа» (1 Кр 11,1). Закли-
каючи до смирення та щоб не шукати лише власного 
інтересу (2,4), напоумляє филип’ян: «Плекайте ті самі 
думки в собі, які були й у Христі Ісусі» (2,5), – й опи-
сує весь шлях применшення і прослави Христа (2,6-11). 
Подає також як приклад щедрість Христа, який став 
убогим, щоб нас зробити багатими (2 Кр 8,9), та Його 
лагідність і великодушність (2 Кр 10,1).

Павло, зокрема, підкреслює зобов’язуючу силу Хрис-
тової любові, яка сповнюється у страстях. «Бо любов 
до Христа спонукує в нас цю думку: Коли один умер за 
всіх, то всі вмерли. А Він умер за всіх, щоб ті, що жи-
вуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них 
умер і воскрес» (2 Кр 5,14-15). Наслідування Христа не 
залишає вже більше місця на «особисте життя» за влас -
ними планами й бажаннями, а тільки на життя в єд-
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нос ті з Христом. Павло приймає для себе таке жит тя: 
«Жи ву вже не я, а живе Христос у мені. А що живу те -
пер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив 
мене й видав Себе за мене» (Гл 2,20). Така постава міс-
титься також у заклику з Послання до ефесян: «ходіть 
у любо ві, за прикладом Христа, що полюбив вас і видав 
Себе за вас, як принос та жертву приємного Богові за-
паху» (Еф 5,2; пор. Еф 3,17; 4,15-16).

д. Розсудливість сумління під проводом Духа

59. Павло не часто просить віруючих розмірковува ти, 
проте робить це так, аби вони зрозуміли, що всі рішення 
треба приймати розважливо, – як показує початок за-
охочувальної частини Послання до римлян (Рм 12, 2). 
Християни мають розмірковувати, адже часто рішення, 
які треба прийняти, не є цілком очевидними та зрозу-
мілими. Розсудливість полягає в дослідженні під про-
водом Духа того, що краще і найдосконаліше в кожній 
ситуації (пор. 1 Сл 5,21; Флп 1,10; Еф 5,10). Заклика-
ючи віруючих розмірковувати, апостол робить їх відпо-
відальними та чутливими до тихого голосу Духа в них. 
Павло переконаний, що Дух, який проявляється у при-
кладі Христа і живе у християнах (пор. Гл 5,25; Рм 8,14), 
навчить їх вирішувати, що в кожному випадку було 
б доцільним.

3.3.3. Наслідування Христа 
згідно з посланнями апостолів Якова та Петра

60. Ці листи належать до так званих соборних по-
слань, адресованих не окремим спільнотам, а ширшому 
колу читачів.

а. Послання апостола Якова

Приймаючи Ісусове діло спасіння, Яків передусім 
цікавиться моральним життям членів християнської 
спільноти. Послання ставить у центр правдиву мудрість, 
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яка приходить від Бога (1,5), і протиставляє її фальши -
вій мудрості, описуючи два ставлення: «Це не та муд-
рість, що сходить згори, а земна, тваринна, дияволь-
ська; бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки 
є лихого. А мудрість, що походить згори, найперше чис-
та, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя 
та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна» 
(3,15-17).

Мудрість з висоти, моральне вчення, об’явлене з ви-
соти, не є ділом людським, а Божим. Людина може лише 
досліджувати його, вникати в нього і його виконувати. 
Йдеться про об’єктивну мораль. Натомість «земна, тва-
ринна, диявольська» мудрість (Як 3,15) часто служить 
для оправдання аморальної поведінки. Земна мудрість 
становить постійну спокусу для людини, оскільки вона 
сама хоче вирішувати, що є добре, а що зле.

Послання є закликом до соціальної справедливості, 
для якої основне – пошана гідності кожної людини, зо-
крема вбогої, в особливий спосіб виставленої на прини-
ження і зневагу з боку багатих і могутніх. Продовжуєть-
ся захист убогих, який розпочали вже пророки, зокрема 
Амос і Міхей, але є й христологічий вимір. Автор нага-
дує про «віру в Господа нашого, Ісуса Христа прослав-
леного» (2,1). Гідність прославленого Христа є гаран-
том гідності кожного християнина, відкупленого кров’ю 
Христа, і виключає фаворитизм.

Яків настільки наполягає на тому, щоб опанувати 
язик, що стверджує: «Коли хтось не завинить словом, 
той муж досконалий, що може загнуздати й усе тіло» 
(3,2). У Церкві особливу відповідальність мають учите-
лі (пор. 3,1), які можуть спричинити багато чвар і по-
ділів у християнській спільноті своїм навчанням (або 
своїм писанням). Подібною є відповідальність усіх, хто 
має визначальний вплив на публічну думку.
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б. Перше послання апостола Петра

61. Твір широко говорить про Ісуса Христа, Його 
страсті, воскресіння і про Його майбутній прихід у славі 
та виводить з Його життєвого шляху правильне розумін-
ня християнського життя. Першою темою є хрещення 
(1,3-5) – знак навернення і нового народження. Смерть 
для гріха мусить бути цілковитою, так само, як цілко-
витим є нове народження для нового життя. Христия-
ни наново народжені «словом Божим живим і вічним» 
(1,23) і, як «живе каміння», творять «духовний дім, на 
святе священство, щоб приносити духовні жертви, при-
ємні Богові, через Ісуса Христа» (2,5). Такі «духовні 
жертви» відповідають усьому християнському життю 
під натхненням і проводом Духа. 

Віруючі не мають пристосовуватися до поганського 
суспільства, де вони живуть, «як чужоземці і перехожі» 
(2,11). Мають утримуватися «від пожадливостей тіла» 
(2,11), від поганського способу життя (пор. 4,3) і свої-
ми добрими вчинками приводити поган до того, щоб 
«вихваляли Господа в день відвідин» (2,12). Незважа-
ючи на свою відмінність, вони покликані інтегрувати-
ся в спільноту, в якій живуть, і коритися «ради Господа 
кожній людській установі» (2,13). Така активна участь 
у соціальному житті виявляється і в правилах стосовно 
різних суспільних відносин (держава, сім’я, подружжя) 
(2,13-3,12). 

Якщо християн переслідують і вони змушені терпі ти 
заради справедливості, їх заохочено й підтримано роз-
думами про Христову страсну смерть (3,13; 4,1). Навіть 
у цих обставинах вони не мають закриватися: «Будьте 
завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вима -
гає справоздання про вашу надію, – однак із скромніс-
тю та острахом» (3,15-16). Оскільки християни беруть 
участь у Христових стражданнях, їх підбадьорено: «ра-
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дійте, щоб і в славному Його з’явленні раділи та весе-
лились» (4,13).

Разом із цими нормами поведінки в поганському се-
редовищі знаходимо заклики до життя в спільноті, яке 
має проходити в молитві, любові, гостинності та вико-
ристанні кожного дару-харизми на благо спільноти. Усе 
потрібно робити так, «щоб у всьому прославлявся Бог 
через Ісуса Христа» (4, 11). 

3.4. Новий союз і його моральні наслідки 
згідно з посланням до євреїв

3.4.1. Христос – посередник нового союзу

62. Із тридцяти трьох повторень слова «союз»у Но-
вому Завіті сімнадцять містяться в Посланні до євреїв. 
Послання виразно представляє союз Мойсея (9, 19-21), 
цитує пророцтво Єремії (8,8-12), говорить про Ісуса як 
про посередника нового союзу (8,6; 9,15; 12,24) і про «но-
вий» (8,8; 9,15; 12,24), «кращий» (7,22; 8,6) і «вічний» 
(13,20) союз. У Посланні автор описує Божу дію через 
Його Сина Ісуса для здійснення нового союзу. 

а. Досконалий посередник, новий Мойсей

Аби впровадити нас у глибоку єдність із Собою, Бог 
вибрав свого Сина як досконалого, останнього й остаточ-
ного посередника. Уже в пролозі знаходимо центральне 
твердження: «Бог говорив до нас через Сина» (1,2).

Автор від самого початку дає синтез історії спасіння: 
описує божественну дію для встановлення союзу і вка-
зує два аспекти пасхального таїнства: «здійснив очищен-
ня гріхів і возсів праворуч величі на вишині» (1,3). Син 
подолав перепону, яка перешкоджала стосункам союзу, 
й остаточно встановив союз між Богом і людиною.

Христос, Син Божий (1,5-14) і брат людей (2,5-18), 
є посередником союзу в самій сутності його буття. От-
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римує титул «архиєрея» (2,17), якому належить фунда-
ментальна функція посередництва між Богом і людьми. 
До цього титулу додано два прикметники – «вірний» 
і «милосердний», які визначають дві характеристики, 
необхідні для встановлення і збереження союзу. «Вір-
ний» (або «гідний довіри») стосується здатності при-
вести народ до взаємин з Богом, «милосердний» озна-
чає спроможність розуміти людей і по-братньому їм 
допомагати. Таїнство Христа передбачає приєднання до 
Бога і братню солідарність – два аспекти єдиного розпо-
рядження союзу. 

б. «Новий союз», що ґрунтується 
на Христовій жертві

63. Коли Єремія звіщав новий союз, він не поясню-
вав, у якій саме формі його буде встановлено і яким 
буде акт його встановлення. Автор Послання до євреїв 
рішучим тоном проголошує в центральній фразі усього 
листа: «Христос же, з’явившись як архиєрей майбутніх 
благ, через більший і досконаліший намет, що зробле-
ний не людською рукою, – тобто не земної будови, – і не 
з кров’ю козлів та телят, але з власною кров’ю, – увійшов 
раз назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення» 
(9,11-12). Христос увійшов в істинне святилище, був 
уведений у сопричастя з Богом, відкрив шлях до Бога, 
установив зв’язок людини з Богом, здійснив остаточ -
ний союз. Якими засобами? – «Власною кров’ю», тобто 
своєю страсною смертю, перетвореною на жертву; жерт-
вою власного життя, перетвореного на засіб досконалої 
єдності з Богом і найвищої солідарності з людьми. Та-
ким чином Христос «знайшов вічне відкуплення» для 
багатьох, визволення з гріхів, що є фундаментальною 
умовою встановлення нового союзу.

Автор описує в 10,1-18 результат, спасаючу цінність 
Христової жертви й показує її як вирішальне втручан-
ня, яке радикально змінило становище людей стосовно 
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Бога. Наполягає на знищенні провин: гріхів більше не 
згадують (10, 17), їх прощено (10,18). Дві найважливіші 
речі, які окреслюють цю спасаючу дійсність із позитив-
ного погляду, – це дари святості (10,10) та досконалості 
(10,14). 

Отже, неповторна Христова жертва має подвійний 
ефект: показує досконалість Христа і надає її нам. У сво -
їх страстях та воскресінні Христос був пасивним і ак-
тивним: Він прийняв і осягнув досконалість, тобто до-
сконалий зв’язок з Богом, і водночас передав його нам; 
чи, радше, прийняв досконалість, аби передати її нам. 
Таким чином Він установив новий союз. 

3.4.2. Вимоги дару нового союзу

64. Ті, які внаслідок Христової жертви отримали про-
щення гріхів, є освяченими і таким чином перейшли до 
нового союзу, перебувають у новій ситуації, яка вимагає 
від них нової поведінки. Автор описує її характерні риси 
та вимоги в 10,19-25. Текст містить дві частини: пер -
ша – описова (вв. 19-21), друга – спонукальна (вв. 22-25). 
Описова частина окреслює нову ситуацію, що її утво-
рив Христовий прихід. Показує новий союз передусім 
як чудесний дар, який Бог дарував нам у Христі, і ви-
являє, що ми отримали три реальності: право на вхід, 
шлях і провідника. Спонукальна частина висловлює ви -
моги й запрошує прийняти три постави – віри, надії та 
любові; треба, щоб людина активно прийняла Божий 
дар (наказ). Текст показує зразок найтіснішого зв’язку 
між божественним даром і, як наслідок, – завданням лю-
дини, між описовою та спонукальною формами.

а. Зростати у стосунках з Богом

65. Усіх нас запрошено наблизитися до Бога, увійти 
у тісний зв’язок із Ним. Передусім необхідно особисто 
поєднатися з Богом. Це реалізується через практику бо-
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гословських чеснот, які перебувають у тісному й безпо-
середньому зв’язку з новим союзом. 

Першою передумовою, щоб наблизитися до Бога, 
є повірити в Нього завдяки Христовому священичому 
посередництву. Запрошення до «повноти віри» (10,22) 
ґрунтується на досконалій ефективності Христової 
жертви та священства, які насправді впроваджують 
людину в спільність із Богом. Повноти віри досягають, 
«очистивши серця від лукавої совісти й омивши тіло 
чистою водою» (10,22). Це стосується Таїнства Хрещен-
ня – як зовнішнього обряду, так і внутрішнього ефек-
ту. Цими словами автор вказує на радикальну відмін-
ність між старим і новим союзом – на перехід до більш 
внутрішнього [інтеріоризованого] союзу. Окроплення 
Христовою кров’ю досягає людського серця (пор. Єр 
31,33; Єз 36,25), звільняє його від поганих схильностей, 
перемінює його та відновлює.

Другою поставою є тісно пов’язана з вірою (пор. 11,1) 
надія (10,23); ця постава виражає динамічний аспект 
віри, тому що послання, яке отримуємо, є об’явленням 
не якоїсь абстрактної правди, а особи, яка є причиною 
й дорогою спасіння. Маємо надію отримати вічну спад-
щину, назавжди увійти в Божий відпочинок.

Наприкінці автор закликає до любові (10,24-25). Зв’я -
зок між союзом і любов’ю дуже тісний. Любов завжди 
охоплює два виміри: єдність з Богом і єдність із братами, 
що є фундаментальними вимірами нового союзу. Ці ві-
рші закликають ввічливо ставитися одні до одних – аби 
зростати в дієвій любові, яка породжує добрі вчинки, та 
підкреслюють вимогу вірності спільноті. 

б. Жертва хваління Богові та служіння братам

66. У різних закликах автор вказує, якою є правильна 
поведінка тих, які з Христом наблизилися до Бога: во -
ни мають зносити переслідування і страждання, зали-
шатися стійкими у вірі й терпеливими в надії (10,32-39), 
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покликані шукати миру з усіма й трудитися для освя-
чення (12,14-17).

Після інших закликів до правильної поведінки (13,10-
14) подано синтез християнського морального життя 
в тісному зв’язку із жертвою Христа та Його посеред-
ницькою роллю: «Через Нього принесім завжди Бого-
ві жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім’я. 
Добродійства та взаємної допомоги не забувайте: такі бо 
жертви Богові приємні» (13,15-16).

Християнське богослуження звершується насампе-
ред у християнському житті. Воно насправді є християн-
ським богослуженням, тому що передане нам Христом – 
«через Нього» (13,15) – і полягає в поєднанні власного 
існування з Христовою жертвою, щоб піднести його до 
Бога. Це відбувається двома способами, необхідними 
й відповідними до двох аспектів Христової жертви: сво-
єю жертвою Христос прославив Бога та спас своїх братів. 
Так само християнин має прославляти Бога й служити 
своїм братам. Христос показав досконалу відповідність 
Божій волі (пор. 5,8; 10,7-10) й великодушну солідар-
ність з людьми (пор. 2,17-18; 4,15). Через Нього і з Ним 
усе життя християн має полягати в переміні власного іс-
нування, щоб бути послушними Богові й благородними 
в даруванні себе братам.

3.5. Союз і завдання християн: 
перспектива книги Одкровення

3.5.1. Союз, який пронизує історію

67. Вихідною точкою союзу, як її розуміє Одкровен-
ня, є синайський і давидівський союз, сприйнятий і пе-
режитий у перспективі нового союзу, який звістив Єре-
мія (Єр 31,33; пор. Єз 36,26-28).

Автор книги Одкровення, переходячи від Старого 
Завіту до Нового й навпаки, не порушуючи єдності між 
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ними, повторно тлумачить союз як зобов’язання з боку 
Бога здійснити з людьми через Христа й стосовно Хрис-
та найвищу взаємність належності, висловлену типо -
вою формулою: «ви є моїм народом, а Я є вашим Богом» 
(Єр 31,32; Єз 36,28). Перша безпосередня згадка про 
союз, яку знаходимо в Одкровенні – коли «відкрився 
храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту [союзу] 
Його в храмі Його» (Од 11,19), міститься наприкінці ве-
ликого славослів’я (Од 11,15-18), темою якого є фунда-
ментальна подія: «Царство світу сталося царством Гос-
пода нашого і Христа його» (Од 11,15). Встановлення 
царства у світі людей пов’язується зі здійсненням союзу, 
який урочисто зображено в образі ковчегу.

В останній згадці про союз автор перебирає формулу 
Єремії та Єзекиїла і бачить його здійсненим у новому 
Єрусалимі – місті-нареченій: «І побачив я місто святе, 
Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, пригото-
ваний, мов наречена, прикрашена для мужа свого» (Од 
21, 2). Відразу ж дає тлумачення цього видіння: «Почув 
я від престола голос великий, що говорив: ‘От, житло 
Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони ж народом 
Його будуть, і сам Бог буде з ними’» (Од 21, 3). 

Старовинну формулу союзу тут несподівано розши-
рено. Фундаментальний спомин про Христа-Агнця як 
нареченого та про Єрусалим як наречену – запозиче-
ний в Од 21,9 – прояснює різні деталі в цій перспективі: 
наявність намету та факт, що Бог «оселиться між людь-
ми», нагадує Йо 1,14: «І Слово стало тілом і оселилося 
між нами (дослівно: поставило свій намет серед нас)». 
Лише завдяки дії Христа-Агнця (Од 5,9) маємо перехід 
від одного народу в старовинній формулі до багатьох 
народів у новій: «вони ж будуть Його народами». Пе-
редусім через Христа і всю Його діяльність Бог старо-
го союзу, що став «Богом з нами», у новому [союзі] стає 
«їхнім Богом».



90

3.5.2. Обов’язок християн

68. Союз і царство становлять Божий і Христовий 
дар, який реалізується в його двох аспектах через спів-
працю християн. На самому початку Одкровення, в ок-
лику, зверненому до Христа, знаходимо: «Йому, що по-
любив нас і обмив нас від гріхів наших кров’ю своєю, 
і зробив нас царством священиків Богові й Отцеві сво-
єму, – Йому слава і влада на віки вічні! Амінь» (1,5-6). 
Наголошено передусім на вимірі Христової любові, 
об’єктом якої відчуває себе спільнота. Підкреслено та-
кож перший наслідок Ісусової спасаючої дії: Він зробив 
людей «царством і священиками» (див. також 5,9-10). 
Христова любов і відкуплення формують один аспект 
взаємності союзу, натомість інші два терміни – царство 
та священики – стосуються контексту царства. Розпо-
чнемо з цих двох.

а. Християни «встановлені царством»

69. Християни, від хрещення визволені від своїх грі-
хів, належать виключно Христові, який робить їх своїм 
царством (пор. 1,5-6). Йдеться про царство, яке настає, 
що передбачає щораз більшу належність до Христа. На 
це вдосконалення спрямована покаянна перспектива 
першої частини Одкровення (глави 1-3). Як побачимо 
нижче, воскреслий Христос, говорячи від першої осо-
би, звертає до своєї Церкви імперативи, які намагають-
ся змінити її на краще, зміцнити її, навернути. Те, чого 
воскреслий Христос вимагає від окремих церков Малої 
Азії, у трохи ширшому значенні є важливим для Церкви 
у всі часи. У кожному посланні, зверненому до Церков, 
помітна діалектика між місцевою церквою, від якої по-
чато, та Церквою універсальною – «церквами», якими 
завершено. Тією мірою, якою Церква приймає це по-
слання, вона розвиває свою належність до Христа, ста-
ючи все більше царством, набуваючи все більшої здат-
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ності наслідувати Христа-Агнця (14, 4) і діяти відповід-
ним чином.

б. Християни вчинені «священиками» 
та «переможцями»

70. Християн, вчинених царством, названо водночас 
і священиками (пор. 1,5; 5, 10). Прослава в 5,10, зверне-
на до Христа як Агнця у характерному для Одкровення 
формулюванні (пор. 5,6), вказує на Христа померло го 
і воскреслого, наділеного усією месіанською силою, 
який обдаровує людей повнотою свого Духа. Це Хрис-
тос як Агнець робить християн священиками. Цей не-
звичний титул (пор. також 1 Пт 2, 1-10) вказує – окрім 
чистоти, якої вимагається від християн, та гідності, яку 
ситуація царства їм дає, – також і на їхню роль посеред-
ництва між задумом Божого союзу і його реалізацією 
в історії, що приведе до остаточного сповнення царства. 
Насправді саме християни як священики «царству-
ють на землі» (5,10) – не в сенсі, що користуються вже 
встанов леним царством, а в значенні активної участі 
у встановленні Божого і Христового царства, яке здій-
снюється.

Активне зобов’язання християн бути посередника -
ми сповнюється в дійсності історії, де розгортається діа-
лектична сутичка між добром і злом, між Христовою 
системою і земною системою анти-царства та анти-сою -
зу, яка здійснюється під впливом демонічного. Особис -
та дія християнина приведе до поборення зла, до пере-
моги, пов’язаної з перемогою, що її здійснює Христос, 
присутній і активний в історії людства. Християнин ви-
лучає з простору свого існування ті негативні рішення, 
які б заперечили чи навіть поставили під загрозу зни-
щення його початкову ситуацію царства. Моральна на-
пруга в процесі цілковитого встановлення царства разом 
зі станом постійного навернення оберігають християни-
на від будь-якої регресії. 
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Залучення християнина як переможця, в сенсі його 
причетності до перемоги, яку Христос отримує над во-
рожою союзові земною системою, надихне його на цілу 
низку ініціатив.

Першою з них є молитва, якій Одкровення припи -
сує стрижневу роль у побудові Божого царства. Поєднані 
з молитвами мучеників (пор. 6,9-11), молитви християн 
на землі піднімаються до Бога – і Бог відповідає своїми 
втручаннями в історію (8, 1-5). Молитва, яка для Одкро-
вення є особистою хвалою і хоровою прославою, набуває 
часто форми палкого прохання, властивого християни-
нові, який, спостерігаючи за розвитком історії, зауважує 
недоліки у сфері моральності та царства. 

Разом з молитвою іншим активним обов’язком хрис-
тиянина є його свідчення. Неустанний носій «Божих 
заповідей» і «свідчення Ісуса» (12,17; 19,10), христия -
нин разом із цими цінностями повстає проти анти-
царства й анти-союзу, які знаходить в історії. З цієї си-
туації він вийде переможцем разом із Христом і силою 
Христа. Досягне цього словом, але насамперед життям, 
будучи готовим навіть віддати його в дар (пор. Од 12,
11). Для Одкровення християнин завжди є потенційним 
мучеником.

Коли ж Дух його спонукає, християнин зможе висло-
вити й характерне для пророків звинувачення системи 
анти-союзу, з якою постійно стикається. Одкровення 
вимальовує головні характеристики пророка (пор. 11,1-
13): він передусім має поставити наголос на своїй мо-
литві, потім, силою Духа, викрити агресивну поведінку 
анти-царства й анти-союзу земної системи – і зробить 
це нездоланною силою слова Божого, як давні пророки. 
Від нього можна навіть вимагати, аби йшов за Христом 
до самого кінця, чинячи власною пасхальну подію. Його 
можуть убити, але й після смерті він матиме вирішаль-
ний вплив на історію.



93

в. «Праведність святих» (Од 19,8)

71. У контексті всієї діяльності християнина варто за -
уважити типову характеристику, що проходить через 
усі його дії і надає їм загальної назви – автор називає 
її «вчинками праведности святих» (19,8). Йдеться про 
всі ті прояви праведності й чесноти, якими святі у сво-
їх ділах збагачують історію. Усі дії, яких стосуються ці 
«вчинки праведності», сприяють розвиткові царства, 
але водночас рішуче переміщаються в площину союзу. 
Автор виразно називає їх «вісоном» (19,8), який Церква, 
яка ще до сьогодні залишається нареченою, використо-
вуватиме як свою весільну одіж, коли в есхатологічній 
фазі стане дружиною.

г. Мудре прочитання історії

72. Активне наслідування, до якого покликаний хри-
стиянин, тісно пов’язане з подіями історії. Щоб його мо-
литва, його пророцтво, його свідчення і будь-яка інша 
його дія справді збільшували загальну справедливість, 
християнин мусить уміти тлумачити період історії, 
в якому живе. Від першої частини Одкровення – поряд 
із наполяганням на «встановленні царства» – знаходи-
мо наполягання на інтерпретаційному прочитанні іс-
торії. Це стрижневий пункт для всього християнського 
життя, як його бачить Одкровення. Йдеться про читан-
ня історії, з одного боку, відповідно до релігійних прин-
ципів і цінностей, які Бог об’явив і об’являє, а з іншо -
го – стосовно конкретних подій. Вміщуючи конкретні 
події в площину релігійних цінностей і принципів, ко-
трі їх висвітлюють, досягаємо мудрої інтерпретації. Од-
кровення насправді називає мудрістю, з одного боку, 
розсудливість, якою Бог і Христос-Агнець провадять 
розвиток історії (пор. 5,12 і 7,12), а з іншого – здатність 
християнина застосувати цю трансцендентну мудрість 
в конкретності свого часу, поєднати принципи і кон-
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кретні факти з оперативними пропозиціями, які з цього 
випливають. Це і є метою наказу, що його воскреслий 
Христос повторює сім разів: «Хто має ухо, нехай слухає, 
що Дух говорить Церквам» (2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Це 
мета і символічних образів, які містять об’явлені вагомі 
релігійні принципи, призначені прийняти й висвітлити 
найрізноманітніші історичні ситуації. Їхнє тлумачен ня 
та застосування уможливлять мудре прочитання кон-
кретної і актуальної історії. 

Цілеспрямовано та відповідно до фактів, вносячи в іс -
торію власну молитву, свідчення, пророцтво та інші іні-
ціативи, які підкаже йому мудре відчитування фактів, 
християнин співпрацюватиме задля подальшого здій-
снення царства та зростатиме у своїй взаємній любові 
до Христа, яка є характерною для союзу.

д. Висновок

73. Союз для Одкровення є Божим даром, який роз-
галужується в людських подіях. Проходячи крізь істо-
рію за посередництвом Христа, Бог поступово здійснює 
найбільшу взаємність, типову для нового Єрусалиму, 
який, щоб здійснитися, вимагає повного розвитку цар-
ства. Союз і царство взаємно пов’язані: вони прямують 
паралельно крізь історію і, коли дійдуть до завершення, 
поєднаються. Із перспективи здійснення пункту його 
призначення царство представляє повне здійснення 
системи Христових цінностей в ситуації, коли все одно-
рідне з Ним і з Отцем. Цю ситуацію описано термінами 
стосунків як взаємність здійсненого союзу, досвідчену 
як любов. Божий дар союзу в Одкровенні показано ру-
шійною силою, яка веде вперед увесь розвиток історії 
спасіння і його завершує. 
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3.6. Євхаристія: синтез нового союзу

3.6.1. Дар Євхаристії

74. Як уже було згадано, перспектива нового союзу 
з’яв ляється в пророка Єремії (31,31-34 пор. Єз 36,26-
28). Рішуче втручання Бога – «вкладу закон мій у їхнє 
нутро» (31,33) – матиме як наслідок, що «усі бо вони 
будуть Мене знати» (31,34). Єремія, однак, не вказує, 
як Бог здійснить цю внутрішню трансформацію.

а. Смерть Ісуса встановлює остаточний союз

У синоптиків і в Павла знаходимо конкретне визна-
чення чинника, що його Бог вживає в цій внутрішній 
операції переміни, про яку говорили Єремія та Єзеки-
їл. Ісус, стражденний Слуга Божий (Лк 22,27; Йо 13,4-
5.13-17), випереджуючи промовистими знаками най-
більший дар, який бажає дати, приносячи чашу зі своєю 
кров’ю, на зиває її «моя кров завіту» [союзу] (Мт 26,28; 
Мр 14,24; пор. Єз 24,8), або (у формулюванні Павла 
і Лу ки): «Ця чаша – це Новий Завіт у моїй крові» (Лк 
22,20; 1 Кр 11,25).

Даруючи Євхаристію Церкві, Ісус дав Себе самого, 
показуючи таким чином значення своїх страстей і во-
скресіння. Він перетворив смерть – стан людини, який 
сприймають як цілковитий розпад, – у наймогутніший 
засіб поєднання. У звичайних обставинах смерть особи 
спричиняє непоправний розрив між тим, хто відійшов, 
і тими, що залишаються, особливо ж коли йдеться про 
засудженого на смерть. Однак на Тайній вечері Ісус на-
дає своїй смерті засудженого цілковито протилежного 
змісту, вчинивши її нагодою і причиною найвищого акту 
любові, знаряддям сопричастя з Богом та братами, засо-
бом встановлення остаточного союзу.

Слова встановлення «Пийте з неї всі, бо це кров моя 
Завіту [Союзу]» відкривають і здійснюють цю транс-
формацію сенсу смерті. «Пролиту кров» запропоновано 
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як живильну субстанцію, що дає життя, та й саму смерть 
трактовано не як фатальне нещастя, а як «спомин», тобто 
постійну присутність страченого, який «повернеться», 
тому що, починаючи від «тієї ночі, якої був виданий» 
(1 Кр 11,23), того, кого засуджено, встановлено як того, 
хто нас судить, «щоб не були ми засуджені зо світом» 
(1 Кр 11,32).

б. Ефективність євхаристійних елементів 
для спільноти

75. Сакраментальний жест в особливий спосіб ви-
ражає ефективність жертви для спільноти. Ісус перемі-
нюється в їжу і пиття для всіх людей (пор. Йо 6,53-58). 
То му Його жертва не лише чинить Його милим Бого -
ві, але і спосіб, в який це виражено і здійснено, також 
іде на користь нам, оскільки ставить нас у тісну єдність 
з Ісусом, а через Нього – з Богом. Трапеза нового союзу, 
в якій сам Ісус стає їжею, здійснює аспект, що його під -
креслив Єремія, – Божу дію, яка перемінить людей «зсе-
редини». Заповідь, що треба «їсти тіло Ісуса» і «пити 
Його кров», підкреслює цілковите ототожнення і вияв -
ляє в найкращий із можливих спосіб внутрішню дію Бо-
га, яку пророкували Єремія та Єзекиїл. Ця божественна 
дія не обмежується лише привілейованою групою, а по-
єднує між собою усіх запрошених. Йдеться про спільне 
споживання їжі, з якого ніхто не вилучений, оскільки 
тіло «дається за вас» і кров «проливається за вас». Уже 
кожен «симпозіум» [зібрання разом] передбачає дина-
міку взаємовідносин між особами, взаємосприйняття, 
дружні і братні стосунки. Це тим більше стосується єв-
харистійного бенкету, який не є наслідком горизонталь-
них відносин, а бере свій початок у запрошенні Христа, 
який проливає свою кров за всіх і досягає того, чого ні-
кому, навіть усім разом, не досягнути, – «прощення грі-
хів» (Єр 31,34; Мт 26,28). 
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Ця глибока дійсність Господньої вечері була настіль-
ки вражаючою для віри, що сам Павло, який завжди по-
важає двоїстість євхаристійних елементів (1 Кр 10,16), 
настільки зачарований цілісною дійсністю, яку творить 
таїнство, у певний момент зосереджується лише на од-
ному з них: «Тому, що один хліб, – нас багато становить 
одне тіло, бо всі ми беремо участь у одному хлібі» (1 Кр 
10,17). Цим одним тілом є Церква.

Господь сказав про євхаристійний хліб: «Це моє тіло» 
(1 Кр 11,24), натомість Павло стверджує стосовно ко-
ринтян: «Ви ж – Христове тіло» (1 Кр 12, 27). Одна дій-
сність не існує без іншої, і розділяти їх «не є споживання 
вечері Господньої» (1 Кр 11,20).

в. Євхаристія як дар

76. Євхаристія є цілковито даром, даром за анало  гією. 
У ній Ісус дає Себе самого –власну особу. Дає своє відда-
не тіло і свою пролиту кров; це означає, що Він дає себе 
самого в найвищій дії свого життя, саме у відданні свого 
життя в досконалій посвяті Богові та в цілковитому пі-
клуванні про людство. Ісус дає себе у хлібі й вині як їжу 
і як пиття, що означає внутрішню переміну, характерну 
для нового союзу (пор. Єр 31,33). Через цю євхаристій-
ну спільність християнин одночасно входить у найтіс-
ніше сопричастя з Богом і з людьми. Неможливо бути 
в цій внутрішній життєвій єдності з Ісусом, а поводити-
ся протилежно до поведінки Ісуса щодо Бога і людей.

3.6.2. Наслідки Євхаристії для спільноти

77. Павло з приводу неправильної поведінки корин-
тян під час євхаристійного торжества роздумує про при-
роду і значення самої Євхаристії і розробляє критерії 
правильної поведінки. Тепер найголовнішим є не закон 
і буква, а особа, дія, дух – усе здійснене й наявне в Ісусі. 
Непослідовно й суперечливо є приймати в таїнстві ціл-
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ковитий дар Христа, поєднатися найтісніше з Його осо-
бою і Його тілом, тобто з усіма іншими членами хрис-
тиянської спільноти, а потім відокремлюватися від них, 
погорджуючи ними та не ділячи з ними життя спільно -
ти і благ.

а. Євхаристія і живий досвід сопричастя

Літургійне звершення нового союзу, щоб не стати 
фарсом, має відбуватися в повній відповідності із жит-
тям. Воно має моральний вимір, який стосується щоден-
ної дійсності. 

Тому варто чітко з’ясувати причину провини корин-
тян. Вони не зловживали Євхаристією в сенсі профана-
ції – ставилися до неї як до святої дійсності. Вони винні 
в тому, що не дбали про наслідки Євхаристії для спіль-
ноти і для особистого сопричастя з Господом: не може 
казати, що шанує Господа, той, хто погорджує ближнім, 
таїнственно з Ним поєднаним.

Коринтяни практично позбавляли дарований Госпо-
дом союз його «новизни», придушуючи його суворими 
економічними й соціальними категоріями поганства.

б. Не їжа досконалих, 
а засіб проти недоліків 

78. Павло критикує поділи між коринтянами як несу-
місні з Господньою вечерею, але не радить «припиняти 
Євхаристії». Хто хотів би припинити Євхаристію, поки 
церковні спільноти не будуть у повній єдності та вільні 
від гріха, той ніколи не зможе виконати Христової за-
повіді: «Це робіть на мій спомин» (1 Кр 11,24.25). Сам 
Павло поєднує дві дійсності: «бо мусять бути у вас єре-
сі, щоб виявилися випробувані між вами» (1 Кр 11,19). 
Павлівський текст через зв’язок між Євхаристією і мо-
ральним обов’язком поміщається в лінію численних 
текстів Старого Завіту, які наполягають на зв’язку між 
богослуженням та етикою (пор. вище нн. 35-36).
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Через недоліки, що існують у спільнотах, Євхарис-
тія постійно буде закликом, стимулом не задовільня-
тися такою ситуацією. Тому Павло розуміє Євхаристію 
і як нагоду: «хай кожний випробовує себе самого» (1 Кр 
11,28). Плодом буде: «Коли ж Господь нас судить, Він 
нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені зо світом» 
(11,32). Крім того, у першому звершенні Євхаристії, яке 
здійснив сам Христос, Він був змушений зробити докір 
своїм за недоліки: «Знялась між ними й суперечка, хто 
з них має вважатися за більшого» (Лк 22,24). Двоє подо-
рожніх до Емаусу потрапили в тенета політичного месі-
анізму (Лк 24,21), але це не заважає Ісусові розтлума-
чити їм Писання і дозволити їм пізнати Себе «в ламанні 
хліба» (24,35).

Для Павла прикрі випадки в Коринті не стали при-
чиною фатальної відмови від євхаристійних зустрічей, 
а виявилися доброю нагодою для іспиту сумління, чи то 
особистого, чи спільнотного, аби «спонукати» до необ-
хідних змін і дозволити «описові» божественної сили 
нового союзу виявити свою об’єднавчу дію в тілі Христа.

Окрім випадків впертої індивідуальної чи групової 
закритості, участь у Євхаристії завжди буде найсиль-
нішим закликом до навернення і найкращим способом 
надати нової життєздатності союзові, який відновлює 
життя і поведінку в Церкві, а виходячи від неї – у світі. 

в. Динаміка Христового Духа 

79. У Євхаристії Ісус дає Себе самого спільноті учас-
ників саме у своїй найвищій дії, у своєму цілковитому 
відданні Богові Отцеві та у своїй безмежній турботі про 
грішних людей. Даючи Себе самого, Ісус передає свого 
Духа, Духа Христового (Рм 8,9; Флп 1,19). Цей дар ви-
магає у вільних істот активного прийняття, пристосу-
вання до Ісусового Духа та дій у Його Дусі. Тому Павло 
доходить до такого висновку: «І коли ми живемо духом, 
то духом і ходімо» (Гл 5,25).
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Не йдеться про наказ, накинутий ззовні, який треба 
здійснити власними силами, а про внутрішній наказ, 
даний зі самим Ісусовим Духом. Постійним завданням 
залишається відкритися Ісусовому Духові, дозволити 
Йому визначати наші дії, іти за Ним. Живий в Ісусі та 
переданий Ісусом, зокрема, через дар Євхаристії, Дух 
стає динамічною дійсністю у серцях християн, якщо 
вони не опираються його дії. 

Згідно з Павлом, поведінка коринтян загрожує цен-
тральному елементові християнської віри – присут-
ності та дії Христового Духа в серцях віруючих. Перед 
Христовим Духом, який є Духом любові та солідарності, 
во  ни віддали перевагу давнім привілеям і класовим 
поділам, закінчуючи погордою тих, хто не має нічого 
(1 Кр 11,22). Саме це зумовило сильну реакцію апосто-
ла, визначену тою самою турботою, яку він висловлює 
щодо галатів: «Почавши духом, завершуєте тепер ті-
лом?» (3,3).

Присутність і внутрішня динаміка Духа не звільняє 
християн від рішень і важких зусиль. Сам Ісус, володар 
і податель Духа, не був звільнений від важкої боротьби 
у сповненні свого діла спасіння. Поведінка Ісуса має на-
дихати тих, які в Його крові стають причасниками ново-
го союзу.

4. ВІД ДАРУ ДО ПРОЩЕННЯ

80. Найважливішим є дар Божий, який бере поча-
ток зі створення, виявляється у різних формах союзу 
і доходить аж до послання Сина, до об’явлення Бога як 
Отця, Сина і Святого Духа (Мт 28,19) та до пропозиції 
досконалого й нескінченного сопричастя з Богом. Дар 
є водночас запрошенням прийняти його, а також неяв-
но вказує на правильний спосіб його прийняття і готує 
до належної відповіді на нього. Висвітлюючи об’явлену 
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мораль, ми намагаємося показати, як Бог супроводжує 
свої дари об’явленням правильного шляху, належного 
способу їх прийняття. 

Але, як свідчить Біблія, люди вже від початку не при-
ймають правильно Божого дару, не хочуть приймати 
шляху, який їм вказує Бог, а віддають перевагу власним 
хибним дорогам. Це справджується у всій людській іс-
торії, у кожному поколінні аж до розп’яття Сина Божо-
го, до відкинення Його місіонерів, до переслідування 
Його вірних. Біблія є розповіддю про ініціативи Бога, 
але водночас і розповіддю про злодіяння, слабкості, не-
вдачі людей. Відразу ж виникає запитання: якою ж є ре -
акція Бога на такі людські відповіді? Чи Бог робить 
свою пропозицію один-єдиний раз? А той, хто її відразу 
ж правильно не приймає, втрачає її назавжди й неми-
нуче гине у своєму бунті, відділений від Бога, що є дже-
релом життя? 

У такій ситуації біблійні книги показують нам, як до 
дару додається прощення. Бог не діє як суддя і невбла-
ганний месник, але милосердиться над своїми впалими 
створіннями, запрошує їх до покаяння і до навернення 
та прощає їхні провини. Найважливішим і вирішальним 
фактом об’явленої моралі є те, що вона не являє собою 
суворого і незламного моралізму, а що її гарантом є спо-
внений милосердя Бог, який не хоче смерті грішника, 
а прагне, щоб він навернувся і жив (пор. Єз 18,23.32).

Розглянемо основні ознаки цієї сприятливої і спа-
сенної ситуації, в якій до дару додається прощення і яка 
є єдиною надією грішної людини. Старий Завіт широко 
засвідчує відкритість Бога на прощення, що згодом ося-
гає своє звершення в місії Ісуса. 



102

4.1. Боже прощення 
згідно зі Старим Завітом

81. Гріх і провина, покаяння і спокутування відігра -
ють важливу роль у щоденному житті народу Божого. 
Це ви являється в основних біблійних розповідях про 
по ходження зла у світі (Бут 2-4; 6-9), про бунт Ізраїля 
(Єр 31; Єз 36) і про визнання усією землею Божого во-
лодарювання (Іс 45,18-25). Багатий набір виразів, що 
стосується всієї сфери гріха і прощення та витончена 
система покаянних обрядів демонструють той самий 
факт. Однак нелегко зрозуміти динаміку процесу від-
новлення взаємин між Богом і Його народом в антро-
пологічному та богословському вимірах. Справді, вони 
дуже відрізняються від наших сучасних уявлень. 

a. Дві основні передумови 

Позначмо два важливі початкові поняття. Передусім 
провина і прощення не є предметом юридичного звину-
вачення і дарування боргів. Навпаки, йдеться про фак-
тичну дійсність. Погані вчинки породжують викривлен-
ня всесвіту. Вони суперечать порядку створення і мо-
жуть врівноважуватися лише вчинками, які відновлю-
ють порядок світу. По-друге, таке поняття природного 
зв’язку між причиною і наслідком є показовим для ролі 
Бога у прощенні: Він не є суворим кредитором, який на-
водить порядок з боргами, а доброзичливим Творцем, 
який повертає людей до їхнього стану улюблених Ним 
істот і направляє збитки, яких вони завдали світові. Ці 
дві передумови перекреслюють юридичне розуміння 
гріха і прощення в нашій культурі. Проте необхідно про 
них пам’ятати, інакше втрачається ключ доступу до про-
голошення Божого милосердя. Онтологічне розумін ня 
покути відображається в деяких метафоричних висло-
вах, як-от: Бог «кине у глибінь моря всі гріхи» (Міх 7,19), 
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«очистить від гріха» (Пс 51,4), «відкупить з усіх злочи-
нів» (Пс 130,8).

 б. Священича традиція 

Докладне богослов’я прощення було розвинуте у свя -
щеничих середовищах, зокрема в тій формі, що містить-
ся в книгах Левіт і Єзекиїла, особливо через вислів «по-
кривати (“kapper”) гріхи». Книга Левіт подає законо-
давство щодо культу на різні приношення, які відпові-
дають різним категоріям гріха й нечистоти (Лев 4-7). 
Великий обряд відбувається у день відпусту, коли для 
ГОСПОДА приносять козла в жертву за гріхи народу, 
а для Азазеля відсилають козла в пустелю, і він відно-
сить зі собою беззаконня Ізраїля (Лев 16). Закон, який 
стосується цієї церемонії, міститься в самому центрі 
п’яти книг Мойсея і регулює основну культову дію, вста-
новлену, щоб уможливити постійну присутність Госпо -
да серед свого народу в наметі пустелі (пор. Вих 40).

Для священичої традиції суттєво, щоб обряди від-
пусту не виглядали як засоби, якими здобувають Боже 
милосердя, в тому сенсі, що людські дії могли б схилити 
Божу волю до прощення чи навіть могли б зобов’язати 
Його прощати. Натомість ці обряди представляють 
об’єктивний Господній знак прощення (кров як запору-
ка життя: пор. Бут 9,4).

Однак саме примирення є чистою ініціативою транс-
цендентної доброзичливості Господа щодо грішника, 
який кається, як пояснює Левіт: «в той бо день відправ-
лятиметься покута за вас, щоб очистити вас; і будете 
чисті перед ГОСПОДОМ від усіх ваших гріхів» (Лев 
16,30).

 в. Характерні риси примирення 

На тлі цього священичого навчання необхідно розу-
міти багато тверджень, які трапляються то тут, то там 
і стосуються примирення людських істот з Богом. Ви-
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ключно Господь прощає гріхи (Пс 130,8). Його мило-
сердя стосується всього Ізраїля (Єз 32,14), навіть зло-
чинного покоління з часів перебування в пустелі (Вих 
34,6-7), його міста Єрусалиму (Іс 54,5-8), а також інших 
народів (Йон 3,10). Прощення завжди є незаслуженим, 
воно походить від Божої святості – риси, яка відрізняє 
Господа від усіх земних істот (Бут 8,21; Ос 11,9). Боже 
прощення спричинює творче відновлення (Пс 51,12-14; 
Єз 36,26-27) і несе в собі життя (Єз 18,21-23). Воно зав -
жди пропонується Ізраїлеві (Іс 65,1-12) і може бути 
змарноване лише відмовою народу повернутися до Гос-
пода (Єр 18,8; Ам 4,6-13). За Декалогом, терпеливість, 
яку Бог проявляє до грішників, є настільки дивовиж  -
ною, що сягає третього і четвертого покоління, очіку -
ючи, що вони полишать лихі дороги (Вих 20,5-6; Чис 
14,18). Зрештою, Його прощення кладе край усякій карі 
(Іс 40,1-20; Йон 3,10), яка не має іншої цілі, як поверну-
ти до Нього грішників: «Хіба ж Мені смерть грішника 
мила, … а не те, щоб Він відвернувся від своєї поведін -
ки та й жив?» (Єз 18,23; пор. Іс 4). 

4.2. Боже прощення 
згідно з Новим Завітом

82. Писання Нового Завіту одностайно стверджу -
ють центральну істину, що Бог здійснив прощення через 
особу і діяльність Ісуса. Ми висвітлимо це послання 
ґрунтовніше за Євангелієм від Матея, а потім, дещо ко-
ротше, за деякими іншими писаннями Нового Завіту. 

a. Ісус – спаситель від гріхів (Матей)

Євангелист Матей особливо підкреслює, що місія 
Ісу са полягає в завданні спасти свій народ від його грі-
хів (1,21), покликати грішників (9,13) і отримати про-
щення гріхів (26,28).
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Йосиф, якому перед народженням Ісуса ангел Гос-
подній сповістив про стан Марії і про його власну роль, 
отримує завдання: «Даси Йому ім’я Ісус, бо Він спасе 
народ свій від гріхів їхніх» (Мт 1,21). Через саме ім’я 
ди тятка суттєво і програмово виражено Його головну 
місію. Імені Ісус (єврейською: Єшуа або Єгошуа) зазви-
чай приписують значення «Господь спасає». Тут дар спа-
сіння конкретизується як прощення гріхів. У Пс 130,8 
той, хто молиться, визнає: «Він (Бог) викупить Ізраїля 
з усіх його злочинів». Відтепер Бог діє і прощає гріхи 
через особу Ісуса. Прихід і місія Ісуса зосереджена на 
прощенні й неухильно засвідчує, що Бог прощає. У двох 
наступних віршах Матей повідомляє про сповнення Пи-
сання, яке каже: «Дадуть йому ім’я Еммануїл, що зна-
чить: “З нами Бог”» (1,22-23). Ісус звільняє від гріхів, 
позбавляє того, що відділяє людей від Бога, і водночас 
звершує відновлене з Ним сопричастя. 

Зустрівшись із паралітиком, Ісус відкрито здійснює 
це своє завдання. Він не відразу зцілює хворого, а каже 
йому милостиво й лагідно: «Бадьорися, сину, твої гріхи 
відпускаються» (Мт 9,2). Деякі присутні там книжники 
усвідомлюють вагу того, що сталося, і між собою зви-
нувачують Ісуса, що Він богохулить, що привласнює 
божественну прерогативу. Звертаючись до них, Ісус на-
голошує на своїй владі і для підтвердження наводить 
сам факт зцілення: «Та щоб знали, що Син Чоловічий 
має владу на землі гріхи відпускати...» (Мт 9,6). Із цією 
зустріччю пов’язані покликання митаря Матея (9,9) 
та частування Ісуса і Його учнів з багатьма митарями 
і грішниками. У відповідь на протест фарисеїв Ісус каже, 
що виконує роль лікаря, виявляє милосердя, як цього 
бажає Бог, формулюючи доручену Йому Богом місію 
так: «Бо прийшов кликати не праведних, а грішних» 
(Мт 9,13). Тут також метою прощення є сопричастя (єд-
ність), як Ісус висловлює це в дружньому зверненні до 
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хворого грішника, запрошуючи бути з Ним і на спіль -
но му бенкеті. 

Під час останньої вечері, у кінці, даючи чашу учням, 
Ісус каже: «Пийте з неї всі, бо це кров моя Завіту, яка 
за багатьох проливається на відпущення гріхів» (Мт 
26,28). Так Він об’являє, як здобуває спасіння свого на-
роду від його гріхів. Проливаючи свою кров, тобто від-
даючи власне життя, Він затверджує новий і остаточний 
союз та досягає прощення гріхів (пор. Євр 9,14). Те, що 
Ісус просить робити своїх учнів, тобто їсти Його тіло 
і пити Його кров, є запорукою їхнього єднання з Ним 
і через Нього з Богом – єднання, яке стає досконалим 
і постійним через бенкет у царстві Отця (Мт 26,29). 

б. Відкупительна місія Ісуса в інших писаннях 
Нового Завіту 

83. Коротко оглянемо Євангеліє від Йоана, Послан-
ня до римлян, Послання до євреїв і Одкровення. Може 
здивувати той факт, що майже завжди на початку цих 
писань підкреслено місію Ісуса, яка стосується відпу-
щення гріхів. 

При першій появі Ісуса Йоан Хреститель представ-
ляє Його: «Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає» 
(Йо 1,29). Світ, ціле людство просякнуті гріхом; Бог по -
слав Ісуса, щоб той звільнив світ від гріха. Причиною, 
через яку Отець присилає Сина, є Його любов до гріш-
ного світу: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єди-
нородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, 
але жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина 
світ засудити, лише Ним – світ спасти» (Йо 3,16-17). На 
початку свого першого послання Йоан також стверджує: 
«Кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує від усякого 
гріха» (1 Йо 1,7) і продовжує: «Якже ми визнаємо грі-
хи наші, то Він – вірний і праведний, щоб нам простити 
гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Коли ми 
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кажемо, що не згрішили, ми чинимо Його неправдомов-
ним, і слова Його в нас немає» (1 Йо 1,9-10).

Павло розглядає прощення, яке дає Бог і звершує 
Ісус, в особливий спосіб у Посланні до римлян: «Всі бо 
згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються да-
ром Його ласкою, що через відкуплення в Ісусі Христі: 
якого видав Бог як жертву примирення, в Його крові, 
через віру...» (Рм 3,23-25). Для всіх віра в Ісуса дає до-
ступ до прощення їхніх гріхів (пор. Рм 3,26) і до прими-
рення з Богом (пор. Рм 5,11). За Павлом, любов Божа до 
грішників також є причиною дару Його Сина: «Бог же 
показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, 
коли ми ще були грішниками» (Рм 5,8). 

Початок Послання до євреїв описує гідність Сина, 
через якого Бог говорив за останніх днів (Євр 1,1-4), 
і згадує вирішальний чин Його місії: Він здійснив 
«очищення гріхів» (Євр 1,3). У такий спосіб вже від по-
чатку об’являється те, що становить головну тему по-
слання. 

У початковій частині Одкровення Ісуса Христа про-
голошено як «того, що полюбив нас і обмив нас від гріхів 
наших кров’ю своєю, і зробив нас царством священиків 
Богові і Отцеві своєму» (Од 1,5-6). Це повторено у ве-
ликій, урочистій, святковій і всезагальній прославі, при-
свяченій Агнцю, і висловлено в новій пісні: «Достойний 
Ти взяти книгу і розкрити печаті її; бо Ти був заколений, 
і викупив Богові кров’ю своєю – з кожного племени 
і язика і люду і народности; і зробив їх царством свя-
щеників Богу нашому; і царствуватимуть на землі» 
(Од 5,9-10). Унікальне свято і радість спричинені тим, 
що жертва Ісуса-Агнця є відкупительним і спасенним 
актом, який примирює загибле людство з Богом, при-
водить його від смерті до життя і веде від темряви роз-
пачу до щасливого й осяйного майбутнього в єднанні 
з Ісусом і з Богом. 
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Зрештою, згадаймо досвід двох верховних апосто -
лів – Петра і Павла. Обидва пережили серйозний упа-
док: Петро, заперечивши тричі, що знав Христа і що 
був Його учнем (Мт 26,69-75), Павло – як переслідувач 
перших віруючих в Ісуса (1 Кр 15,9; Гл 1,13; Флп 3,5-6); 
обидва глибоко усвідомлювали свою провину. Петрові 
(1 Кр 15,5; Лк 24,34; Йо 21,15-19) і Павлові (1 Кр 9,1; 
15,8) з’явився воскреслий Христос. Обидва є помилува-
ними грішниками. Обидва досвідчили вирішальне і жит -
тєдайне значення прощення для грішника. Їхнє подаль-
ше проповідування Божого прощення через Господа 
Ісуса, розп’ятого і воскреслого, не є теорією чи порож-
нім словом, а свідченням із власного досвіду. Пізнавши 
небезпеку загибелі, вони отримали примирення і стали 
основними свідками божественного прощення в особі 
Ісуса. 

в. Посередництво Церкви в уділенні 
Божого прощення 

84. У рамки ширшої картини влади, довіреної Петро-
ві (Мт 16,19) та іншим відповідальним у Церкві учням 
(Мт 18,18), поміщається місія «відпускати гріхи»; її по-
дано в контексті зіслання Святого Духа, яке символізує 
вражаючий жест воскреслого Господа, котрий дихнув 
на учнів (Йо 20,22-23). Там, посеред пасхальної події, 
народжується те, що Павло називає «службою прими-
рення» і що він коментує: «Бо то Бог у Христі прими-
рив Собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, 
поклав  ши в нас слово примирення» (2 Кр 5,19). Три Та-
їнства виразно слугують відпущенню гріхів: Хрещен ня 
(Ді 2,38; 22,16; Рм 6,1-11; Кл 2,12-14), Покаяння (спо-
відь) (Йо 20,23) і, для хворих – Єлеопомазання, дові-
рене «пре світерам» (Як 5,13-19).



109

5. ЕСХАТОЛОГІЧНА МЕТА – 
ОБРІЙ, ЯКИЙ НАДИХАЄ 

ДО МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

85. Есхатологічну мету в Новому Завіті подано як 
найвищий рівень єднання з Богом, яке людина поклика-
на осягнути. З боку Бога це дар, що містить Його транс-
цендентність і реалізується за посередництвом Христа. 
Він вимагає від людини, яка є його об’єктом, готовності 
прийняти цей дар і скерувати всю свою моральну пове-
дінку в теперішньому земному житті в напрямі перспек-
тиви майбутньої повноти життя в досконалому єднанні 
з Богом. 

Сліди цього знаходимо майже всюди в Новому За-
віті. Але есхатологічне єднання з Богом, як і його при-
йняття з боку людини, підкреслено насамперед у Павла 
і в Одкровенні. 

5.1. Здійснене царство і Бог «все в усіх»: 
вістка Павла

86. Апостол Павло, як випливає зі синхронного ана-
лізу всіх послань, які йому приписують, вважає, що ос-
таточна мета людини – це результат динаміки життя, 
яка, розпочавшись прийняттям Євангелія і хрещенням, 
завершується єднанням із Христом. 

a. Дар вічного життя 

Павло ставить дароване вічне життя, уже від його за-
родження, в стосунок із Христом: «дар ласки Божої – 
життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім» (Рм 6,23). 
Водночас уточнено, що взаємини з Христом нерозривно 
пов’язані – щодо залежності й участі – з Його воскре-
сінням: «… щоб, як Христос воскрес із мертвих славою 
Отця, і ми теж жили новим життям» (Рм 6,4).
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Участь у воскреслому житті реалізується вже тепер: 
вона супроводжує християнина у зростаючому розвит-
ку його теперішнього життя й осягає повноту в есхато-
логічній фазі. 

З приводу цього життя, яке оживляє християнина, 
доцільно підкреслити інший аспект – залежність від Ду-
ха. Дух зроджує в християнинові нове Христове життя, 
дає йому розвиватися, веде його до довершеності. Як же 
ми можемо окреслити цю довершеність? Павло подає 
з цього приводу різні вагомі підказки.

Наприклад, він говорить про життя в незіпсованості, 
у славі, в силі духовного тіла замість нашого теперіш-
нього пре-есхатолоічного стану (1 Кр 15,42-44). Він під-
креслює, що, воскреснувши, ми носитимемо «образ не-
бесного Адама» (1 Кр 15,49).

Інший текст Павла, який переносить нас із теперіш-
нього в есхатологічне майбутнє, є висновком «дороги лю -
 бові» (1 Кр 12,31б-14,1a), який знаходимо в 1 Кр 13,8-13. 
Любов, якою ми любимо зараз, «ніколи не переминає» 
(1 Кр 13,8). На есхатологічному рівні минуть віра і на-
дія, але любов, належно примножена, залишатиметься 
і задаватиме тон усьому есхатологічному життю. 

Про божественне життя як участь у воскресінні Хри-
ста маємо особливо синтетичний і вагомий уривок: 
йдеться про 1 Кр 15,20-28. Проілюструвавши в попере-
дніх віршах незмінну відповідність між воскресінням 
Христа і воскресінням християн, на основі якого існує 
єдине велике воскресіння – воскресіння Христа, яке 
розширюється і розгалужується у формі життя і жит-
тєздатності в окремих християнах, Павло тепер намага-
ється уточнити деякі деталі цього. Передусім, за спіль-
ної участі у воскресінні, існує порядок його реалізації: 
спершу Христос, який, уже воскреслий, є немов первіст-
ком від збору, що все ще перебуває в процесі дозріван -
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ня. Але після Христа неодмінно прийдуть «Христові» 
(1 Кр 15,23), тобто ті, котрі Йому належать.

Повна участь християн у воскресінні здійсниться 
«під час Його приходу» (1 Кр 15,23), у момент остаточ-
ного Пришестя. Павло, дивлячись на це повернення 
зі свого часу – застосовуючи апокаліптичний стиль, – 
вказує, що станеться в цей проміжний період. Це буде 
дія самого Христа, скерована на встановлення Його 
царства в історії. Це приведе до того, що, насамперед, 
буде знищено всі чужорідні, ворожі й супротивні цар-
ству елементи в історії, навіть «останній ворог… смерть» 
(1 Кр 15,26). Після цього воскреслий Христос передасть 
«Богові і Отцеві» (1 Кр 15,24) реалізоване царство, куди 
належатиме Він і всі люди, які візьмуть повну участь 
у Його воскресінні. Таким чином буде осягнуто кінце-
вий пункт усієї історії спасіння: Бог «усе в усіх» людях 
(1 Кр 15,28), досконало однорідний із ними, яким є, уже 
відтепер, вповні присутній у воскреслому Христі й од-
норідний із Ним. 

б. Моральні аспекти

87. Ця найвища мета має свої моральні аспекти, які 
відображаються в поведінці християн. 

Дивлячись на цю мету, християнин має насамперед 
пам’ятати, що вже відтепер він є носієм того життя, яке 
згодом матиме такий розквіт. Христос через нове життя, 
яке йому передає, уже відтепер воскресає в ньому. 

Дух, якого він посідає, дарує йому це нове життя 
й організовує його. Він становить «завдаток нашої спад-
щини» (Еф 1,14) – тієї, яку матимемо, щойно осягнемо 
мету. Кожне прибільшення життя, всяке зростання лю-
бові є кроком у цьому напрямку. 

Внаслідок цього християнин має дивитися на своє 
остаточне майбутнє як на натхненний орієнтир. Між 
його теперішністю і його остаточною метою є поступове 
зростання життя. 
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Розвиток життя Христа спонукатиме християнина 
до конкретних рішень, і Павло не втомлюється ще й ще 
раз це стверджувати: «Так само й ви вважайте себе за 
мертвих для гріха, а за живих для Бога, в Христі Ісусі» 
(Рм 6,11). А розвиток веде до майбутнього царства, яке 
Христос передасть Отцеві й частиною якого буде сам 
Христос. Проте участь у майбутньому царстві, яка зо-
всім не є гарантованою, має вже відтепер свої вимоги. 
Перелічивши «учинки тіла» (Гл 5,19-21), Павло додає: 
«… про що я вас попереджаю, – як я вже й раніше казав, 
що ті, що таке чинять, царства Божого не успадкують» 
(Гл 5,21). З цього випливає, що, дивлячись в есхатоло-
гічне майбутнє, християнин щодня зростатиме в житті 
і в любові, але має водночас остерігатися всіх супротив-
них царству елементів, які можуть підстерігати його на 
шляху.

5.2. Пункт призначення книги Одкровення: 
взаємність із Христом і Богом 

88. У книзі Одкровення в оригінальний спосіб пока-
зано й особливо підкреслено науку про есхатологічну 
повноту. Те, що в Павла є реалізованим царством і «Бо-
гом, який є все в усіх», тут показано в антропологічних 
образах: місто, яке стає дружиною. Цим містом є новий 
Єрусалим. Таке перетворення відбувається у двох етапах. 

 a. Наречена і дружина – новий Єрусалим

На першому етапі місто, яке все ще є нареченою, пе-
реступає поріг шлюбності (Од 21,1-8). У контексті, ціл-
ком оновленому Христовими цінностями – «небо нове 
і земля нова», – Єрусалим «сходить з неба від Бога, при-
готований, мов наречена, прикрашена для мужа свого» 
(Од 21,1-2).
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Приготування нареченої, вже завершене, посприяло 
поступовому зростанню її «першої любові» (Од 2,4), 
зростанню, яке наречена здійснила, приймаючи нака -
зи Христа, які все більше кваліфікують її як царство 
(Од 2,2-3), а також залишаючи сліди «праведности свя-
тих» (Од 19,8), які зуміла реалізувати в історії.

Переступивши поріг шлюбності, наречена стає «жін-
кою». Це другий етап. Автор Одкровення висловлює 
і вно сить за допомогою найкращих засобів свого симво-
лізму нове становище, до якого дійшло в такий спосіб 
(Од 21,9-22,5). З одного боку, можна побачити, почути 
і відчути, що наречена, яка стала дружиною, здатна на 
рівноцінну любов стосовно Христа. Приготований до 
дотику із трансцендентністю Бога в небі, з якого схо-
дить, несучи сам дотик Бога, що є любов’ю, новий Єруса-
лим являється увесь співвіднесений з Христом, наскрізь 
пронизаний його новизною. З іншого боку, сам Христос 
немов захоплений даруванням своїй нареченій всього 
того найкращого, що посідає: Він огортає її світлом і пе-
редає їй славу Божу, «сіяння Його схоже на камінь най-
коштовніший, як на камінь яспис криштально ясний» 
(Од 21,11). Він робить з неї місто, відкрите для всіх на -
родів, на дванадцятьох брамах якого поміщено «два-
надцять ангелів і імена дванадцятьох племен Із раїля», 
а його підвалинами є «дванадцять апостолів Агн ця» 
(Од 21,14). Він дає йому стабільність, будує відпо відно 
до величини своєї любові (пор. Од 21,16 і Еф 3,18-19). 
Він вводить його у прямий зв’язок із Богом (Од 21,18), 
зв’язок живий і захопливий, символічно представле ний 
безліччю коштовних каменів (Од 21,19). Він зрошує йо-
го «річкою води живої, світлою, мов кришталь, що ви-
ходила від престола Бога й Агнця» (22,1). Як Христос 
Агнець, так і його жінка-наречена не могли б зробити 
одне одному більшого взаємного подарунку. 
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б. Звершене царство Боже

89. Але є й інший аспект. Із новим Єрусалимом, «жін-
кою Агнця» (Од 21,9), повністю реалізується «царство 
Господа нашого і Христа Його» (Од 11,15). Відповідність 
між шлюбністю і царством надихає автора Од кровен -
ня, який висловлює її в одному з найурочистіших до-
ксологічних величань цієї книги (19,6-8):

Алилуя! бо воцарився Господь, Бог наш, 
Вседержитель!
Радуймося і веселімося і віддаймо славу Йому,
Бо настав шлюб Агнця
І дружина Його приготувалася.
І дано їй, щоб одягнулася у вісон
Чистий, ясний!

Царство, пов’язане з есхотологічним шлюбом Хри-
ста-Агнця, є вже реалізованим царством – а не в процесі 
становлення, як було до того, – і його учасники посіда-
ють його в невимовній зустрічі з Богом: «і побачать об-
личчя Його, і ім’я Його – на чолах їхніх… Господь Бог 
освітлює їх, і царюватимуть навіки вічні» (Од 22,4-5). 
Це охоплює повну реалізацію взаємності союзу у Хрис-
ті й досягає рівня шлюбної рівності. У цьому контексті 
Христос дарує своїй дружині безпосередній досвід Бога, 
пережитий у повній взаємності. У новому Єрусалимі 
вже немає потреби у храмі, який би полегшував цей до-
свід: «Господь, Бог Вседержитель, є храм Його, і – Аг-
нець» (Од 21,22). 

в. Відповідальна співпраця

90. Автор книги Одкровення, як ми вже бачили, на-
полягає на відповідальній співпраці християнина, аби 
той міг отримати есхатологічний дар. Аж вісім разів він 
показав зв’язок перемоги, яку християнин, співпрацю-
ючи з Христом, має здобути, із нагородою, яку сам Хрис-
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тос дасть йому «в кінці» (пор. Од 2,26; пор. 2,7.11.17.28; 
3,5.12.21). В ім’я Духа проголошено блаженними тих, 
які вмирають у Господі, тому що «діла їхні слідують за 
ними» (Од 14,13). І ще раз, перш ніж показати нам но-
вий Єрусалим, він у дивовижній сцені представляє май-
бутній суд усіх людей«по ділах їхніх» (Од 20,13).

Щоб мати участь у небесному Єрусалимі, необхідно 
«перемогти» – «переможний унаслідує це» (Од 21,7), 
долаючи особисті труднощі, а передусім – співпрацюю-
чи з перемогою, яку воскреслий Христос здобуває в іс-
торії над супротивною царству і союзу системою. 

Знову ж таки, у відкритому зв’язку з входом до но-
вого Єрусалиму, у завершальному літургійному діалозі 
(Од 22,6-22) підкреслено, з одного боку, вимогу постій-
ного очищення християнина: «Блаженні ті, котрі одяг 
свій перуть» (Од 22,14), а з іншого – кару відлучення, 
накладену на тих, що чинять зло (Од 22,15).

5.3. Висновок

91. Дві концепції – апостола Павла і книги Одкро-
вення – в кінцевому підсумку збігаються, обидві пода-
ючи для християнина двополюсну перспективу. З одно-
го боку, наполегливо переміщають погляд християнина 
з теперішнього в майбутнє – до повноти життя, яка на 
нього чекає. А з іншого – безупинно привертають увагу 
до теперішнього і до постійного зусилля, що є необхід-
ними, аби в майбутньому здійснити цю повноту життя.
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ЧАСТИНА ДРУГА

ДЕЯКІ БІБЛІЙНІ КРИТЕРІЇ 
МОРАЛЬНОГО ОСМИСЛЕННЯ

ВСТУП

92. У першій частині цього документа було виділе-
но головні антропологічні та богословські вказівки, які 
в Писанні обґрунтовують моральне осмислення, та 
показати головні моральні наслідки, що з цього випли-
вають. 

Друга частина виходить із сучасної проблематики. 
Сьогоднішня людина, як індивідуально, так і колектив-
но, щодня стикається з делікатними моральними про-
блемами, які постійно накидають, з одного боку, розви-
ток гуманітарних наук, а з іншого – глобалізація кому-
нікацій, так що навіть у переконаних віруючих виникає 
враження, ніби деякі істини минулого вже не існують. 
Вистачить лише згадати різні підходи до етики насиль-
ства, тероризму, війни, міграції, розподілу багатства, по-
шани до природних ресурсів, життя, роботи, статевості, 
досліджень у галузі генетики, сім’ї чи громадського жит-
тя. Перед цією складною проблематикою в моральному 
богослов’ї в останні десятиліття виникла спокуса по-
вністю або частково відсунути Святе Письмо вбік. Що 
робити, коли Біблія не дає повних відповідей? Як інте-
грувати біблійні відомості в моральний дискурс про пи-
тання, для яких потрібне світло богословського осмис-
лення, розуму та науки? Це і є нашим завданням.
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Йдеться про делікатний проект, через те що канон 
Святого Письма постає як збірка натхнених текстів – 
збірка книг, які походять від дуже різних авторів та епох 
і висловлюють численні богословські погляди, котрі 
опрацьовують або подають моральні питання дуже різ-
номанітно: іноді в межах законодавчих текстів чи про-
грамних промов, іноді в рамках розповідей, темою яких 
є об’явлення таїнства спасіння, або наводять конкретні 
приклади морального життя – як позитивні, так і нега-
тивні. З бігом часу, окрім того, відбувається інший роз-
виток і вигострення моральної чутливості та моральних 
мотивацій.

Усе це засвідчує потребу визначити методологічні 
критерії, які б дозволили покликатися в моральних пи-
таннях на Святе Письмо, враховуючи водночас його бо-
гословський зміст, складність літературної композиції 
та, врешті, його канонічний вимір. У зв’язку з цим особ -
 ливу увагу буде присвячено перечитуванню Старого 
Завіту в Новому, застосовуючи, наскільки це можливо, 
категорії послідовності, непослідовності та розвитку, які 
позначають зв’язки між двома Завітами.

93. Для того щоб, наскільки це можливо, виходячи 
з Писання, висвітлити складні моральні рішення, роз-
різнимо у викладі два основні критерії (відповідність 
біблійному баченню людини та відповідність прикла-
дові Ісуса) і шість інших, особливих, критеріїв (відпо-
відність, протиставлення, розвиток, вимір спільноти, 
кін цева мета, розсудливість). У кожному з цих випад-
ків починаємо з викладу критерію і показуємо на основі 
текстів чи тем, як критерій ґрунтується на одному й ін-
шому Завіті та які орієнтири для сьогодення пропонує. 

Два основні критерії відіграють подвійну роль. Пе-
редусім вони слугують мостом між першою частиною 
(фундаментальні основи) та другою (методологічні вка-
зівки) і тим самим забезпечують загальний взаємозв’я-
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зок аргументації. Відтак впроваджують та в певний 
спосіб залучають шість особливих критеріїв. З цілості 
Писання насправді можна вивести щонайменше шість 
вказівок для досягнення міцних моральних постав, ба-
зованих на біблійному одкровенні: 1) відкритість до 
різних культур, а отже, певний етичний універсалізм 
(відповідність); 2) непохитна постава щодо несумісних 
цінностей (протиставлення); 3) процес розвитку чутли-
вості моральної свідомості, наявної в кожному з двох 
Завітів, особливо в переході від одного до іншого (роз-
виток); 4) виправлення поширеної в сучасних культурах 
тенденції витіснення моральних рішень тільки до суто 
суб’єктивної, індивідуальної сфери (вимір спільноти); 
5) відкритість на абсолютне майбуття світу та історії, 
що спроможна глибинно визначити об’єкт та мотивацію 
морального вчинку (кінцева мета), і, нарешті, 6) ретель-
не визначення, залежно від поодиноких випадків, від-
носної чи абсолютної вартості моральних принципів та 
приписів Писань (розсудливість).

Читач, звичайно, розуміє, що не варто очікувати на 
розгляд та дослідження всіх проблематичних мораль-
них питань. Ми обрали групу моментів, яка, не будучи 
вичерпною, все ж таки ілюструє найефективніший спо-
сіб, чи способи, висвітлювати моральне осмислення на 
основі Писання. Наміром є, отже, показати, які пункти 
біблійне об’явлення пропонує сьогодні нам на допо -
мо гу в делікатному процесі правильного морального 
оцінювання.
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1. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ

94. Щоб проілюструвати два загальні критерії, ско-
ристаємося двома базовими текстами, поданими на по-
чатку нашого документа, – Декалогом і блаженствами, 
саме через їхню фундаментальну літературну й бого-
словську вагу.

1.1 Перший основний критерій: 
відповідність біблійному баченню 

людської істоти

95. Через те, що значну частину етичного змісту Свя-
того Письма можна віднайти і в інших культурах і че-
рез те, що віруючі не мають монополії на добрі вчинки, 
дехто стверджував, що біблійна мораль насправді не 
є оригінальною і що основні корисні роз’яснення в цій 
площині варто шукати у сфері розуму.

1.1.1. Пояснення критерію

Попереднє міркування не витримує критики. Згідно 
з Кард. Йозефом Рацінґером, «оригінальність Святого 
Письма в моральній площині не полягає у винятково-
сті запропонованих тем, а радше в очищенні, оцінюванні 
й дозріванні того, що пропонувала навколишня куль-
тура». Особливий внесок Святого Письма у сфері мо-
ральності подвійний: 1. «Критична оцінка щодо того, що 
є насправді людським, тому що воно уподібнює нас до 
Бога, та очищення від того, що не властиве людині»; 
2. «Поміщення моральності в новий контекст сенсу – 
контекст Союзу». Іншими словами, новизна «полягає 
в асиміляції людського внеску, однак, переображуючи 
його в божественному світлі Об’явлення, що досягає 
вершини в Христі, пропонуючи нам таким чином автен-
тичний шлях життя». Отож, оригінальність, але й важ-
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ливість для нашого часу, в якому складність проблем 
і нестійкість деяких тверджень вимагають нового по-
глиблення джерел віри. «Без Бога насправді неможливо 
вибудувати жодної етики. Також і Декалог, котрий, без 
сумніву, є моральною віссю Святого Письма і дуже важ-
ливий у міжкультурному діалозі, не можна розуміти на-
самперед як закон, а передусім як дар. Декалог є Єван-
гелієм, і його можна вповні зрозуміти лише в перспек-
тиві, яка довершується у Христі; отже, він не є низкою 
приписів, визначених у собі, а динамікою, відкритою до 
все глибшого розуміння» («Il rinnovamento della teo lo gia 
morale: prospettive del Vaticano II e di Veritatis splendor» // 
Camminare nella luce: Prospettive della teologia morale 
a partire da Veritatis splendor / за ред. L. Melina i J. Noriega, 
Roma: PUL, 2004, 39-40; 44-45).

Насправді Біблія пропонує цінний обрій для роз’яс-
нення всіх моральних питань, навіть тих, на котрі в ній 
немає прямої і вичерпної відповіді. Зокрема, коли йдеть-
ся про винесення моральної оцінки, варто передусім по-
ставити два запитання: 1. Чи певна моральна постава від -
повідає богослов’ю створення, тобто баченню людської 
істоти у всій її гідності як «Божого образу» (Бут 1,26) 
у Христі, який сам є, у безмежно глибшому сенсі, «образ 
Бога невидимого» (Кл 1,15)? 2. Чи певна моральна по-
става відповідає богослов’ю союзу, тобто баченню люд-
ської істоти, котра покликана, як індивідуально, так і ко-
лективно, до глибокого сопричастя з Богом та до плідної 
співпраці в побудові нового людства, що знаходить своє 
сповнення у Христі?

1.1.2. Біблійні відомості

96. Як конкретно застосувати цей загальний крите-
рій? Декалог, свого роду фундамент першого Закону, 
послужить нам зразком. Уже в першій частині ми за-
пропонували схему «аксіологічного» прочитання цього 
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основоположного тексту (тобто в категоріях позитивних 
цінностей). Тепер візьмемо два приклади, аби показати, 
в якому розумінні Закон Синаю відкриває потенційно 
багатий моральний обрій, здатний обґрунтувати мір-
кування, пристосоване до ширини сучасної моральної 
проблематики. Двома вибраними цінностями є життя 
і людське подружжя. 

А. Життя

«Не вбиватимеш» (Вих 20,13, Втор 5,17). Виходячи 
зі заперечного формулювання, ця заборона вимагає 
не-діяти: не чини смертельного замаху на життя (тут, 
у контексті, йдеться про людське життя). Ісус поширить 
й уточнить площину заборони: не ранитимеш «свого 
брата» гнівом чи образливими словами (Мт 5,21-22). 
Отже, у певному сенсі, у людині можна убити найцін-
ніше без рушниці, без бомби й отрути! Язик може ста -
ти смертельною зброєю (Як 3,8-10). А також ненависть 
(1 Йо 3,15). 

Б. Подружжя

97. «Не чужоложитимеш» (Вих 20,14, Втор 5,18). 
Первісна заповідь мала передусім соціальну мету – за-
безпечити стабільність клану і сім’ї. Ця мета – чи по-
трібно уточнювати? – нічого не втратила зі своєї ак-
туальності й нагальності. У цьому випадку Ісус також 
розширює обсяг заборони – аж до заперечення всякого, 
навіть марного, бажання подружньої невірності – і чи-
нить майже недієвим Мойсеїв припис щодо розлучення 
(Мт 5,27-32).

1.1.3. Вказівки для сьогодення

А. Життя

98. Перенесення заповіді в аксіологічний вимір від-
криває ширші перспективи. 
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1) Насамперед – це вже вимальовується в Ісусовій 
про повіді – необхідно уточнити саме поняття «пова-
га до життя». Цінність, про яку тут ідеться, не стосу-
ється тільки тіла; у своїй програмній відкритості вона 
охоплює все, що стосується людської гідності, соці-
альної інтеграції та духовного зростання. 
2) Навіть якщо заповідь стосується біологічної сфери, 
вона захищає людину від будь-якої спокуси привлас-
нити собі владу над життям – чи над своїм власним, 
чи над життям інших. Тому Церква розуміє заповідь 
Святого Письма «не вбиватимеш» як абсолютний за-
клик не призводити добровільно до смерті людської 
істоти: чи це ембріон, чи плід, інвалід, смертельно 
хвора особа, індивід, якого вважають соціально чи 
економічно некорисним. У тому ж контексті можна 
пояснити серйозні застереження, які Церква проти-
ставляє генетичним маніпуляціям. 
3) Із плином історії і розвитком цивілізацій Церк-
ва сформулювала власні моральні позиції стосовно 
смертної кари та війни в ім’я поваги людського життя, 
які вона невтомно живить, роздумуючи над Святим 
Письмом, і котрі все більше стають абсолютними. Ці, 
здавалося б, радикальні постави завжди утверджує те 
саме базове антропологічне мислення про фундамен-
тальну гідність людини, створеної на образ Божий.
4) Перед глобальною проблематикою екології нашої 
планети відкритий моральний обрій цінності «поваги 
до життя» може легко вийти за межі інтересів само-
го людства, започатковуючи оновлене міркування 
про рівновагу різновидів рослин і тварин з усіма ба-
жаними відтінками. Біблійна розповідь про початки 
може стати для нас запрошенням до цього. Першій 
людській парі до гріхопадіння було доручено чотири 
завдання: бути плідними, множитися, наповнювати 
землю, підпорядковувати її; тоді Бог встановлює ве-
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гетаріанський спосіб харчування (Бут 1,28-29). Нато-
мість Ной, новий Адам, що забезпечує нове заселення 
людством землі після потопу, отримує тільки перші 
три завдання – і це робить його владу відносною. Бог 
дозволяє йому споживати м’ясо і рибу, але вимагає 
утриматися від крові – символу життя (Бут 9,1-4). 
Ця етика поваги до життя базується на двох темах 
біблійного богослов’я: принципова «доброта» всього 
створіння (Бут 1,4.10.12.18.21.25.31) і розширення 
поняття союзу – залучення до нього всіх живих істот 
(Бут 9,12-16).

Як біблійна думка пояснює таку повагу до життя? Ні 
більше ні менше, як його божественним походженням. 
Дар життя людству символічно описано як жест «вди-
хання» з боку Бога (Бут 2,7). Що більше: цей «нетлін-
ний подих (дух) є у всьому», він «наповнює всесвіт» 
(Муд 12,1; 1,7).

Б. Подружжя

99. Напевно, заперечний спосіб формулювання обо-
в’язку (уникати, стримуватися, не чинити) не вичерпує 
етичної площини, що стосується подружжя. Відкритий 
заповіддю моральний обрій виражається у категоріях 
особистої, взаємної та солідарної відповідальності: на-
приклад, завданням кожного з членів подружжя є сер-
йозно ставитися до свого обов’язку, постійно віднов-
лювати своє первинне зобов’язання; обоє мають брати 
до уваги психологію свого партнера, його темп життя, 
смаки, духовний шлях (1 Пт 3,1-2,7); обоє мають плека-
ти повагу до іншого й самовіддано любити одне одного 
(Еф 5,21-22.28.33), розв’язувати конфлікти чи світо-
глядні відмінності, розвивати гармонійні стосунки; 
обов’язком подружжя як такого є взяти на себе відпо-
відальність стосовно народжуваності, внеску в розви-
ток суспільства й духовного зростання. Насправді бого-
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службовий чин християнського шлюбу передбачає ди-
намічний, ніколи не завершений проект: щоразу більше 
ставати святим подружжям, котре у світі часто ефемер-
них та поверхових стосунків засвідчує й уособлює ста-
більність, міцність і плідність обітниці Божої любові до 
людства і Христа до Церкви.

Безперечно, Церква у своєму зобов’язанні непохит -
ної вірності Божому Слову завжди підносила велич па-
ри чоловік – жінка, як у їхній фундаментальній гіднос-
ті «образу Божого» (створення), так і в їхніх стосунках 
спільного зобов’язання перед Богом і з Богом (союз). 
У своєму постійному й непохитному нагадуванні про 
важливість і святість подружжя Церква діє не стільки 
через осудження моральної вседозволеності, скільки че-
рез невтомну й турботливу оборону повноти подружжя 
згідно з Божим задумом.

1.2. Другий основний критерій: 
відповідність прикладові Ісуса

1.2.1. Пояснення критерію

100. Другий основний критерій ще більше зосереджу-
ється на, так би мовити, осерді власне християнської 
мо ральності – наслідуванні Ісуса, незрівнянного взі-
рця досконалої узгодженості між словами і життям та 
відпо відності Божій волі. Немає потреби повторювати 
й наново підсумовувати те, про що було сказано в пер-
шій частині стосовно наслідування Христа й слідування 
за Ним – надзвичайно важливих тем для наших погля-
дів. Оскільки Ісус для віруючих є найвищим взірцем до-
сконалих дій, з погляду моральної розсудливості постає 
конкретна проблема: чи поведінку Ісуса розглядати як 
норму, чи як нездійсненний ідеал, чи як джерело на-
тхнення, чи просто як точку відліку?
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1.2.2. Біблійні відомості

101. Тут також спираємося на базовий текст, який 
спрямовує і випереджує проголошення нового Закону 
в першому Євангелії.

а. Блаженства (Мт 5,1-12)

Від самого початку блаженства трактують мораль-
ність радикально. У парадоксальний спосіб вони під-
тверджують фундаментальну гідність людської істоти 
в найбільш знедолених особах, яких Бог захищає в пер-
шу чергу, – в убогих, пригноблених, лагідних, голодних, 
переслідуваних; вони є «синами Божими» (в. 9), спадко-
ємцями та громадянами «Царства Небесного» (вв. 3.10). 
Сам Ісус в усій своїй радикальності набуває образу 
«вбогого» (Мт 8,19; пор. 2 Кр 8,9; Флп 2,6-8), «лагідного 
і сумирного» (Мт 11,29) і «переслідуваного за правду». 

б. Продовження проповіді (Мт 5,13-7,29)

Очевидно, блаженства не можна читати окремо від 
довгої промови, до якої вони є вступом. Вона являє фун-
даментальну перспективу стосовно морального життя 
й утворює свого роду паралель до Декалогу, незважаю-
чи на відмінність форми та задуму. У композиції першо-
го Євангелія йдеться про першу, найдовшу і програмну 
промову Ісуса, яка відразу ж занурює нас у серцевину 
того, що означає бути вірним Божим сином у світі. Ідея 
«найвищої праведності» (дієслово perisseuein pleion) 
служить до певної міри основною темою (Мт 5,20; пор. 
також, 3,15; 5,6.10; 6,1.33; 23.23). 

Ісус не тільки об’являє цю найвищу праведність, а й 
є її взірцем. Основний принцип проголошено в 5,17-20. 
У початковому твердженні вимальовується програма 
для всього Євангелія: «Не думайте, що Я прийшов усу-
нути закон чи пророків: Я прийшов їх не усунути, а до-
повнити». Особа, діяльність і навчання Ісуса становлять 
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повне об’явлення того, що Бог хотів показати через За-
кон і Пророків, і проголошують близьке настання Божо-
го царства. Назагал довга проповідь досягає кульміна ції 
у твердженні «будьте досконалі, як Отець ваш небесний 
досконалий» (5,48). Таким чином ідея людини, створе-
ної на «образ і подобу Божу», повертається і перено-
ситься в специфічно моральну сферу. Сам Бог є взірцем 
кожної дії (teleios – «досконалий», у значенні «доверше-
ний», «сповнений»). Звідси випливає заклик: «Шукайте 
перше Царство Боже та його справедливість» (6,33) і на-
магайтеся чинити «волю Отця мого, що на небі» (7,21). 
Христос є ідеальним взірцем цієї моральної досконалос-
ті (пор. Мт 19,16-22).

1.2.3. Вказівки для сьогодення

102. Наскільки нормативною є радикальність, яку 
Ісус втілює у своєму житті і своїй смерті? 

1. Звичайно, не треба використовувати блаженства 
для ідеалізації людської бідності в будь-якій формі 
чи тим більше в обставинах переслідування для за-
охочення до своєрідної пасивної відстороненості, 
єдиним виходом для якої є очікування на потойбіччя. 
З одного боку, Церква, наслідуючи Ісуса, приносить 
для страждаючих слова розради й підтримки. Се-
мітська основа слова «блаженний» містить поняття 
«прямої ходи» (єврейський корінь ’ r), яка вказує, що 
убогі та переслідувані вже в дорозі до царства. З ін-
шого боку, в самому тексті блаженств цього не від-
окремлено від моральних вимог у категоріях чеснот, 
які треба плекати: таким чином триває ідея «пошуку 
убогості» – у тому релігійному та моральному сенсі, 
котрий висловлював ще пророк Софонія (Соф 2,3).
2. Заклик втілювати праведність, яка перевищила 
б праведність книжників і фарисеїв (див. Мт 5,20), 
передбачає, що тепер, у християнському способі 
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жит  тя, кожну моральну норму вміщено в динамічні 
рамки синівських стосунків. У своїй проповіді Ісус 
дуже наполягає на цих стосунках і шістнадцять ра-
зів говорить про Бога, називаючи Його «Отцем» 
з перспективи інших людей, і лише наприкінці впер-
ше називає Його «Отець мій, що на Небі» (Мт 7,21). 
Наприклад, Він розглядає три традиційні вияви єв-
рейського благочестя: милостиня, молитва і піст 
(6,1-18); у кожному випадку поведінка учня має по-
ходити з внутрішнього зв’язку з Богом й уникати 
будь-яких розрахунків, будь-якого пошуку зиску чи 
людської похвали. Продовження проповіді зосере -
джує увагу на узах любові та довіри між Богом і уч-
нем. З цього походить відповідальність учня жити 
Євангелієм. Якщо цього не станеться, виникне пере-
шкода основній дійсності життя, як бажав його Бог 
і навчав про нього Ісус, і так віруючий наражається 
на катастрофічні наслідки. Тексти, що говорять про 
суд, самі вже є попередженнями про руйнівні наслід-
ки поганої поведінки. Зокрема, за допомогою низки 
метафор читач опиняється перед альтернативою: ши-
рокі чи тісні двері, розлога чи вузька дорога, істинні 
чи фальшиві пророки, добре чи погане дерево, розум-
ні чи необачні будівельники (7, 13-27).
3. Яким чином християнський читач може засто-
сувати до себе специфічне і, здавалося б, радикаль-
не моральне вчення Нагірної проповіді, починаючи 
з блаженств? В історії християнства у зв’язку з цим 
виникли два стрижневі питання. По-перше, до кого 
звернена проповідь: до всіх християн чи тільки до 
певної вибраної частини? І як слід тлумачити ці за-
повіді? 

Учнів, які намагаються наслідувати Ісуса, заохоче -
но засвоїти спосіб дії, який уже відтепер відображав би 
майбутню дійсність царства: виявляти співчуття, не від-
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плачувати насильством, уникати сексуальної експлу-
атації, ставати на шлях примирення та любові навіть 
щодо своїх ворогів – це спонукання та дії, що відобра-
жають саму «праведність» Бога й позначають нове жит-
тя в Божому царстві; серед них примирення, прощення 
й беззастережна любов займають центральне місце й ви -
значають напрям усієї етики Нагірної проповіді (див. 
22,34-40). 

Отже, не варто розглядати настанови і приклад са-
мого Ісуса як недосяжні ідеали, навіть якщо вони відо-
бражають те, що характеризує синів і дочок Божих лише 
в повноті царства. Вказівки, котрі дав Ісус, мають цін-
ність справжніх моральних імперативів: вони подають 
учневі основний напрям, який провадить його, щоб шу-
кати й знаходити подібні способи узгодження власних 
дій з цінностями й фундаментальним баченням Єванге-
лія, щоб краще жити у світі в очікуванні прийдешнього 
царства. Моральна проповідь Ісуса та Його приклад ви-
значають богословські й христологічні основи мораль-
ного життя і заохочують учнів жити відповідно до цін-
ностей Божого царства, які об’являє Ісус. 

1.3. Висновок щодо основних критеріїв

103. Коли з погляду християнської моралі йдеться 
про оцінку якогось вчинку, треба негайно поставити 
собі запитання: наскільки ця діяльність відповідає біб-
лійному баченню людини? Наскільки вона натхнена 
прикладом Ісуса?
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2. ОСОБЛИВІ КРИТЕРІЇ

104. Після цих початкових кроків застосування кон-
кретніших критеріїв на основі обраних біблійних тек-
стів мало б доповнити нариси методології, корисної для 
розгляду моральних проблем. 

Систематизація цих критеріїв ґрунтується на таких 
спостереженнях: 1. Відповідність: Біблія виявляє від-
критість до природної моралі у формулюванні великої 
кількості моральних законів та орієнтирів. 2. Проти-
ставлення: Біблія займає чітко визначену поставу в бо -
ротьбі проти антицінностей. 3. Розвиток: Біблія засвід-
чує вдосконалення совісті стосовно певних аспектів 
моральності, зокрема в самому Старому Завіті, а відтак 
на основі вчення Ісуса і під впливом пасхальної події. 
4. Вимір спільноти: Біблія сильно наголошує важли -
вість усієї моралі для спільноти. 5. Кінцева мета: покла-
даючи надію на потойбічність, на очікування царства 
(Старий Завіт) і на пасхальне таїнство (Новий Завіт), 
Біблія дає людині незамінну мотивацію прагнення мо-
рального вдосконалення. 6. Розсудливість: врешті, Біб-
лія проголошує принципи і пропонує приклади мо-
ральності, які мають різну цінність: звідси необхідність 
критичного підходу. 

Уже два базові тексти, які нам послужили раніше, 
ілюструють, у свій спосіб, шість методологічних крите-
ріїв, які слугуватимуть об’єктом подальшого опрацюван-
ня. 1. Відповідність. Деякі приписи мають свої відповід-
ники в інших культурах того часу. Наприклад, у багатьох 
культурах «Золоте правило» (Мт 7,12) трапляється як 
у стверджувальному, так і в заперечному формулюванні. 
2. Протиставлення. Засуджено деякі язичницькі звичаї: 
наприклад різьблені зображення (Вих 20,4) та багато-
слівні молитви (Мт 6,7). 3. Розвиток. Уся Ісусова пропо-
відь розкриває вищу справедливість і в такий спосіб 
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здійснює намір і дух Тори (пор. 5,17) через більшу ін-
теріоризацію, через відповідність між думками та діями 
і через вимогливіші моральні вчинки. 4. Вимір спільноти. 
Безперечно, Ісус суттєво вдосконалює колективне розу-
міння моралі Декалогу і приписи, зосереджені на особі 
й спрямовані врешті-решт на формування спільноти; 
навіть страждання, перенесені заради Нього, є факто -
ром згуртування спільноти (Мт 5,11-12). 5. Кінцева ме -
та. До земної есхатології Декалогу (обіцянка «довголіт -
тя» у Вих 20,12), як основну мотивацію всіх людських 
вчинків, Ісус додає надію на потойбічність (Мт 5,3-10; 
6,19-21). 6. Розсудливість. Різне пояснення суботи, в од-
ному випадку в категоріях культу (Вих 20,2-11), в іншо-
му – в соціально-історичних межах (Втор 5,12-15), від-
криває шлях багатшому й глибшому моральному осмис-
ленню недільного відпочинку та часу. З іншого погляду, 
скасування розлучення (Мт 5,31-32), хоч воно дозволе-
не Торою, показує, що треба відрізняти вічні закони від 
пов’язаних із певною культурою, часом, місцем.

На основі викладеного спробуємо пов’язати кожен 
із цих критеріїв зі стрижневим словом. 1. Відповідність: 
мудрість, як людська чеснота, потенційно присутня 
у всіх культурах. 2. Протиставлення: віра. 3. Розвиток: 
праведність не так у сенсі класичного богослов’я, як 
у йо го багатому й динамічному біблійному розумінні 
(єврейською sedaqâ, грецькою dikaiosynê), яке охоплює 
шукання Божої волі і шлях вдосконалення (teleiôsis). 
4. Вимір спільноти: братня любов (agapê). 5. Кінцева 
мета: надія. 6. Розсудливість: обережність, яка перед-
бачає перевірку морального судження, як об’єктивного, 
починаючи від екзегези й церковного передання, так 
і суб’єктивного, на основі совісті (syneidêsis), провадже-
ної Святим Духом.
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2.1. Перший особливий критерій: 
відповідність

105. Біблія у багатьох місцях засвідчує відповідність 
її морального вчення і законів моральним орієнтирам 
довколишніх народів. Ті самі фундаментальні мораль-
ні питання порушувала біблійна традиція і розглядали 
філософи та моралісти, які не мали доступу до Божого 
об’явлення і до запропонованих ним рішень. Часто зна-
ходимо навіть і відповідність відповідей, даних на ці 
запитання всередині й зовні біблійного передання. Тут 
можна говорити про природну мудрість як про потен-
ційно універсальну цінність. Цей факт може сьогодні 
надати Церкві відваги вступити в діалог зі сучасною 
культурою та моральними системами інших релігій чи 
філософських учень у спільному пошуку норм поведін-
ки щодо теперішніх проблем. 

2.1.1. Біблійні відомості

106. Як у Старому, так і в Новому Завіті знаходимо 
тексти, які виявляють таку відповідність з огляду на різ-
ні аспекти моральності. Ними є: походження гріха і зла, 
певні норми людської поведінки, мудре мислення, мо-
ральні настанови й переліки чеснот. 

а. Походження гріха і зла

Фундаментальну біблійну поставу щодо людської 
гідності й людської схильності до гріха викладено в пер-
ших розділах книги Буття. Численні моральні переко-
нання спільні для середовища Стародавнього Сходу, зо-
крема ті, що містяться в месопотамському епосі «Енума 
Еліш». Про вплив цієї поеми свідчить значна кількість 
античних згадок про неї. Спільні вірування охоплюють 
те, що всесвіт створило особове божество, що в цьому 
всесвіті людські створіння займають особливе місце 
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й мають привілейовані стосунки з божеством. В обох 
літературах характерною рисою людини є її нездатність 
поводитися згідно з прийнятими ідеалами, що призво-
дить до смерті. 

Міфи класичної грецької драми глибоко описують 
людські недоліки, а трагедія не залишає місця для на-
дії і прощення. Великі класичні трагедії описують не-
минучі й тривалі наслідки цих недоліків і невблаганну 
божу помсту. Про такі переконання свідчать і грецькі 
похоронні написи, в яких переважають відчуття невдачі 
й абсурдності прожитого життя. Звідси песимістичний 
аналіз становища людини.

Зроблена на початку Біблії характеристика людської 
природи і становища людини надають її існуванню ін-
шого значення. Надія є важливим чинником у біблій-
ному баченні грішної людської природи, оскільки Бог 
біблійного об’явлення є Богом, який любить, прощає 
і піклується про створений світ, а кожна людська істота 
є Його образом і представником. Не намагаючись при-
ховати або виправдати людської схильності до гріха, ці 
розділи надають позитивного значення моральності че-
рез упевненість у Божому втручанні і прощенні. 

Хоча єврейська концепція світу послуговується ме-
сопотамськими запозиченнями, є принаймні два біб -
лійні елементи, яких немає у месопотамських міфах. 
Йдеться про божественну опіку над людством і про люд-
ську відповідальність за продовження створеного світу, 
що виражено в завданні, дорученому Адамові, якого 
створено на образ Божий. У месопотамському уявлен-
ні про світ людські істоти мають завдання служити бо-
гам за їхнім бажанням, забезпечуючи їх жертвоприно-
шеннями. 
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б. Закони

107. Закони Старого Завіту (напр. Вих 20-23; Втор 
12-26) також містяться у великій традиції законів Ста-
родавнього Сходу (напр. Кодекс Хаммурапі). Особливо 
вражає збіг приписів, що стосуються індивіда. В осно-
ві високої поваги до закону в культурі стародавнього 
Близького Сходу є переконання, що закон і справед-
ливість, зокрема захист слабкого, необхідні для життя 
кожного суспільства. 

Старий Завіт не звертається до суддів чи царів, ко-
трі мають забезпечити виконання цієї справедливості. 
Його адресатом є кожний член Божого народу, який 
має визнати, що спільне благо, практиковане в дусі со-
лідарності, є осердям суспільного життя. У Біблії немає 
нічого, що відповідало б «Декларації про права людини», 
тому що ті самі пункти, висловлені в цій декларації, по-
дано не як права отримувача, а як обов’язки того, хто діє. 
Первинним є не стільки право особи на певне ставлення 
до неї, а радше обов’язок кожного індивіда поводитися 
з іншими так, щоб виявити пошану людській гідності, 
даній їй Богом, – безмежній цінності, яка в Божих очах 
належить кожній людині. Закони Біблії часто не є чис-
тими правовими нормами, а попередженнями й настано-
вами, які ставлять вищі вимоги від тих, які міг би поста-
вити будь-який індивідуальний закон (напр. Вих 23,4-5; 
Втор 21,15-17). Закони Старого Завіту перебувають на 
півдорозі між справедливістю і моральністю й підтри -
мують намір розвинути в людині в стосунках з Богом 
свідомість, котра становить основу життя спільноти. Пе-
редусім наголошено, що гідність та незалежність особи 
перед Богом не можуть бути применшені жодним люд-
ським рабством (Вих 22,20-22; 23,11-12). Важливою, 
можливо, навіть важливішою, ніж у правових кодексах 
стародавнього Близького Сходу, є турбота про бідного 
і слабкого. Закон і пророки наполягають, що їхні інтер-
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еси мають бути захищені; до слабшого з народу треба 
ставитися не лише справедливо, а й із такою ж велико-
душністю, яку Бог виявив щодо Ізраїля в Єгипті.

в. Мудрість

108. У добу еллінізму моральне вчення Біблії відкри-
те до того, що говорить навколишній світ, особливо до 
повчань у приповідках і до руху мудрості, що розви-
нувся в Єгипті. Деякі збірки біблійних приповідок де-
монструють тісний зв’язок з мудрістю Аменемопe та 
Птах-Хотепа, особливо щодо поваги та захисту слабких 
і вразливих (див. Прип 22,17-24). Хоча видається, що до 
висновку люди дійшли шляхом роздумів, Ізраїль твердо 
переконаний, що джерелом всякої мудрості є Бог (Йов 
28; Сир 24). Зокрема, син Сираха (Бен Сирах) пов’язує 
Тору з людською мудрістю, тому що книжник «сам собі 
придбає раду й знання, а й над його тайнами буде роз-
думувати» (Сир 39,8). Ізраїль також не оминули ха-
рактерні для елліністичного періоду розчарування і ва-
гання в поясненні таких питань, як успіх лихої людини 
й доцільність смерті (Іов; Проп 3,18-22). 

г. Павло і філософи його середовища

109. Цінність природного закону, радше здатність 
людської свідомості розрізняти те, що варто робити, і те, 
чого робити не слід, чітко визнано й оцінено в Рм 2,14-15. 
Тож не дивно, що павлівський корпус, незважаючи на не-
гативну оцінку язичницької моралі (напр. Еф 4,17-32), 
охоплює деякі «топой» (часто повторювані теми), спіль -
ні для тогочасних філософів і вчителів моралі. Найвідо-
міший із цих «топой», первісно запозичений з «Медеї» 
Еврипіда, знаходимо в Рм 7,16-24. Він має чіткі паралелі 
в Овідія у «Метаморфозах» 7,20-21 та (трохи після Пав-
ла) в Епіктета («Бесіди» 2,17-19) і стосується рабства 
людських істот, їхніх звичок і пристрастей, а також від-
сутності в них справжньої свободи.
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Крім того, певна кількість принципів і спонукань 
Павла схожі на позитивні й негативні поради тогочас-
них філософських шкіл грецького світу. Буквальні по-
дібності вказують на буквальне запозичення, виразно 
доведене стосовно Гл 6,1-10, але те ж саме стосується 
й деяких інших павлівських уривків (напр. 1 Кр 5,1). 
Хоча не можна говорити про Павла-плагіатора чи про 
належність апостола до якоїсь філософської школи, ба -
гато його постав і закликів близькі до тих, які були у сто -
їків. Як і філософи його часу (зокрема стоїки), Павло на-
вчає, що моральна поведінка потребує свободи від при-
страстей. Боротьбу з пристрастями не вигадали Новий 
Завіт чи Павло, вона являє собою «топой» тогочасного 
морального вчення. Подібно промова серед Ареопагу 
в Ді 17,22-31 показує Павла, котрий вільно використо-
вує ідеї стоїків або, ширше, ідеї популярної грецької фі-
лософії, цитує кілікійського поета Арата, аби показати, 
що Бог є близьким до людей. Те саме стосується й лис-
тів Павла, які містять цілий перелік чеснот, визнаних 
й уславлених у навколишньому світі, перелік, аналогіч-
ний до тих, які були в тогочасних моралістів, й охоплює 
простоту, стриманість, справедливість, терпеливість, на-
полегливість, повагу, чесність. 

Оригінальність Павла полягає у твердженні, що ли ше 
Дух може прийти на допомогу в нашій немочі (Рм 8,3-
4.26). Хоч для нього існують непорушні моральні заса-
ди, необхідні для тих, хто хоче увійти в царство Боже 
(пор. Рм 1,18-32; 1 Кр 5,11; 6,9-10, Гл 5,19-21), Павло 
вважає, що для тих, котрі отримують плід Духа, який ра -
дикально протилежний до діл тіла (Гл 5,16-18), не потрі-
бен жодний зовнішній закон. Християнина, чиє життя 
з Христом сховане в Бозі (Кл 3,3; пор. Флп 2,5), веде 
Дух: «коли духом живемо, то й духом ходімо» (Гл 5,25; 
Рм 8,14). Навіть поради, які дає Павло, треба розуміти 
як такі, що походять від Духа: «Думаю, що і я маю Духа 
Божого» (1 Кр 7,40; пор. 7,25).
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2.1.2. Вказівки для сьогодення

110. Для сьогоднішнього часу притаманні швидкі 
темпи розвитку природничих наук і величезне розши-
рення можливостей та ефективності людської діяльнос-
ті. Гуманітарні науки постійно поглиблюють знання про 
людську особу й суспільство. Засоби комунікації сприя-
ють глобалізації – щоразу більшій пов’язаності і взаємо-
залежності між усіма частинами землі. Ця ситуація несе 
зі собою як серйозні проблеми, так і великі можливості 
для людського співіснування і виживання. У сучасному 
суспільстві, зрештою, існують численні ідеї, почуття, 
бажання, пропозиції, рухи, групи, які пробують знайти 
вирішення проблем і справедливо керувати теперіш-
німи можливостями. Християни живуть в цій ситуації 
разом зі своїми сучасниками й розділяють з іншими 
відповідальність за пошук правильних рішень. Церква 
перебуває в постійному діалозі зі складною сучасною 
культурою й бере участь у пошуках справедливих норм, 
аби керувати загальним станом. Відзначимо деякі типо-
ві сфери. 

1. Підвищена увага до людських прав спочатку при-
вела до скасування рабства, а відтак до живого від-
чуття рівності людських рас і домагається подолання 
всіх форм дискримінації. 
2. Занепокоєння розвитком і розповсюдженням зброї 
і засобів масового знищення спонукає до пошуку но-
вого формулювання моральності конфліктів та війни 
й вимагає посилених старань задля миру. 
3. Увага до однакової гідності чоловіків і жінок вима-
гає критичної перевірки умов, в яких вони сповню-
ють свої ролі, через концепції різних культур, у тому 
числі сучасних. 
4. Людська технічна сила, базована на відкриттях 
у природничих науках, дала змогу як використову-
вати природні ресурси, так і зловживати цим, що 
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раніше було немислиме. Велика різниця між наро-
дами в економічній, науковій, технічній, політичній, 
військовій силі призвела до величезної нерівності 
у використанні природних ресурсів. Існує активна 
зацікавленість проблемами екології і справедливості, 
які з цього випливають. Відчутно потребу рішучих 
старань щодо захисту природи, яка є спільною спад-
щиною всього людства, і справедливої участі всіх на-
родів у цій спадщині.

Біблія не дає простих і готових відповідей на ці та 
інші проблеми. Однак її вістка про Бога – Творця всього 
і всіх, про людську відповідальність за створення, про 
гідність кожної людської особи, про особливу турботу 
відносно бідних тощо, приготовляє християн до актив-
ної та плідної участі в спільному пошуку вирішення ак-
туальних проблем.

2.2. Другий особливий критерій: 
протиставлення

111. Біблія чітко протиставляється певним нормам 
або звичаям, які практикує суспільство, його групи чи 
окремі особи. У Старому Завіті це протиставлення ви-
значає віра в ГОСПОДА, вірність союзові, яким ГОС-
ПОДЬ поєднав зі Собою в особливий спосіб ізраїль-
ський народ, у Новому Завіті – віра в Ісуса Христа, Сина 
Божого, у втіленні якого Бог поєднав зі Собою остаточ-
но ціле людство. 

2.2.1. Біблійні відомості

112. Декалог, приписи якого майже винятково гово-
рять про те, чого не можна робити, протистоїть цілій 
групі вчинків. Після самопредставлення Бог наполе-
гливо говорить: «Нехай не буде в тебе інших богів, крім 
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Мене… Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані 
подобизни… Не падатимеш перед ними ниць і не служи-
тимеш їм, бо Я ГОСПОДЬ, Бог твій, Бог ревнивий…» 
(Вих 20,3-5).

Біблія використовує численні терміни, щоб окрес  -
ли ти гріх. У вченні пророків гріхом стає конкретна ді-
яльність, наприклад насильство, крадіжка, несправед-
ливість, визиск, обман, наклеп тощо (див. Ам 2,6-8; 
Ос 4,2; Mіх 2,1-2; Єр 6,13; Єз 18,6-8). У павлівській лі-
тературі вказано конкретні гріхи: обман, жадібність, 
ревнощі, пи яцтво, свар ки, аморальність, заздрість і т.д. 
(пор. Рм 1,29-31; 1 Кр 5,10; 2 Cл 12,20; Гл 5,19-21). Гріх, 
по суті, трактовано як порушення особистих стосунків 
між людиною і Богом, він протиставляє людську осо-
бу Богові, а також порушує гідність і права інших осіб. 
Однак у центрі стоїть боротьба проти невірності ГОС-
ПОДОВІ, Богу Ізраїля, боротьба проти хибних уявлень 
про Бога, що виявляються в ідолопоклонстві, тобто 
в служінні іншим богам. Ця боротьба виявляється в За-
коні, вона – у центрі діяльності пророків, триває і після 
вавилонського переселення. Основне завдання Ісуса – 
об’явити справжнє обличчя Бога (Йо 1,18). Боротьбу 
проти відступництва від Бога і проти надання перева -
ги іншим цінностям бачимо також у Павла та в книзі 
Одкровення.

а. Боротьба пророків проти ідолопоклонства

113. У Ханаані ізраїльський народ зіткнувся з куль-
том інших божеств. Релігія Ханаану була космоло-
гічною, оскільки зосереджувалася на відносинах між 
божественним ладом всесвіту і людською відповіддю. 
Ханаанці почитали богів, які були трохи вищими за уо-
соблені сили природи і служіння яким було пов’язане 
зі складною міфологією та обрядами, спрямованими на 
забезпечення плодючості землі, тварин і людей. Саме ці 
обряди плодючості Закон і пророки засуджували. Бог 
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Ізраїля, навпаки, не був інтра-космічним, а перебував 
понад і поза усіма силами природи. Генотеїзм міг пев-
ний час співіснувати з іншими божествами. Проте під 
час вавилонського переселення стало очевидним, що 
язичницькі боги були нічим, і лише ГОСПОДА визнано 
єдиним істинним Богом (радикальний монотеїзм).

Видається, що ідолопоклонство було досить поши-
рене серед народу за правління Ахава (1 Цар 16,29-34). 
В 1 Цар 17-19 Іллю показано як відновника Мойсеєвої 
віри, тимчасом як поклоніння Ваалові запанувало в пів-
нічному царстві. У драматичній сцені сутички між Іл-
лею і пророками Ваала на горі Кармель (1 Цар 18,20-40) 
Ілля докоряє народові за дволичну поведінку й вимагає 
виняткової вірності ГОСПОДОВІ.

Осія також констатує, що основною причиною со-
ціального та політичного неспокою є широке проник-
нення ханаанських релігійних практик в ізраїльське 
богопочитання. Ізраїльтяни привнесли до свого бого-
почитання елементи культу родючості Ваала (Ос 4,7-14; 
10,1-2, 13,1-3). Занечищення культу збігається з інтрига-
ми і зрадами в царському дворі та на вулицях (Ос 7,1-7; 
8,4-7), із занепадом моральних норм (Ос 4,1-3). Пророк 
називає ідолопоклонство перелюбом (Ос 1-2; 5,4).

Канонічні пророки розвивають стосовно цього спіль-
ну думку: поклоніння божествам власного виготовлен-
ня, тобто божествам, що служать інтересам лише своїх 
шанувальників, йде пліч-о-пліч із занепадом громад-
ської та особистої моралі (Ам 2,4-8; Іс 1,21-31; Єр 7,1-15; 
Єз 22,1-4). Соціальне вчення Церкви можна розглядати 
відповідно до цього контексту, оскільки Церква завжди 
вважала, що ті соціально-економічні системи, які при-
власнюють собі абсолютну владу й підпорядковують 
ідеології групи трансцендентну цінність створених на 
образ Божий людських осіб, не можуть привести ні до 
чого іншого, окрім винищення цивілізації.
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Видається, що вавилонське переселення свідчить про 
радикальну зміну в ставленні Ізраїля до ідолопоклон-
ства. Переселенці, що зіткнулися з політеїстичною ре-
лігією своїх господарів, розуміли, що лише ГОСПОДЬ 
є Творцем і Господом усього (Іс 40,12-18.21-26). 

б. Проти примушування до язичницького культу

114. За часів Макавеїв дійшло до сутички між юдей-
ською традиційною релігією та еллінізмом, коли Ан -
тіох IV запроваджував агресивнішу, ніж його поперед-
ники, політику поширення поганської культури (167-
164 р. до Хр.). Йшлося вже про саме існування юдаїзму 
і віри в ГОСПОДА, і це викликало подвійну реакцію: 
збройне повстання (дві книги Макавеїв) і пасивний 
опір. Книга Даниїла була покликана підтримати євреїв 
на дусі під час переслідувань. 

Книга Мудрості показує відповідь юдаїзму менталь-
ності, яка панувала в елліністичному світі безпосеред-
ньо перед християнською ерою. Її написано для юдеїв 
з діаспори, аби захистити їх перед спокусливим впливом 
елліністичної філософії та релігії, а також перед новими 
віруваннями, які множилися в той час в Олександрії. 
Провина поклонників природи полягає в їхній відмові 
пізнати Бога, Творця, у ділах створення та в їхній красі. 
У своїх пошуках Бога їм не вдається зробити останнього 
кроку (13,1-9). Наслідками ідолопоклонства є містерій-
ні культи, які тягнуть за собою і свою кару (14,22-15,6). 
Це свідчить про повну безглуздість поклоніння ідолам, 
що цілковито розбігається з привабливістю чуд, які 
правдивий Бог здійснює для свого народу.

в. Спротив Павла поганському культові

115. Християнство виникло в юдаїзмі, цілком очище-
ному від ідолопоклонства. У процесі свого поширення 
воно стикалося з поганством Римської імперії, в якій іс-
нувало справжнє розмаїття релігійних культів, а також 
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імператорський культ. Павло зіткнувся з ідолопоклон-
ством в Ефесі (Ді 19,24-41), а говорить про нього та його 
наслідки в Рм 1,18-32. Спираючись на критику еллініс-
тичного юдаїзму (Муд 13-15), він показує традиційну 
полеміку з поганським світом, перш ніж залучає свого 
єврейського співрозмовника (2,1-3,20), аби показати, 
що ніхто – ані поганин, ані юдей – не є праведними пе-
ред Богом без віри в Ісуса Христа (3,21-26).

Самооб’явлення Бога через створення мало б привес-
ти людей до належної відповіді поклоніння та подяки. 
Свідома відмова від цього робить марними їхні мірку-
вання, затьмареними їхні серця, веде до фальшивого ви-
хваляння мудрістю та до викривлення істинного бого-
почитання через виготовлення й вшанування зображень 
творінь. Існує зв’язок між ідолопоклонством та стате-
вою розбещеністю, яка безчестить тіло, що є засобом 
дії, єдності і спілкування між особами. Така поведінка 
нівелює відмінність між ролями статей всупереч заду-
мові Творця. Покаранням є нестримне бажання продо-
вжувати таку розбещену поведінку.

Перелік вад, що їх уклав Павло, охоплює важливі со-
ціальні стосунки й показує зіпсуття на індивідуально -
му (Рм 1,24), міжособистісному (1,26-27) та ширшому 
соціальному рівнях (1,29-31), зіпсуття, яке охоплює 
й отруює всі виміри людського життя. Закостенілість 
у гріхові та його схвалення показують, яким чином для 
багатьох людей стала «нормальною» і прийнятною по-
ведінка, яка неминуче призводить до відокремлення від 
Бога.

г. Спротив книги Одкровення демонічній системі – 
анти-Богові

116. Книга Одкровення представляє дві великі сис-
теми, що діють у світі: царство Боже, з Ісусом та Його 
послідовниками в центрі, та анти-царство сатани – сис -
те му, поширену по всій Римській імперії. Отже, хрис-
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тияни засвідчують свою вірність Христові всере дині 
земної системи, яка є демонічною, всеохопною і воро-
жою Богові. Вона конкретизується в місті Римі – в ім-
ператорському культі, поширеному по всій його вели-
чезній імперії. Імператор, який представляє богів і ви-
магає поклоніння собі, використовує державний апарат 
й імператорський культ для поширення своєї демоніч-
ної пропаганди по всій імперії на противагу Богові. Це 
висловлено в символічний спосіб у фразах: «звір, що 
виходить з моря» (13,1), «звір, що виходить з землі» 
(13,11) «царі землі» (17,2.18; 18,3.9). Їхні дії зосереджені 
й символічно представлені в місті Вавилоні (17,1-7).

Одкровення 17-18 описує багатства й розкоші Вави-
лону (Риму), засудженого на знищення. Місто символі-
зує весь поганський спосіб життя (17,3-6) на цілковиту 
противагу цінностям царства, а результатом буде те, що 
християни заплатять власним життям за їхнє свідчен-
ня (17,6). Для міста притаманна самодостатність (18,7); 
йдеться про споживацьке суспільство, яке залежить від 
торгівлі і в якому наявні всі форми розкоші, проте ціною 
поширення рабства (18,11-13.22-23). Воно агресивно діє 
проти Ісуса і тих, хто до Нього належить (17,14). Але, 
незважаючи на свою славу, це місто засуджене Богом 
і впаде несподівано. Його знищення показано як літур-
гійну драму (18,9-24) з плачем царів, купців і моряків. 
Християн покликано «вийти з нього» (18,4), щоб не бра-
ти участі в його злочинах та в покаранні за них; їх за-
охочено відмежуватися від злого світу, який їх оточує, 
їм потрібна «мудрість», аби вибрати позитивну перспек-
тиву (пор. 17,7.9). Вони радіють, коли бачать Божу пере-
могу над їхніми ворогами і дивляться на руїни знищено-
го міста (18,20-23). 

Цю парадигматичну вістку можна застосувати до всіх 
християн у подібних ситуаціях, їх закликано захистити 
себе від такого всеохопного підступного тиску. Це вима-
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гає вміння читати знаки часу й розпізнати «число звіра» 
(13,18) у твердій надії, що всі ці демонічні правління за-
суджені на знищення. Тільки в такий спосіб християни 
зможуть зробити відповідний вибір і планувати зрілі 
й відповідальні дії. 

2.2.2. Вказівки для сьогодення

117. Сьогоднішня хибна поведінка, що вимагає при-
йняття чіткої та рішучої постави, не є ідолопоклонством 
у розумінні почитання зображень чи статуй – вона є ідо-
лопоклонством щодо самих себе: чи йдеться про окре -
мих осіб, соціальні класи чи держави. Цілковиту, наскіль-
ки це можливо, свободу окремої людини чи всеосяж  -
ну владу держави вважають найвищими цінностями. 
Цю поведінку описано як секуляризм, капіталізм, мате-
ріалізм, споживацтво, індивідуалізм, гедонізм, тоталіта-
ризм і т. д. Спільним для цих -ізмів є те, що вони пред-
ставляють людське життя в іманентний спосіб, зводять 
його до теперішнього світу і, придушуючи трансцен-
дентність, не зважають на Бога, заперечуючи Його або 
нехтуючи Ним, і не визнають Його як початок і кінець 
всього. Таке забування і занедбання Бога треба викрити 
й усвідомити.

а. Сучасні недоліки

Хоча західні демократичні суспільства мають числен-
ні позитивні елементи в царині культури, економіки та 
політики, не бракує, проте, і серйозних недоліків. Зве-
личуючи право на цілковиту свободу, люди вимагають 
права на аборт, евтаназію, нічим не обмежені генетичні 
дослідження, одностатеві шлюби і поводяться як неза-
лежні творці власного буття. Поширена споживацька 
жадібність надто часто може бути задоволена тільки ко-
штом експлуатації слабших осіб і народів. Безоглядний 
пошук прибутку, підтриманий сучасними технологія -
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ми, є причиною нестримного зловживання природними 
ресурсами і, як мінімум, опосередкованого визиску ван -
ня інших. Поки західний світ продовжує втішатися ви-
соким рівнем життя, цей добробут підтримується кош-
том убогості більшості світового населення.

б. Тоталітарні тенденції 

118. Богословський аналіз стосунків церква – держа-
ва в минулому традиційно базувався майже виключно 
на Посланні до римлян 13,1-7 (див. 1 Тм 2,1-2, Тит 3,1; 
1 Пт 2,13-17); навіть самодержавницькі правління до-
магалися послуху, покликаючись на цей текст. Павло 
не робить нічого іншого, як тільки висловлює загальне 
твердження стосовно законної влади, базуючись на пе-
реконанні, що Бог бажає порядку, а не анархії та хаосу 
в суспільстві. Християни також залежать від державно-
го захисту та послуг, вони поділяють з державою багато 
цінностей і не можуть ухилятися від своїх громадян-
ських обов’язків та участі в суспільному житті. 

Однак після століття, в якому тоталітарні режими 
сплюндрували континенти й повбивали мільйони лю-
дей, це розуміння стосунків з державою треба доповни-
ти описом з книги Одкровення демонічного впливу дер-
жави, яка ставить себе на місце Бога й домагається всієї 
влади для себе. Така держава керується цінностями та 
діями, які суперечать Євангелію. Вона чинить тиск на 
своїх підданих і вимагає тотального конформізму, прога-
няє незгідних або вбиває їх. Християни покликані бути 
«мудрими», щоб могти читати знаки часу та піддавати 
критиці й викривати справжню сутність держави, яка 
стає слугою демонічної сили, а також розкішний спосіб 
життя коштом інших. Вони покликані дивитися на по-
літику, економіку й торгівлю у світлі Євангелія і в ньому 
розглядати конкретні проекти функціонування суспіль-
ства. Оскільки християни не можуть бути поза часом, 
в якому живуть, вони мусять здобути власну ідентич-
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ність, яка робить їх спроможними жити своєю вірою 
в терпеливій витривалості й пророчому свідченні. Вони 
також покликані виробити способи спротиву, які зро-
блять їх спроможними вистояти і проповідувати Єван-
геліє, протидіючи демонічним силам, які через громад-
ські інституції (пор. Еф 6,10-20) впливають на сучас -
ний світ.

в. Примарна самодостатність

119. В основі ідеологій лежить людське бажання без-
межної влади. Воно ґрунтується на відмові визнати за-
лежність створіння від Бога та бунті проти Бога і з вели-
кою рішучістю намагається здійснити примарне пере-
творення людського існування тут і зараз. У кінцевому 
підсумку не йдеться про економічні, політичні чи науко-
ві стремління, а про бажання самостійно розпоряджати-
ся самими собою і своєю долею, побудувати земний рай, 
який приведе до завершальної ери всесвітнього щастя. 
Цей подув есхатологічного очікування може пояснити 
щораз більше поширення ілюзії, нібито люди самі здат-
ні забезпечити собі моральний і політичний порядок 
у секулярному суспільстві, з якого Бога систематично 
вилучають або, щонайменше, ігнорують Його. Хоча ця 
ідеологія завжди інтелектуально приваблива й надалі 
має політичний вплив, стає все більш очевидно, що май-
бутнє не може забезпечити нам безмежного технологіч-
ного, промислового, соціального і політичного розвитку.

2.3. Третій особливий критерій: 
розвиток

120. Біблія свідчить, що сумління стає чутливішим 
до певних моральних проблем. Такий поступ помітний 
в Ізраїлі завдяки довгим роздумам над досвідом пере-
селення та, у деяких традиціях, над досвідом діаспори 
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і досягає довершеності під впливом Ісусового навчання 
і Його пасхального таїнства. Після повернення Ісуса до 
Отця Святий Дух супроводжує учнів у намаганні жити 
Його вченням у нових обставинах (Йо 14,25-26). Кри-
терій розвитку закликає вірних шукати в поглибленому 
вивченні кожного морального питання максимальної 
відповідності «вищій праведності» царства, обриси якої 
накреслив Ісус (Мт 5,20).

2.3.1. Біблійні відомості

121. Як об’явленню, так і біблійній моралі прита -
манні поступовість та історичність: як загалом відбу-
вається пізнавання Бога, так і в пізнаванні Божої волі 
відбувається розвиток. Конкретні приклади цього Ісус 
показує в так званих антитезах Нагірної проповіді. Роз-
глянемо ті з них, що стосуються конфлікту з ближнім 
(Мт 5,38-42) і подружньої етики (Мт 5,31-32). Іншим 
прикладом є різні форми богопочитання, основною 
метою яких є зберегти спасаючу єдність із Богом (пор. 
Йо 4,19-26).

а. Розвиток біблійної моралі

Біблійне об’явлення міститься в межах історії, і це 
стосується об’явленої в Біблії моралі. Бог об’являє Себе 
самого й навчає людей ходити Його дорогами. Він оби-
рає Авраама й посилає його своєю дорогою; потім ви-
бирає Мойсея і доручає йому місію сформувати народ 
із нащадків Авраама; відтак вибирає і посилає пророків, 
а останнім посилає «свого сина» (Мт 21,37; Мр 12,6). 
Кожний посланець на певному етапі історії спасіння пе-
редає Божий поклик, збираючи докупи народ для Бога 
і повчаючи його про Бога та про спосіб життя, гідний 
Його покликання (пор. Еф 4,1; Флп 1,27; 1 Сл 2,12).

Об’явлення цієї моралі виявляється в поступовому 
розвитку та в діалозі між Богом і Його народом. Отож 
моральне вчення Біблії не може бути зведене лише до 
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набору принципів або кодексу казуїстичних законів. 
Біб лійні тексти не можна розглядати як сторінки якоїсь 
моральної систематизації. Їх слід радше бачити динаміч-
но, у зростаючому світлі об’явлення. Бог входить у світ 
і щораз більше об’являється, звертається до людей, за-
кликає їх глибше розуміти Його волю та робить їх спро-
можними щоразу ближче йти за Ним. Це світло дося-
гає своєї вершини з приходом Христа, який підтвердив 
вчення Мойсея і пророків (Мт 22,34-40) та повчив свій 
народ і все людство своєю владою (Мт 28,19-20). 

У світлі повноти об’явлення, яке приніс Христос, 
християни можуть зрозуміти плідну природу попере-
днього об’явлення. Те, що приховане в старому порядку, 
стає для нас очевидним в останній фазі об’явлення, коли 
світло Воскреслого Христа освітлює задуми попередніх 
Божих об’явлень. Таким чином ми остаточно розшиф-
ровуємо моральне послання Старого Завіту в повноті 
контексту Нового Завіту. Цей процес провадить і супро-
воджує Святий Дух, який веде Ісусових учнів до повно-
ти істини (Йо 16,13). 

Починаючи від Авраама, котрий має покинути свою 
батьківщину (Бут 12,1), і від народу, котрий має поки-
нути Єгипет і перейти через пустелю, протягом усієї іс-
торії ізраїльського народу і всього людства поступове 
об’явлення Бога і Його волі перетворюється для людей 
у «подорож». Значення слова «подорожувати» ширше 
за винятково фізичний рух і стає символом життя в на-
верненні, життя, яке смиренно приймає Божий поклик, 
пізнає Божу волю й поступово узгоджує власні дії, на-
слідуючи Бога, з поведінкою вірності, справедливості, 
милосердя і любові (пор. Бут 18,19; Втор 6,1-2; ІН 22,5; 
Єр 7,21-23). У Новому Завіті цей символ відображено 
в заклику Ісуса, щоб усі йшли за Ним (див. Мр 1,17; 
8,34). Ісус говорить про Себе: «Я – путь, істина і жит-
тя! Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене» 
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(Йо 14,6). Усі покликані навернутися і наслідувати Бога 
(пор. Мт 5,48, Еф 5,1), наслідуючи Христа (1 Сл 1,6; 
1 Пт 2,21) і Його апостолів (1 Кр 4,16; 11,1; Флп 3,17; 
2 Сл 3,7-9).

б. Конфлікт із ближнім

122. У Мт 5,38-42 Ісус говорить: «Ви чули, що було 
сказано: Око за око, зуб за зуб. А Я кажу вам: Не проти-
втеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до 
нього й другу…». Видно виразний перехід від надмірної 
помсти через рівноцінну відплату до подолання цьо-
го ланцюга взаємних розплат. У Бут 4,23-24 показано 
Ламеха, одного з нащадків Каїна, який у своїй хвальку-
ватій пісні пропагує непомірковану помсту: «… я забив 
чоловіка за мою рану, а дитя (у відплату) за синяк. Як 
за Каїна була всемеро помста, то за Ламеха в сімдесят 
сім разів». Кодекс союзу, натомість, встановлює закон 
помсти: «коли буде яка шкода, то даси життя за жит -
тя, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу, 
опечину за опечину, рану за рану, синяка за синяка» 
(Вих 21,23-25). Цей закон міститься також в кодексах 
інших стародавніх народів Сходу і намагається не до-
пустити надмірної особистої помсти. Уже в багатьох 
псалмах Ізраїль голосом потерпілої сторони говорить, 
що лише Богові належить помста: «О Боже відплати, 
ГОСПОДИ; о Боже відплати, явися в сяйві!» (94,1) 
Крім того, мудреці знають силу, яка міняє помсту на її 
протилежність: «Як ворог твій голодний, нагодуй його 
хлібом, як хоче пити, подай води напитись, бо ти збе -
реш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить 
тобі» (Прип 25,21-22).

Ісус, своєю чергою, покликається на Бут 4,23-24, аби 
повністю перервати цикл помсти: «Тут підійшов Петро 
й каже до Нього: “Господи! Коли мій брат згрішить су-
проти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю 
до сімох разів прощати?” Ісус промовив до нього: “Не 
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кажу тобі: До сімох разів, але – до сімдесяти раз по сім”» 
(Мт 18,21-22). Прощення і любов до ворогів Він робить 
критерієм належності Отцеві: «Любіть ворогів ваших 
і моліться за тих, що гонять вас; таким чином стане-
те синами Отця вашого, що на небі» (Мт 5,44-45; пор. 
18,21). Повертаючись до цієї думки, Павло застерігає: 
«Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло 
добром» (1 Сл 5,15) і «Не будь переможений злом, але 
перемагай зло добром» (Рм 12,21).

Варто, однак, уникнути непорозумінь. Сьогодні закон 
відплати часто розуміють як прояв жорстокої помсти, 
хоч початково він мав обмежувати насильство і жор-
стокість та долати інстинктивне й неконтрольо ване ба-
жання помсти і розплати. Ця тенденція орієнтується на 
поведінку Бога, якого описано «милосердним і много-
милостивим» (Вих 34,6) і який прощає провину народу. 
Якщо взяти п’ять книг Тори як одну велику композицію, 
то знайдемо в центрі, у книзі Левіт 16, обряд Дня по-
кути, основним змістом якого є «Бог, що прощає». Цій 
характеристиці Бога відповідає відома вимога: «Люби-
тимеш ближнього твого, як самого себе» (Лев 19,18) – 
старозавітне формулювання золотого правила (пор. 
Мт 7,12). Новий Завіт послідовно розвиває ідеї, наявні 
у Старому Завіті.

в. Подружня мораль

123. У Євангелії від Матея 5,31-32 Ісус каже: «Ска-
зано теж: Хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист 
розвідний. А Я кажу вам: Хто відпускає свою жінку, – 
хіба у випадку розпусти, – той робить з неї перелюбку; 
і хто взяв би розведену, чинить перелюб». Коментар до 
цього Ісусового розпорядження знаходимо в одній Його 
дискусії з фарисеями. Виходячи з дії Творця (Бут 1,27) 
і з людської дії, яка з неї випливає (Бут 2,24), Ісус ви-
ключає можливість розлучення: «Що, отже, Бог полу-
чив, людина хай не розлучає!» (Мт 19,6). Відповідаючи 
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на закид фарисеїв, Ісус пояснює припис про розлучен -
ня (Втор 24,1-4) як поступку Мойсея, котра не усуває 
початкового розпорядження Бога Творця: «Задля жор-
стокости сердець ваших Мойсей дозволив вам відпуска-
ти жінок ваших; спочатку ж не було так» (Мт 19,8).

У Старому Завіті знаходимо полігамію (Ламех в 
Бут 4,19; Яків в Бут 29,21-30; Елкана в 1 Сам 1,2; Давид 
в 1 Цар. 25,43; Соломон в 1 Сам. 11,3); вона є виразом 
ан тропологічних і соціальних обставин стародавнього 
Близького Сходу. Існує також, як ми бачили, законодав-
ство щодо розлучення. Все ж, у Старому Завіті можна 
зауважити розвиток у напрямі ідеалу моногамного шлю-
бу. Тільки на основі цього високого ідеалу взаємної і ви-
ключної любові та вірності (див. Мал 2,14-16) пророки 
могли зрозуміти союз ГОСПОДА з Ізраїлем як вічний, 
непорушний зв’язок між чоловіком і дружиною (Ос 1-2; 
Іс 54; Єр 3; Єз 16; пор. Пп 8,6). Ісус робить висновок на 
основі цього високого ідеалу й забороняє розлучення 
(див. також Мр 10,11-12; Лк 16,18). Павло виразно по-
кликається на це Ісусове розпорядження: «Одруженим 
же наказую не я, але Господь: Жінка нехай не розлуча-
ється від свого чоловіка» (1 Кр 7,10-11). Відбувається 
перехід від можливості полігамії до моногамії, в якій 
чоловік може відпустити жінку, а відтак до моногамії 
без розлучення, коли обоє мають однаковий правовий 
статус: ані чоловік, ані жінка не можуть відпустити одне 
одного. Їх обох покликано до обов’язку тривало спільно 
жити в любові та здійснювати єдність і спільність, яких 
бажав Творець.

г. Богопочитання

124. Відразу ж після антитез Ісус говорить про мило-
стиню, молитву та піст, які були важливими проява ми 
богопочитання (Мт 6,1-18). Він не критикує цих прак -
тик, але ганить помилковий спосіб їх виконування – 
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так, щоб це помічали та хвалили люди, – і закликає, щоб 
їх виконання зосереджувалося винятково на єдності 
з Богом Отцем.

Правильний спосіб звершувати різні форми богопо-
читання є важливою темою в Старому Завіті. Староза-
вітне тлумачення різноманітних видів богопочитання 
(піст і субота, жертвоприношення, закони про чисте та 
нечисте) виявляє постійне намагання забезпечити пер-
винну мету богопочитання – сопричастя з Богом. Ре-
тельне дотримування відповідних законів було не само-
ціллю, а засобом уникнути всього, що могло б привести 
до втрати сили, яка приходить від святого Бога. Усі фор-
ми богопочитання досягають свого звершення у жертві 
Христа. 

1) Жертвоприношення у Старому Завіті
Книга Псалмів не тільки заохочує Ізраїль до почи-

тання свого Бога, а й роздумує над справжньою суттю 
богопочитання та критикує тодішні жертвоприношення 
(Пс 40,7-9; 50,7-15; 51,18-19; 69,31-32). Із цього погляду 
Псалми продовжують пророчу критику системи жерт-
воприношень (Іс 1,10-17; 43,23-24; Єр 6,19-20; 7,21-23; 
14,11-12; Ос 6,6; 8,13; Ам 5,21-27; Мал 1,10; 2,13). Через 
різні контексти розгляду цієї загальної теми ці тексти 
не є однорідними, але вони узгоджуються в розумін-
ні природи і цілей жертвоприношень. Бог не має у них 
потреби, але народові вони потрібні, щоб виразити хва -
лу Богові та вірність союзу. Ізраїль завжди повинен па-
м’ятати, що встановив Бог, даючи йому свій союз: не що 
вони му сять приносити жертвоприношення, а що ма-
ють зберегти правдиве пізнання Бога (Ос 6,6), дотри-
муючись закону (Пс 40,7-9 ) і виконуючи Божі заповіді 
(Єр 6,19-20; 7,21-23). Критика з боку пророків богопо-
читання і жертвоприношення стосується саме їхньої 
інтерпретації. Ця критика бажає очистити розуміння 
унікального зв’язку Ізраїля з ГОСПОДОМ й розпочати 
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нову добу автентичного богопочитання там, де ГОС-
ПОДЬ оселить своє ім’я.

2) Христова жертва
Фундаментальною рисою Послання до євреїв є роз-

різнення між двома етапами історії спасіння: доба Мой-
сеєвого союзу і доба спасіння через Христа.

У центральній частині послання (8,1-9,28) підкресле-
но вищість Христової жертви і нового союзу. У 8,3-9,10 
автор критикує культ старого союзу і в 9,11-28 говорить 
про особисту Христову жертву, яка встановлює новий 
союз. 

У Христі перевищується система стародавнього бо-
гопочитання й виникає цілком нова ситуація. Стародав-
ній культ часто був формальним, зовнішнім, умовним – 
і мусив таким бути, оскільки люди були нездатними до 
досконалого богопочитання. Христос започатковує дій-
сне, особисте, екзистенційне богопочитання, яке вста-
новлює справжню єдність з Богом і з особами, котрі нас 
оточують (Євр 9,13-14). Христова кров має набагато 
більшу силу, тому що це кров того, хто: 1) приносить 
самого Себе Богові; 2) є непорочний; 3) приносить себе 
через вічного Духа. Очевидним є контраст зі стародав-
німи жертвоприношеннями. 

1. Первосвященики приносять в жертву тварин, при-
ведених силою. Христос добровільно приносить са-
мого Себе в смертну жертву. У стародавній системі 
цінність жертви походить від крові, тимчасом як у 
Христовій жертві – цінність крові походить від жерт-
ви. Кров Христова є дієвою, оскільки здійснює до-
сконалу жертву всього Його людського єства; це не 
обрядове жертвоприношення, а екзистенційне, опи-
сане в 5,8 як болісний послух і в 10,9-10 як особисте 
сповнення Божої волі.
2. Первосвященики не могли принести в жертву самих 
себе, тому що були грішними людьми й потребували 
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посередництва, яке, згідно із законом Мойсея, шу -
кали у приношенні в жертву крові тварин (Євр 5,3; 
7,27-28). Натомість Христос, будучи непорочним, 
цілком вільним від будь-якої співучасті у злі, міг при-
нести самого Себе й послужитися власною кров’ю, 
яка є дієвою саме завдяки його абсолютній особистій 
невинності. 
3. Первосвященики були священиками відповідно 
до закону тілесної заповіді (див. 7,16; 9,10). Христос 
приносить самого Себе, натхнений «духом вічним» 
(9,14). Не досить пориву людської великодушності, 
щоб здійснити досконале приношення самого себе. 
Необхідна великодушність, що походить від самого 
Бога, потрібна сила любові, яку дарує Святий Дух. 
Цей третій аспект важливіший за всі інші: кров Хрис-
това набуває своєї вартості через взаємостосунки зі 
Святим Духом.

Тому що Христова жертва є досконалою, її дієвість 
є цілковитою. Автор описує її так: «кров Христа ... очис-
тить наше сумління від мертвих діл, на служіння Богові 
живому!» (9,14).

3) Нове богопочитання
Очищення совісті завдяки Христовій жертві вияв-

ляється в новій поведінці, яку подано як єдине правиль-
не богопочитання, єдине «служіння Богові Живому» 
(Євр 9,14). Тільки в Христі ми здатні на справді гідне 
богопочитання. Йдеться про повний сенс цього терміна, 
про поняття духовного богопочитання. Завдяки Христо-
вій жертві християни очистилися і стали спроможними 
звершувати угодні Богові діла. Вони можуть називатися 
«царським священством» (1 Пт 2,9) «святим священ-
ством, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові» 
(1 Пт 2,5; пор. Вих 19,6). Християнське життя має бути 
духовним богопочитанням, жертвою живою, святою, 
приємною Богові (Рм 12,1; 15,16). Натякаючи на своє 
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мучеництво, Павло порівнює себе із поливанням крові 
на жертву й на офіру віри своєї Церкви (Флп 2,17). Але 
не тільки смерть, а й земне, фізичне життя християнина 
має бути жертвою. Традиційну матеріальну офіру, від-
мінну від особи, котра її приносить, у християнстві за-
мінено особистою офірою, що ототожнюється зі самим 
існуванням того, хто приносить.

2.3.2. Вказівки для сьогодення

125. Біблійне явище поступового пізнавання мораль-
них завдань зберігає стрижневе значення. Великі проб-
леми сьогоднішнього людства наводять на думку, що ми 
є свідками зворотної прогресії, безперервного збільшен-
ня засобів знищення, які загрожують самому існуванню 
людства і його життєвим ресурсам. У цій ситуації необ-
хідно з більшим довір’ям прислухатися до слів Ісу са 
й жити за Його прикладом і Його повчаннями.

Результати нашого дослідження розвитку принесли 
користь. Ми обмежилися тим, аби на прикладах роз-
крити три теми. «Вища справедливість» царства окрес-
лює три принципи, які визначають служіння віруючих 
в усіх, і близьких, і далеких, царинах життя: безмежна 
готовність прощати, безумовна вірність обраному парт-
нерові на все життя – в радості і в горі, і духовне, вну-
трішнє богопочитання, яке приводить до конкретного 
зобов’язання задля переображення світу. Це основні 
правила поведінки для будь-якої форми чи сфери хрис-
тиянського служіння, вони чинять кожну гуманітарну 
діяльність вдячною відповіддю на об’явлення Божої 
любові.

Із практичного погляду наші роздуми про розвиток 
і більшу чутливість моральної свідомості можуть допо-
могти пастирям та іншим працівникам у галузі вихо-
вання у вірі відповідно оцінити рівень, до якого дійшли 
особи чи групи на їхньому шляху. Наприклад, виходячи 



155

з роздумування про помсту, на жаль, досить глибоко вко-
рінену в природі грішної людини, або виходячи з ідей, 
поширених у набагато поблажливішому, ніж колись, 
суспільстві стосовно розлучення чи будь-яких інших 
моральних питань, або виходячи з гарних практик на-
родної побожності, які часом цілком зовнішні, – можна 
розробити стратегії допомоги братам і сестрам, аби крок 
за кроком ступали вперед шляхом євангельської доско-
налості (teleiôsis), а також дозволили, щоб їх захопила 
радикальність християнської етики – як на соціальному, 
так і на особистісному рівні. Навіть приклади мораль-
ної недосконалості в обох Завітах можуть стимулювати 
віруючих краще оцінити шлях, який треба пройти, щоб 
осягнути саму досконалість божественного прикладу.

2.4. Четвертий особливий критерій: 
вимір спільноти

126. Біблія суттєво наголошує на спільнотному вимі-
рі моралі. Цей вимір мотивований і виражений у любові 
й остаточно вкорінений у самій природі Бога та створе-
ної на Божий образ людської особи.

2.4.1. Біблійні відомості

127. Згідно з біблійним баченням, людська особа не 
є ізольованим, автономним індивідом, а по суті є членом 
спільноти, тобто належить спільноті союзу – народові 
Божому, якого в Новому Завіті описано як Тіло Христо-
ве (1 Кр; Еф; Кл), до якого одиниці належать як члени, 
або як виноградну лозу, до якої вони прищеплені як га-
лузки (Йо 15). Із цієї основної системи стосунків випли-
ває, що метою людського життя є не формування себе 
як самодостатньої і досконалої особистості, а формуван-
ня члена спільноти, який живе в досконалих взаєминах 
з іншими. З цього також випливає, що окремий член 
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не може встановити норм цього співжиття самочинно 
й не залежно, а що вони становлять надбання спільноти 
і спільнота має їх зберігати та розвивати. Але це не усу-
ває відповідальності сумління окремої особи за свої 
вчинки. Проте саме сумління, щоб уникнути довільної 
поведінки, має усвідомити описану вище ситуацію і ке-
руватися нею у своїх вчинках. 

а. Суттєва належність до спільноти 
та її формуюча сила

1) В Ізраїлі
128. Попри те, що єврейські племена підлягають зви-

чайній динаміці та історичному розвитку кожної етніч-
ної групи, Біблія в особливий спосіб переймається на-
родженням Божого народу як релігійної громади, яка 
відповідає на Божий поклик. Ця спільнота має повнова-
ження щодо виховання совісті й утвердження належної 
моральної поведінки. 

Біблія описує різні етапи цієї релігійної історії, від 
початкового періоду, протягом якого родина предків 
стала племінною спільнотою, яка вже не живе в рабстві, 
а в народженій Виходом свободі. Віру Ізраїля яскраво 
описано в стрижневому тексті книги Виходу 15, який 
визнає Бога володарем, проголошує Ізраїль обраним Бо-
жим народом і стверджує, що Бог оселить його навколо 
свого власного житла – святині. Це випереджує стриж-
неву роль, яку матимуть культ і святиня у формуванні 
Божого народу спочатку через намет у пустелі, а потім 
завдяки першому храмові в Єрусалимі з ковчегом заві-
ту посередині нього. Спільнота, створена довкруги цьо-
го центру, становить початок нового світового порядку 
(Вих 40,1; 1 Цар 8). Тут, в Ізраїлі, навчають закону, тут 
народ отримує прощення, і в це місце народи прийдуть 
вивчати Тору. Водночас біблійна історія підкреслює ба-
гаторазові відступи й невірність Ізраїля Богові, особли-
во під час подорожі пустелею (див. Вих 19-24; 32-34). 
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Після доби завоювання Біблія накреслює перехід від 
спільноти в пустелі до держави з появою монархії, а по-
тім поділ спільноти на Північне і Південне Царства. Хоча 
монарх і його двір перебирають деякі релігійні функції, 
як-от догляд за святинею, священство та впорядкування 
культу, народ і надалі залишається носієм союзу з Бо-
гом (1 Цар 8,27-30). Пізніше невірність Ізраїля під час 
монархії спричиняє подальший розвиток концепції ре-
лігійної спільноти Ізраїля. Бог наново творить народ як 
святий «останок», який житиме в очищеному Єрусали-
мі (Іс 4,2-4). Ця нова релігійна спільнота вже більше не 
обмежена землею Ізраїля, а поширюється й на тих, що 
живуть на поселеннях (Єр 29,1-14; Єз 37,15-28). 

Починаючи від Амоса і до переселення пророки ду же 
критикують ізраїльський культ, протиставляючи марну 
жертву справжній покорі ГОСПОДОВІ, зокрема сто-
совно справедливості й праведності (див. Ам 5,11-17; 
Ос 6,6; Іс 1,11-17, Міх 6,6-8; Єр 7,1-8,3). Ця критика фаль-
шивого поклоніння та відсутності відповідності між об-
рядовою і моральною поведінкою Ізраїля залиша єть ся 
одним зі стрижневих елементів біблійного передання 
і важливим компонентом його морального міркування. 

Після жахливого удару, спричиненого падінням мо-
нархії та після переселення Божа сила оновлює ще раз 
релігійну спільноту Ізраїля. Повернувшись, переселен-
ці відбудовують храм і встановлюють Тору законодав-
чим центром громадського життя й особистої поведінки 
(Неєм 8-10). Ізраїль більше не має національного суве-
ренітету та незалежності (за винятком короткого періо-
ду за династії Асмонеїв), однак його релігійна ідентич-
ність базується на послухові Торі та на богопочитанні, 
звершуваному вірною Богові спільнотою. 

У всіх цих подіях, незважаючи на різні форми релі-
гійної спільноти, окремий ізраїльтянин ніколи не висту-
пає як ізольований та автономний індивід, а завжди як 
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інтегрований у спільноту член. Відрізнятися може роль, 
яку окрема людина виконує в суспільстві: це може бути 
роль патріарха, великого вождя, царя, священика, про-
рока чи простого хлібороба. Однак для кожного важли-
во належати до спільноти, виконувати правила її життя 
і брати участь у її богопочитанні.

2) Серед християн 
129. Первісна християнська спільнота, яка форму-

ється навколо особи Ісуса, бачить себе спадкоємницею 
ізраїльського народу і моральних обов’язків, властивих 
цій спільноті.

Цю спадкоємність видно в описі єрусалимської спіль-
ноти, як її подає Лука в перших розділах Діянь апосто -
лів. Дух, посланий в ім’я воскреслого Христа, чинить 
по слідовників Ісуса здатними творити спільноту, яка 
втілює в собі ідеали Ізраїля, накреслені для останніх 
часів (див. особливо відомі підсумки в перших розділах 
Ді: 2,42-47; 4,32-37; 5,12-16). Деякі уривки характеризу-
ють цю ідеальну спільноту: 1) уважність до апостоль-
ської науки (2,42); 2) koinônia, або глибокі узи віри та 
любові, серед її членів (1,14; 2,1; 4,32); 3) спільне богопо-
читання, особливо щодо Євхаристії, ламання хліба вдо-
ма і молитви в єрусалимському храмі (2,42.46); 4) спіль-
не володіння матеріальними благами, аби за потреби 
вистачало всім (2,44; 4,34-37); 5) сопричастя духа між 
членами – не просто дружба, а глибокі узи віри (напр. 
2,44; 4,32; 5,14), 6) продовження Ісусової місії зцілення 
і прощення, яка виявляється в діях та свідченні апосто-
лів (див. 2,43; 3,1-10; 4,5-12). 

Важливим є факт, що належність до християнської 
спільноти передбачає свого роду обов’язки і моральні 
якості, в яких відображається місія самого Ісуса й не-
змінні цінності біблійної традиції. Отож, обов’язком 
членів спільноти є: віддавати належне поклоніння Бо-
гові, піклуватися один про одного, творити спільноту 
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любові і дружби, ділитися благами, аби ніхто не відчу-
вав нестачі, і продовжувати місію зцілення і примирен-
ня за прикладом самого Ісуса, коли Він проголошував 
царство Боже. 

Подібно Павло та інші новозавітні передання пода ють 
спільнотний контекст моралі. За словами Павла, окре-
мий християнин занурений «у Христа» через хрещення 
й уповноважений Святим Духом провадити життя, гід-
не покликання (Рм 6,3; Еф 4,1). Належність до Христа, 
а отже, і до християнської спільноти, робить окремого 
християнина здатним дистанціюватися від «учинків 
тіла» і приносити «плід Духа» (Гл 5,16-26). Вади і чесно-
ти, що їх перелічує Павло, мають переважно соціальний 
характер. Плоди Духа, як-от «любов, радість, мир, довго -
терпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здерж-
ливість» (Гл 5,22), передбачають такий тип стосунків 
з іншими, в якому виявлялася б християнська віра. Коли 
Павло перераховує різні дари і харизми, якими Дух на-
повнює Церкву, він визначає «любов» як «найбільшу» 
(1 Кр 13,13). Промовистий Павлів опис того, як любов 
виявляється в спільноті, є одним із найбільш захопли-
вих місць Нового Завіту (1 Кр 13). 

Святий Дух є стрижневим елементом розуміння хри-
с тиянської спільноти в Новому Завіті. У Луки та Діян-
нях апостолів Дух, якого послав воскреслий Христос, 
оживляє і надихає спільноту і чинить її здатною продов-
жувати Його місію аж до краю землі (Ді 1,8). Подібним 
чином у богослов’ї Івана Дух Утішитель дає післяпас-
хальній спільноті наснагу і спроможність пам’ятати 
й розуміти навчання Ісуса (Йо 14,25-26; 15,26; 16,12-14). 
У Павловому богослов’ї різні дари Духа надають христи -
янській спільноті динаміки та згуртованості (1 Кр 12,4-
11). Передусім сила Святого Духа робить християн здат-
ними здолати владу гріха, поклонятися Богові в істин-
ний спосіб і провадити життя, позначене плодами Духа. 
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Коли Павло виправляє неправильний спосіб служін-
ня Євхаристії в коринтян (1 Кр 11,17-34), він показує, 
що моральні цінності, про які тут ідеться, – як-от повага 
до інших, відчуття справедливості та співчуття, – по-
ходять не зі суспільних принципів чи з вимоги дружби, 
а насамперед із внутрішньої природи християнської 
спільноти як живого втілення послання Христа і як гро-
мади, наділеної силою Божого Духа. Таку спільноту і її 
членів заохочено діяти відповідно до їхньої справжньої 
ідентичності і призначення. Моральні імперативи такої 
спільноти в певних точках можуть збігатися з правилами 
поведінки, що походять із людського розуму (напр., по-
вага до інших), але їхній повний вияв і їхня визначальна 
мотивація безпосередньо походять з іншого джерела – 
з ідентичності цієї спільноти як тіла Христового. 

б. Головні цінності міжособистісних стосунків 

130. Як для Старого, так і для Нового Завіту істотною 
є участь людини в житті спільноти. Окремий член на-
вчається цінностей і моральної відповідальності у спіль-
ноти, з її авторитетних звичаїв. У Старому Завіті спіль-
нота союзу, з її культом і вченням та тлумаченням Тори, 
є найпершим джерелом правильного способу життя. 
Спільноти Нового Завіту базують свою моральну сві-
домість на навчанні та місії Ісуса, водночас значною мі-
рою покликаючись на традиції Старого Завіту, і бачать 
себе спадкоємцями народу Божого – Ізраїля. Цінності, 
які виявляються в цьому формуванні, стосуються пере-
дусім міжособистісних взаємин як усередині, так і поза 
межами спільноти. 

1) Всередині спільноти
131. Величезна кількість текстів говорить про стосун-

ки між людьми. Сам Декалог перераховує фундамен-
тальні обов’язки стосовно інших. Правовий кодекс Із-
ра їля вимагає з увагою ставитися до фізичного й еко-



161

номічного благополуччя ближнього. Неможливо пора-
нити чи вбити когось безкарно, як це показано в історії 
Каїна та Авеля (Бут 4,1-16). Закон Мойсея вимагає під 
час жнив залишати частину врожаю для бідних і чу-
жинців (Лев 19,9-10; Втор 24,19-22). До слабких членів 
суспільства, як-от знаменита тріада – «вдови, сироти 
і чужинці», треба ставитися зі співчуттям і повагою 
(див. Втор 16,11-12; 26,11-12). Праведний – хто не об-
крадає іншого шляхом лихварства чи обману (Ам 2,6-8; 
Єз 18,10-13). Місія самого Ісуса, який сповнений спів-
чуття, зцілює хворих і годує голодних, відповідає тій са -
мій основоположній біблійній етиці. Справді, в Єван-
гелії від Матея Ісус заявляє, що Він не усуває закону та 
пророків, а їх «сповнює», тобто демонструє намір та ме-
ту, які Бог дав у Торі (Мт 5,17). Ісус доручає своїм уч ням 
продовжувати цю місію в житті Церкви (Мт 10,7-8). 

Прояви любові до Бога і любові до ближнього, як ос-
нов на вимога закону, були глибоко вкорінені в старо-
завітному переданні, і їх неодноразово підтверджував 
Ісус. Це відповідь Ісуса на питання книжника про най-
більшу заповідь у законі: «Люби Господа, Бога твого, всім 
твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: 
це найбільша й найперша заповідь. А друга подібна до 
неї: Люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві за -
повіді ввесь закон і пророки спираються» (Мт 22,37-40; 
пор. Мр 12,29-31). В інших текстах Ісус підтверджує 
обов’язки стосовно інших людей (ближніх). Підсумо-
вує вимоги закону в знаменитому «золотому правилі»: 
«Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви 
чи ніть їм, – це ж бо закон і пророки» (Мт 7,12). Відпо-
відаючи багатому молодому чоловікові, який запитує, 
що він має робити, щоб осягнути життя вічне, Ісус по-
дає резюме Декалогу: «Не вбивай, не чини перелюбу, не 
кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби 
ближнього твого, як себе самого» (Мт 19,18-19). 
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Можна також зауважити, що всі приклади «більшої 
праведності», згадані в Нагірній проповіді, зосереджу-
ються навколо зобов’язань стосовно інших: примири-
тися зі своїм братом і сестрою (Мт 5,21-26), не дивити-
ся з пожадливістю на жінку іншого (5,27-30), вірність 
у шлюбі (5,31-32), чесність у розмові (5,33-37), не мсти-
ти за несправедливість (5,38-42). Знову ж таки, у тексті, 
який вважають найбільш характерним для навчання 
Ісуса, любов до ворога показано як найвищий вияв мо-
ральності, яка робить послідовників Ісуса «досконали-
ми», або «довершеними», як Отець Небесний є доско-
на лий (5,43-48, пор. Лк 6,36: «Будьте милосердні, як 
і Отець ваш милосердний»). Врешті-решт, учнів Ісуса 
судитимуть за дотримування заповідей любові, мило-
сердя, прощення, справедливості, наведених у притчі 
про овець і козлів (Мт 25,31-46). 

Цей сильний наголос у сфері моральних обов’язків 
на взаємини та на спільноту підтверджують інші ново-
завітні традиції, особливо в писаннях Івана. Євангеліє 
від Івана синтезує етичні вимоги учнівства у формулі: 
«Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як Я вас 
полюбив!» (15,12). Смерть Ісуса є найвищим прикладом 
любові, яка має бути в учнів. Його смерть є актом найви-
щої любові того, хто дає життя своє за друзів (15,12-14). 
Цей найвищий приклад людської моральної поведінки 
стає критерієм для зобов’язання християнина щодо ін-
ших (15,12-17). Ті ж акценти повторюються і в листах 
Івана, особливо в першому: «Бо це та звістка, яку ви від 
початку чули: щоб один одного любити» (1 Йо 3,11). 
Нерозривний зв’язок між любов’ю до Бога і любов’ю 
до ближнього є характерною рисою біблійної етики 
і вчення Ісуса: «І таку ми заповідь одержали від Ньо-
го: “Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого”» 
(1 Йо 4,21). Також у Павла любов є найвищим і нетлін-
ним даром (1 Кр 13,13); і в Якова 2,8, і в Посланні до 
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євреїв 13,15-16 поклоніння Богові та обов’язок чинити 
добро нерозривно пов’язані між собою. 

2) Стосовно тих, котрі на маргінесі суспільства
132. Законодавчі тексти Тори наполегливо вимага-

ють піклуватися про «ger» – чужинця, який живе серед 
ізраїльтян. Іноді ця турбота видається чисто гуманітар-
ною (див. Вих 22,20; 23,9), але в інших текстах, особливо 
в книзі Второзаконня, турбота про чужинця має більш 
богословську мотивацію. Ізраїль мусить пам’ятати влас-
ний досвід у Єгипті й піклуватися про чужинців так са -
мо, як Бог піклувався про ізраїльтян, коли вони самі 
були чужинцями в Єгипті (див. Втор 16,12). Закон Свя-
тості робить крок уперед у турботі про чужинця, який 
більше не є лише об’єктом права, а стає «суб’єктом», спів -
відповідальним з корінними ізраїльтянами за святість 
і чис тоту спільноти. «Приходень, що перебуває між ва-
ми, бу де для вас як земляк посеред вас; любитимеш його, 
як себе самого, приходнями бо ви були в землі Єгипет-
ській. Я – Господь, Бог ваш» (Лев 19,34).

У Новому Завіті місію Ісуса показано сповненою тур-
бот про «загиблих овець» дому Ізраїля (Мт 10,5; 15,24) 
і проголошення Євангелія охарактеризовано як «добру 
новину для вбогих» (Мт 11,5; Лк 4,18; пор. Як 2,2). Єван -
гелія одностайно описують Ісуса як цілителя, звору-
шеного співчуттям до нужденних: «Сліпі бачать і кри-
ві ходять; прокажені очищуються і глухі чують; мертві 
воскресають і вбогим проповідується Добра Новина... » 
(Мт 11,5; пор. Мт 4,24-25; Лк 4,18-19).

Ці акти зцілення є лише першими кроками на шля -
 ху до зцілення всієї особи, яке в кінцевому підсумку ви-
ли вається у прощення гріхів (див: паралізованого про-
щено і зцілено в Мр 2,1-12). Ісус приймає грішників і їсть 
з ними, кличе митаря Леві бути Його учнем (Мр 2,13-
17), приймає гостинність Закхея (Лк 19,1-10). Подібним 
чином, незважаючи на заперечення господаря-фарисея, 
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Ісус схвалює прояв ніжної любові жінки-грішниці в до мі 
Симона і дарує їй прощення та прийняття (Лк 7,36-50). 
Після критики та протестів фарисеїв і книжників за Йо  -
го спілкування з митниками і грішниками Ісус роз’яснює 
своє бачення спільноти, яка нікого не вилучає, у своїх 
притчах про загублену вівцю, загублену монету і про 
блудного сина (Лк 15). Навіть учнів навчає не «згіршу-
вати» або не «зневажати» «малих» у спільноті, а шука-
ти їх зі співчуттям (Мт 18,6-14). Створену в ім’я Ісуса 
спільноту мають характеризувати примирення і про-
щення (Мт 5,21-26.38-48; 18,21-35). 

Ісус дарує прощення не лише у звернених до гріш-
ника словах, а й беручи на себе гріхи людства: «Він узяв 
наші недуги й поніс наші хвороби» (Мт 8,17). 

Ісус вважає свою визвольну та зцілюючу місію зна -
ком пришестя царства Божого, що відновить людське 
життя і приведе до його повноти (Мт 12,28; Лк 11,20). 
Врешті, смерть Ісуса на хресті і Його воскресіння з мерт -
вих є завершальним актом звільнення та зцілення, ос -
кільки вони перемагають смерть і гріх, звільняють люд-
ство від їхньої влади і ведуть до Божого досконалого 
царства.

3) Стосовно тих, хто поза спільнотою 
133. Ісус добре ставиться і до язичників, коли вони на -

 ближаються до Нього і шукають Його цілющої си ли, – 
жінки-ханаанянки (Мт 15,21-28) і сотника (Лк 7,1-10). 
У своїй програмній проповіді в Назареті Ісус натякає 
на місію Іллі щодо вдови із Сарепти Сидонської і мі-
сію Єлисея щодо сирійця Наамана – події, в яких було 
перейдено межі Ізраїлю (Лк 4,25-27). У Матеєвій вер-
сії історії із сотником Ісус натякає на Іс 43,5 і перед-
бачає, що «багато прийде зо сходу й заходу, і засядуть 
з Авраамом, Ісааком та Яковом» (Мт 8,11). У притчі про 
велику гостину запрошених, які відмовляються при йти, 
буде замінено на «вбогих, калік, сліпих та кульгавих» 
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і, нарешті, на тих, котрі «на шляхах та огорожах», – щоб 
дім був заповнений (Лк 14,16-24 ). 

У цих багатих традиціях щодо місії Ісуса – послан-
ництво зцілювати, піклуватися про бідних та покину-
тих, приймати грішників і язичників – Євангелії під-
тверджують спільнотне спрямування Біблії. Стрижне ве 
питання біблійної моралі: які чесноти, практики, типи 
стосунків мають характеризувати спільноту, зібрану 
в ім’я Бога? 

4) Важливість для всіх людей 
134. Біблія не вважає моральні традиції Тори і вчен-

ня Ісуса «сектантською» етикою, яку можна застосува-
ти лише до Ізраїля або до християнської спільноти (пор. 
Іс 2,3; Ам 1-2). Традиція Мудрості стверджує, що са -
ма структура створеної дійсності відображає цінності 
То ри і Божої волі для всіх людей (див. Прип 8,22-36; 
Муд 13,1.4-5). Павло відображає цей погляд, коли ствер-
джує, що й погани можуть пізнати Бога і Його волю 
шляхом спостереження за створеним світом (Рм 1,18-25; 
пор. 2,14-15). Те ж саме стосується морального навчан -
ня Ісуса, зверненого з Його об’явленням Божої істини 
не ли  ше до учнів, а через них до всього світу (див. 
Мт 28,18-20). Біблійне передання передбачає, що ті са-
мі моральні обо в’язки доручено всім людям як частині 
творіння і Божому образові, попри те, що влада гріха 
і відчуження від Бога можуть завдати шкоди морально-
му рішенню. 

2.4.2. Вказівки для сьогодення

135. Спільнота, згідно з Біблією, є основним елемен-
том морального життя. В її основі є любов, яка вихо-
дить поза індивідуальні інтереси і втримує людей разом. 
Ця любов остаточно закорінена в житті самої Пресвя-
тої Тройці, виявляється через динамічну силу Святого 
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Духа й водночас є джерелом і метою справжньої хрис-
тиянської спільноти. 

а. Різні форми спільноти

Спільнота існує на різних рівнях людського життя 
з її власною динамікою та особливими моральними ви-
могами. Сім’я є найбільш основоположною людською 
спільнотою і має вирішальне значення для соціальної та 
моральної формації особистості. Церква також є спіль-
нотою: для неї базовим є дар віри, до неї входять через 
хрещення і його тісні узи єдності та християнської лю-
бові. Моральні обов’язки випливають і з належності до 
громадянського суспільства на місцевому та національ-
ному рівнях. Сучасне суспільство щоразу більше усві-
домлює глобальний вимір людської спільноти і мораль-
них обов’язків, яких вимагає економічний, соціальній 
і політичній добробут усієї родини націй і народів. У со-
ціальному вченні Церкви папи вже понад століття під-
креслювали моральні обов’язки, що випливають із на-
лежності до різних рівнів громадського життя. 

б. Фундаментальна важливість любові 

Численні цінності займають важливе місце у всіх мо-
ральних виборах, що стосуються сучасного християни-
на, але саме любов, глибокий обов’язок вийти поза себе 
задля блага інших, визначає, відповідно до християн-
ської перспективи, всі інші соціальні цінності. Тимчасом 
як громадянське суспільство для захисту своїх громадян 
зобов’язане забезпечити належні соціальні структури, 
які б реалізовували їхні життєві потреби, християнська 
моральна перспектива доповнює і перевищує вимоги 
справедливості. Справедливий порядок, створений за 
до помогою політичних засобів, не може задовольнити 
всіх прагнень людського серця. Моральний обов’язок 
Церкви стосовно любові до ближнього в різних сферах 
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людської спільноти може сягати найглибших прагнень 
людського духу. Традиційна доброчинність Церкви на 
індивідуальному та інституціональному рівнях може 
надихати політичні структури відкрити трансцендентну 
красу й остаточне призначення створеної Богом люд-
ської особи.

в. Потреби сьогодення 

Спільнотний вимір біблійного Об’явлення може на-
гадати людям доброї волі істотні аспекти сьогоднішньо-
го морального життя. Надмірний індивідуалізм, який 
загрожує самій структурі багатьох спільнот, ізолюван-
ня людей похилого віку та інвалідів, брак захисту най-
слабших членів суспільства, зростання нерівності між 
багатими та бідними країнами, застосування насилля 
і заподіяння фізичних страждань зі злоби чи з політич-
них мотивів – усе це ситуації, які викликають глибокий 
спротив біблійного бачення людини і людської спільно-
ти перед Богом. Навчання Церкви щодо обов’язку любо-
ві до ближнього походить з учення Ісуса, і все біблійне 
передання є прямим викликом для цих моральних не до -
ліків. Водночас зобов’язання Церкви щодо дбайливого 
служіння бідним, хворим і слабким надихає і світські гро  -
мади, які прагнуть будувати справедливе суспільство. 

2.5. П’ятий особливий критерій: 
кінцева мета

136. Надія на майбутнє життя з Богом, яка базується 
на воскресінні Ісуса, являє собою вирішальну мотива-
цію для пошуку Божої волі і дотримання її як норми для 
власних учинків. 
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2.5.1. Біблійні відомості 

Людина є смертною і живе в часі. Зустрічається з ек зи -
стенційною таємницею переривання дружніх взаємин 
з Богом, доки не перетне межі смерті. Ізраїль пережив 
драму цієї невизначеності. Попри те його розуміння 
створення і союзу поступово привело його до переконан-
ня, що смертність людини не могла похитнути пануван-
ня Бога над всесвітом та історією. Господь не залишив 
у владі смерті тих, хто поклав на Нього свою довіру. Але 
довгий час залишалося загадкою, як же Бог буде реалі-
зовувати свою вірність щодо вірних Йому після їхньо -
го відходу з цього життя. 

Новий Завіт живе новим досвідом і досягає певності 
об’явлення, що сягає кульмінації у смерті і воскресінні 
Ісуса й відкриває дуже чітку есхатологічну перспективу. 
Відзначимо деякі рядки біблійної розповіді, які стосу-
ються майбутнього життя, подають його як мотивацію 
для морального вибору і базують на ньому відповідні 
моральні дії. 

а. Еволюція надії у Старому Завіті 

1) Початок надії 
137. З того, наскільки можемо виділити найдавніші 

етапи релігії Ізраїля, бачимо, що був час, коли надія на 
винагороду в майбутньому житті не відігравала особ-
ливої ролі для моральної мотивації, бо перебувала ще 
в зародковому стані. Найдавніші сподівання, як вида-
ється, полягають у простому поверненні до коріння сво-
го роду, приєднанні до померлих предків (1 Сам 28,19; 
2 Сам 12,23). Нагородою за праведність є довге життя 
(Бут 25,8) і велике потомство. Врешті-решт усі – і добрий, 
і лихий (Єз 32,18-31) – сходять до шеолу – місця тем-
ряви, тиші, безсилля та бездіяльності (Пс 88,3-12), яке 
повністю протилежне життю через неможливість про-
славляти там Бога. Негативний наслідок цього переко-
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нання для моральності досягає своєї кульмінації в книзі 
Проповідника, де є однією з основних причин, аби все 
сприймати як суєту – усе, що вважають добром, і всіля-
ке моральне зусилля: «Бо доля людей і доля тварин – 
одна в них доля: як помирають ці, так помирають і ті» 
(Проп 3,19, але також треба враховувати зміни 12,7). 

Проте задовго до Проповідника вже зароджувалося 
інше бачення світу, котре передбачало, що смерть і шеол 
мали б бути підвладними пануванню Бога над небом 
і землею. Особливо псалми свідчать про переконання, 
що Господь не покидає тих, хто Йому довіряє і живе за 
Його заповідями, навіть після того, як вони зійдуть у мо-
гилу. Єдність Бога з Його вірними не може бути перерва-
на смертю. Характерним для любові є те, що вона триває 
завжди, і Божу вірність, поєднану з Його всемогутністю, 
вважали здатною здійснити це: «Твоя бо милість ліпша 
від життя» (Пс 63,4). Псалмоспівець ще не уявляв собі, 
як Бог буде конкретизувати цю тривалу вірність вірним 
Йому, але ще задовго до того, як почне утверджуватися 
надія на воскресіння, у вірі Ізраїля жила ідея, що Божа 
вірність праведникам не може бути перервана (Пс 16,8-
11; 17,15; 49,14-16; 73,24-28). Отож, сформувався етич-
ний аргумент, що віра в Божу солідарність з тими, хто 
дотримується Його заповідей, навіть після смерті не 
мала б зазнати розчарування. 

2) Перші прояви надії на воскресіння 
На думку деяких екзегетів, відомий уривок книги 

Йова висвітлює проблему, в який спосіб життя після 
смерті, під тривалою Божою доброзичливістю, може 
бути пристосоване до безтілесного існування, принай-
мні якщо надзвичайно складний уривок Йов 19,26 пере-
класти так: «Після того як моя шкіра розпадеться, без 
плоті моєї побачу Бога». Хай яким було значення цього 
непевного єврейського тексту, вже переклад Сімдеся-
тьох (LXX) і в тому самому руслі Отці Церкви інтерпре-
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тують його зміст як свідчення віри у воскресіння: «Тому 
що знаю я, що є вічним той, хто готовий звільнити ме -
не і підняти із землі мою шкіру, яка терпить все це» 
(Йов LXX 19,25-26). 

Переслідування Макавеїв вперше чітко пов’язує мо-
ральність із життям після смерті у вигляді воскресін -
ня мучеників до нового життя та мук для гонителів та 
їхніх нащадків (2 Мак 7,9-36). Цю ж думку висловлено 
в Дан 12,2: «І багато [що в арамейській мові не має зна-
чення вилучення будь-кого] з тих, що сплять у поросі 
земному, прокинуться; одні на життя вічне, другі на ві-
чний сором та на ганьбу». Тут воскресіння до життя не 
обмежується лише мучениками, а поширюється на «всіх 
тих, чиї імена записані в книзі». Це воскресіння всієї 
особи. Не спостерігаємо жодного розділення між тілом 
і душею, тому що для єврейської антропології такий по-
діл не прийнятний: людська істота не поділена таким 
чином, а є одухотвореним тілом. 

У книзі Мудрості майбутня нагорода і покарання піс-
ля смерті є однією з важливих мотивацій для мораль-
ності. Під впливом грецької філософії, а конкретніше – 
середнього платонізму – надія на майбутнє виражається 
в понятті безсмертя душі. Душі праведників перебува-
ють у мирі (3,1-3), їх визнано гідними перебувати з Бо-
гом, жити з Ним у стосунках, сповнених любові (3,5.9). 
З іншого боку, перелюбники не мають ні надії, ні роз-
ради в Судний день, тому що закінчення роду тих, хто 
чинить зло, є страшним (3,19). Безсмертя душі розгля-
дають як безсмертя особисте. 

Наприкінці зазначимо, що ці вузькі промені світла 
вже є орієнтирами для будь-якої нової ситуації. Вони 
насправді виявляють ефемерність тим  часових благ і на-
вчають визнавати абсолютний пріоритет кожного до-
сягнення, яке відповідає вічній дружбі, запропонованій 
людині як партнерові у взаєминах з Богом. 
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б. Шлях Ісуса як взірець

138. Ісус дуже рішуче підтверджує воскресіння мерт-
вих всупереч садукеям. Трансцендентна дійсність Отця, 
Його любові та Його волі є вирішальними для шляху 
та дій самого Ісуса. Він очікує від своїх послідовників 
такої самої поведінки, і в такий зразковий спосіб Його 
наслідують мученики.

1) Поведінка і вчення Ісуса
Відповідь Ісуса на слова садукеїв (Мр 12,18-23) по-

чинається питанням: «Чи не тому ви помиляєтеся, що 
не знаєте Письма й Божої сили?» (12,24) і закінчуєть-
ся ствердженням: «Тож дуже ви помиляєтеся» (12,27). 
Отже, Він з особливою наполегливістю підкреслює по-
милковість їхнього заперечення воскресіння з мертвих, 
вважаючи, що спричинена вона їхнім незнанням Бога, 
їхнім неправильним уявленням про владу і вірність 
Бога. Для Ісуса Бог не може представляти Себе: «Я – 
Бог Авраама, Бог Ісаака й Бог Якова!» (12,26), не буду-
чи в живому союзі з цими людьми. «Він Бог не мертвих, 
а живих» (12,27). Воскресіння мертвих і вічне життя 
для Ісуса є не абстрактними категоріями самими по со-
бі. Вся увага Ісуса зосереджена на Бозі, усе залежить 
від правильного розуміння сили Бога і Його реального 
ставлення до людських істот. Не абстрактна ідея вічно-
го життя, а живі стосунки з Богом, який створив людей 
і призначив їх для нескінченного сопричастя з Собою, 
становлять картину й мету людського життя і мають ви-
значати дії людини. 

Для самого Ісуса обрієм Його життя і діяльності 
є Отець, Його живий союз з Отцем. Ісус жив для Отця, 
з Отцем і в Отці; Він взяв на себе таїнство своїх страс-
тей аж до повного самовідречення у смерті на хресті. Він 
говорить про Себе: «Їжа моя – волю чинити того, хто 
по слав Мене, і діло Його вивершити» (Йо 4,34). Вико-
нання волі Отця, сповнення отриманої від Нього місії 
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є основою того, як Ісус живе в єдності з Отцем. Вірність 
Отцеві є підґрунтям усієї діяльності і страждань Ісуса. 
Через відданість своїй місії Він не піддасться жодному 
людському тискові, і вона врешті-решт приводить Його 
до смерті на хресті. Незважаючи на це, вірність волі 
Отця є «Його їжею», дає Йому життя, є джерелом і си-
лою Його життя. Не земне життя і не блага цього сві-
ту є для Ісуса найвищими цінностями, яких будь-що 
і будь-якою ціною треба досягти. Найвищою цінністю 
є виключно єдність з Отцем, якою живемо, передусім 
чинячи Його волю. 

Ісус пропонує власну поведінку як приклад й очікує 
від своїх послідовників, що вони вірно йтимуть шля-
хом, який Він визначив. Для них також вирішальне зна -
чення має вірність волі Отця. Завершуючи Нагірну про -
повідь, у певному сенсі підсумовуючи її, Ісус каже: «Не 
кожний, хто промовляє до Мене: Господи, Госпо ди! – 
ввійде в царство Небесне, лише той, хто чинить волю 
Отця мого, що на небі» (Мт 7,21). Саме в есхатологічній 
перспективі, говорячи про невід’ємну умову для вхо-
дження в царство Небесне, Ісус визначає волю сво го 
Отця як остаточну засаду. Жити в єдності з Отцем в цар-
стві Небесному є просто неможливо, якщо не прожити 
з Ним у єдності, чинячи Його волю в земному житті.

Ісус виразно уточнює, що має визначати їхні дії і тер-
піння: «Кажу вам, моїм друзям: Не бійтесь тих, що уби-
вають тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. 
Я покажу вам, кого треба боятись: бійтеся того, що, вбив-
ши, має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам: Того бій-
тесь» (Лк 12,4-5). Йдеться про навчання в колі друзів: 
Ісус хоче захистити своїх друзів, учнів і великий натовп 
(див. 12,1) від помилки обмежитися земною перспекти-
вою. Тому Він відкриває обрій і спрямовує його до Бога 
і Його влади над існуванням після смерті: Бог може 
вилучити з єдності життя зі Собою, а може до неї при-
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йняти. Говорячи про страх, Ісус не хоче викликати жаху, 
тривоги, а закликає до серйозного і глибокого усвідом-
лення дійсної ситуації. Усвідомлення, яке передбачає 
есхатологічну перспективу, має визначати поведінку. 
Серед мотивацій людських учинків слід уникати не того 
зла, що міститься на земному рівні, а того, що стосується 
кінця речей, яке стається тоді, коли Бог виголошує не-
гативний вирок. 

В іншому навчанні, знову перед «народом разом із 
своїми учнями» (Мр 8,34), Ісус безпосередньо згадує 
наслідування на хресному шляху: «Коли хтось хоче йти 
за Мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест 
свій і йде слідом за Мною. Бо хто хоче спасти свою душу, 
той її погубить; а хто погубить свою душу Мене ради та 
Євангелії, той її спасе» (8,34-35). І на завершення каже: 
«Хто, отже, буде соромитися Мене й моїх слів перед цим 
родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син 
Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими 
ангелами» (8,38). Єдиний спосіб зберегти життя – бути 
в єдності з Ісусом і Його Євангелієм, тому що Ісус пере-
буває в єдності з Отцем – єдиним джерелом усього жит-
тя. Можливо, аби зберегти єдність з Ісусом, необхідно 
буде відмовитися від земного життя і прийняти разом 
із Ним хрест. Слідування за Ісусом і єдність з Ним не 
можуть бути частковими – вони мають бути цілкови-
тими. Есхатологічна перспектива вимагає цих учинків 
й обґрунтовує їх. Ісус, що завдяки пройденому шляху 
входить у славу Свого Отця, прийде і з’явиться в цій 
славі. Тільки постійна єдність з Ісусом і мужня вірність 
Йому та Його словам дають можливість брати участь 
у Його славному житті з Отцем і спасають життя. 

2) Наслідування взірця мучеників 
139. У деяких з останніх книг Старого Завіту (1 і 2 

Мак) описано випадки мучеництва. Їх подано й інтер-
претовано в межах переконань, в яких уже визріло чітке 
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уявлення про майбутню долю людини. Мученики вчать, 
що існує продовження життя у вічному житті і що цін-
ності, про які йдеться в конкретних актуальних рішен-
нях, є абсолютно радикальними, такими, що можуть по-
яснити й вимагати найбільш відповідальних рішень. 

У Новому Завіті сам Ісус є мучеником і Його абсо-
лютна вірність отриманій від Отця місії аж до смерті на 
хресті є прикладом для Його послідовників. Це виявля-
ється в заклику Павла до Тимотея, в якому він застері-
гає: «Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути 
життя вічне, до якого ти покликаний», а потім нагадує: 
«перед Христом Ісусом, який при Понтійському Пилаті 
склав добре визнання» (1 Тм 6,12-13). Перші христия-
ни, які приймають смерть і проливають свою кров, щоб 
залишатися вірними своєму Господу Ісусові, назива-
ються «мучениками», тобто «свідками». Вони цілком 
радикально показують, що єдність з Ісусом є ціннішою 
за будь-що інше. Стефан, перший християнин, убитий 
через вірність Ісусові, є для Павла таким мучеником 
(Ді 22,20), і в книзі Одкровення кілька разів сказано про 
цих свідків Ісуса (2,13; 6,9; 17,6; 20,4). 

Широкою є тематика первісного богослов’я муче-
ництва, що черпає натхнення із новозавітних прикладів. 
Досить процитувати Ігнатія Антіохійського, який поєд-
нує Павлову ідею єдності з Христом з Івановою темою 
життя в Христі, а потім з ідеалом наслідування Христа. 
Страсті Господні наявні у смерті Його свідків. 

Мученики, жертвуючи своїм життям, засвідчують 
важливі критерії поведінки: абсолютну першість Бога 
і заповідь, яка з цього випливає: вірність Йому вимагає 
героїзму та відмови від будь-якої іншої цінності; зв’язок 
між ефемерним нинішнім і майбутнім, у якому видно 
відновлене благо спасіння, котре перевершує всі земні 
виміри; уподібнення до Христа, «мученика» Божого, 
і наслідування Його прикладу. 
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в. Есхатологічна перспектива у творах Павла 

140. У листах Павла, як і у всіх інших писаннях Но-
вого Завіту, есхатологічна перспектива є базовою і на-
скрізною, навіть якщо про неї безпосередньо не згадано. 
Для Павла Бог Отець є тим, хто воскресив Ісуса з мерт-
вих (див. Гл 1,1; Рм 10,9, тощо.). Наше існування більше 
не зводиться лише до земного смертного життя, тому 
що життя у вічному сопричасті з воскреслим Господом 
відкриває безмежні обрії, змінює обставини й умови на-
шого земного життя і стає визначальним правилом для 
нашого сьогоднішнього існування. Типовими з цього 
огляду є деякі тексти Павла, де йдеться про воскресіння 
і суд як про наслідки моральної поведінки. 

1) Воскресіння 
У довгій главі 1 Кр 15,1-58 Павло показує воскресін-

ня християн у тісному зв’язку із воскресінням Христа, 
навчає, як оцінювати теперішнє життя і чим в ньому ке -
руватися. Наприкінці цієї глави він робить короткий під-
сумок: «Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохит ні, 
визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно та знайте, що 
труд ваш у Господі не марний» (15,58). Важкою є (див. 
також 15,30-31) «праця Господня», тобто вірне насліду-
вання прикладу Христа у своїй діяльності; але ці зусил-
ля не марні, оскільки ведуть до воскресіння, до блажен-
ного життя з воскреслим Господом. 

Наслідки воскресіння Ісуса описано також у Кл 3,1-
11, де серед іншого сказано: «А коли ви з Христом во-
скресли, то шукайте того горішнього, де Христос пе-
ребуває, сівши по правиці Бога. Думайте про горішнє, 
а не про земне... Умертвлюйте, отже, ваші земні члени...». 
У цих словах перетинаються різні аспекти: Христос во-
скрес; усі ми беремо участь у Його прославі; це відбу-
вається не в повноті, тим більше не поза нашою волею; 
необхідною є свідома участь людини; вона має відріз -
няти земне або навіяне плоттю від того, що належить 
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ладові, в якому перебуває Христос. Через те, що Христос 
випередив нас в есхатологічному стані, світ земних вар-
тостей не зникає, а набуває своїх реальних пропорцій, 
зазнаючи переоцінки й зміни перспективи. 

2) Суд 
141. Час від часу Павло покликається на суд, що нас 

очікує. Господь об’єктивно оцінить те, що ми зробили 
в нашому житті, і ми отримаємо від Нього відповідну 
винагороду. Цей факт має спонукувати нас жити відпо-
відально, аби з надією чекати на оцінку Господа. 

У посланні до Римлян 14,10-12 апостол Павло гово-
рить: «Усі ми станемо перед судилищем Божим... Так 
ото, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові». 
Таким чином підкреслено аспект відповідальності. Звіс-
но, якби життя не мало продовження в потойбічності, 
усіх чекав би однаковий кінець і нікого б не цікавило, 
як ми провели своє земне життя. Але на нас чекає звіт, 
для якого наш теперішній спосіб життя є важливим і ви-
рішальним. 

Люди у свій спосіб оцінюють людей і події, але Пав-
ло говорить: «Хто мене судить – це Господь... Господь... 
прийде й освітить те, що скрите в темряві, та виявить 
задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога». 
(1 Кр 4,4-5). Лише оцінка Господа є належною і спра-
ведливою, оскільки тільки Він знає всі відтінки люд-
ських вчинків. 

Результат суду відповідатиме вчинкам кожної лю-
дини протягом її життя і буде відрізнятися в кожному 
окремому випадку: «Всім бо нам треба з’явитися перед 
судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що 
зробив, як був у тілі: чи добре, чи зле». (2 Кр 5,10). 

Конкретний спосіб відплати для тих, хто, ймовірно, 
буде засуджений, висловлено в досить загальних кате-
горіях («гнів та обурення», «горе й утиск»: Рм 2,8-9) або 
в негативний спосіб («царства Божого не успадкують»: 
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1 Кр 6,10; Гл 5,21). Долею ж тих, які будуть спасенні, 
завжди буде «дар ласки Божої», а не проста заслуга, 
і тим даром є «життя вічне в Христі Ісусі, Господі на-
шім!» (Рм 6,23). 

г. Есхатологічна перспектива в книзі Одкровення 

142. У загальній картині есхатології, властивій Од-
кровенню, пришестя Христа набуває характерного зна-
чення. Його показано не як миттєве повернення, завер-
шальне й видовищне – здійснене, можливо, як сходження 
з небес, – а як присутність, котру вважають і сприйма-
ють актуальною і котра зі зростаючою силою пронизує 
всю товщу історії, розвиваючись до свого сповнення. 
У цій картині книга Одкровення, послідовно продовжу-
ючи лінію есхатології, розвинутої в Євангелії від Йоана, 
підкреслює актуальну присутність воскреслого Христа 
всередині своєї Церкви і у світі. Така присутність, що 
поширюється дією Святого Духа (пор. Йо 14,16-18), дає 
підстави – так би мовити – до нового етапу втілення, 
в якому «Розп’ятий і Воскреслий Господь» спершу впли-
ває безпосередньо на Церкву – а потім, через всебічну ді-
яльність самої Церкви на весь світ, прагнучи поступово 
накласти відбиток своїх цінностей і своєї життєвої сили 
на всіх і на все. Кінцевим підсумком цієї діяльності, для 
котрої Христос наче розгалужується в історії, з одного 
боку, буде дезактивація та знищення всіх історичних 
конкретизацій зла, вчинених демоном, з іншого – стан 
співіснування і сопричастя на найвищому рівні в любо-
ві між Христом, Богом Отцем, Духом і Церквою, як це 
буде здійснено в новому Єрусалимі. 

1) Прихід Христа в Церкву 
143. Перший аспект стосується внутрішнього життя 

Церкви, що підкреслено в першій частині Одкровення 
(Од 1,4-3,22): це прихід Христа, який розглядає і залу-
чає її саме як Церкву, котру завжди сприймають у зазна-
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ченому вище діалектичному зв’язку між Церквою місце-
вою і Церквою вселенською. Тексти, які це висвітлюють 
(Од 2,5.16, 3.11), і загальний контекст (Од 2-3), до якого 
вони належать, демонструють, що цей прихід виявля-
ється в постійно зростаючій і щоразу захопливішій при-
сутності Христа в середовищі своєї Церкви.

Моральні наслідки цього приходу-присутності Хрис-
та вимагають з боку Церкви відповіді, підтриманої та 
відновленої вірою і готовністю, що дозволяє їй прийня-
ти дію Христа щодо неї. Конкретніше: Церква мусить 
здійснити моральний вибір, що міститься у звернених 
до неї імперативах: «Покайся ж!» (Од 2,5.16, 3,1.19), «не 
бійся нічого, що маєш витерпіти» (Об 2,10), «[тягар] 
той, що маєте, держіть, поки прийду» (Од 2,25), «згадай, 
отже, як прийняв і слухав, збережи й покайся» (Од 3,3) , 
«тож будь ревний!» (Од 3,19). 

Понад усе Церква обов’язково має дослухатися до 
Духа, який у другій частині Одкровення наставлятиме 
її на властивий моральний вибір, аби співпрацювати 
з пришестям Христа, яке здійснюється в історії.

2) Присутність-прихід Христа в історію 
144. У другій частині Одкровення існує значне пере-

міщення дії воскреслого Христа із внутрішнього середо-
вища Церкви у світ людей, які ще перебувають поза нею. 

Цей світ зазнає демонічного тиску, що прагне форму-
вати його за способом життя, що протилежний до бажа-
ного і задуманого Богом, це анти-царство, навіть свого 
роду анти-створення. Одкровення уточнює деякі дета-
лі цього демонічного тиску: він діє не безпосередньо, 
а просочується шляхом обману в людські структури і діє 
через них. Проте в опозиції до земного ладу перебуває 
Христовий лад. До нього входить передусім сам Хрис-
тос, зображений у вигляді Агнця (Од 5,6), що характер-
не для всієї другої частини Одкровення. Усю діяльність, 
властиву Христові-Агнцю, Одкровення трактує як при-
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шестя. Це пришестя Христа в історію аналогічне до Його 
приходу в Церкву. 

Моральні наслідки приходу Христа в історію числен-
ні, але всі вони ґрунтуються на факті, що християни – 
як ми побачили вище – як «священики Бога й Христа» 
(Од 20,6) є посередниками між вимогою Христа про-
никати в деталі історії і її здійсненням. Саме христия-
ни мусять мати відвагу дати світові свого Христа (пор. 
Од 12,1-6), вбудовуючи в історію Його цінності, аж до 
есхатологічної повноти, що знаменуватиме завершення 
Його приходу. 

3) Пришестя в його есхатологічній повноті 
145. Пришестя всередині Церкви, як ми зазначали, 

цілковито позначене любов’ю Христа, котра, вимагаючи 
гармонійної взаємності, вписується в людську схему за-
ручин. Отже, Церква є зарученою, готується стати неві-
стою і робить це, активно співпрацюючи задля приходу 
Христа в історію. Коли це пришестя здійсниться, наста-
не «шлюб Агнця» (Од 19,7). Церква, тепер уже невіста 
а не лише заручена, буде здатною любити Христа вза-
ємною любов’ю, відповідно до Його любові, і Христос 
дасть своїй невісті нескінченні багатства, носієм яких 
Він є (див. Од 21,9-22,5).

Прогресивний розвиток відбувається і з приходом 
Христа в історію. У своєму завершенні цей прихід ви-
ключить усі сили зла, які є активними діячами анти-
творення. Таким чином зникають з історичної сцени 
«царі землі» (див. Од 19,17-19), перший і другий звір 
(Од 19,20), «диявол, що зводив їх» (20,10), – корінь уся-
кого зла анти-творення (див. Од 21,10). Зрештою падає 
Вавилон – вираз і символ анти-царства, реалізованого 
анти-творення (див. Од 18,2). Після первісного світу на-
стає світ, повністю пронизаний новизною Христа (пор. 
Од 21,1). 
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Автор Одкровення проектує ці есхатологічні резуль-
тати на Церкву, яка ще в дорозі. Дивлячись уперед, у бік 
есхатологічної пристані, Церква, яка зараз відчуває ве-
личезну радість зростаючої любові, знає, що одного дня 
зможе любити Христа так, як Христос любить її. Дола-
ючи зло і зміцнюючи добро поряд із Христом, що при-
ходить, дивлячись в есхатологічне майбутнє, вона знає, 
що гнітюче зло анти-творення закінчиться завдяки і її 
праці. Усе викликане новизною Христа добро, що буде 
внесене в історію і завдяки їй, досягне в новому Єруса-
лимі свого максимального розвитку. Церква справді по-
чувається зарученою, котра приготовляє собі весільну 
сукню нареченої. 

4) Висновок 
146. Усі компоненти цієї комплексної ікономії очіку-

вання та підготовки дають в Церкві імпульс до кращого, 
до чогось більшого, що виявляється в напруженому за-
клику: «І дух і наречена говорять: Прийди!» (22,17). На 
цей заклик сам Христос неодноразово дає заспокійливу 
відповідь: «От, приходжу скоро» (Од 22,7), «Так, при-
ходжу скоро» (Од 22,20а). Цим Він обіцяє, що близь-
кою є одна стадія Його пришестя – а не есхатологічного 
завершення – і спонукає Церкву, аби вона звернула на 
це увагу («ось» – дослівно: «дивись»). Він прийде скоро, 
і Церква Його побачить, побачить оте «більше» Хри -
ста – у внутрішньо-церковному середовищі і в усьому 
світі – те, чого Церква так прагне. Це стане кроком до 
здійснення шлюбу і нового Єрусалиму. 

2.5.2. Вказівки для сьогодення

а. Людина перед теперішністю

147. Життя людини передусім пов’язане з теперіш-
ністю. Теперішність є гарною, швидкоплинною тінню 
віч ного Божого тепер. Вона має певність посідання, і її 
мірою є дійсність. Теперішність має важливе значення 
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також і тому, що це єдиний момент, коли здійснюються 
людська відповідальність і обов’язок.

Усе ж для теперішності характерні великі обмежен -
ня, причиною яких є, з одного боку, її непевність та не до -
сконалість, а з іншого – її ефемерний стан. Теперішність 
не є самодостатньою, як це демонструють філософські 
системи, які обмежуються оманливою самодостатністю 
і розпадом ідеологій, як уже не вперше в історії показав 
досвід нашої епохи.

Оманливі сподівання на теперішність і розчаруван-
ня, яке з цього постійно виникає, можуть підштовхнути 
до втечі у споживацтво, усе більш витончене й надмірне, 
яке, проте, не має перспективи і перетворюється на дже-
рело нових розчарувань. Також не можемо сподіватися 
подолати його, доки залишатимемось у межах мислен-
ня, близького до секуляризму.

Надія вносить рівновагу в розбалансованість тепе-
рішності, тому що саме мотивована відкритість до май-
бутнього має свою основу у вічній постійності Бога. Євр 
13,14 рішуче заявляє: «Бо ми не маємо тут постійно-
го міста, а майбутнього шукаєм». Ніщо не є настільки 
ефективним у встановленні орієнтирів для діяльності 
і життя, як усвідомлення ефемерності того, що бажає-
мо і робимо в теперішньому: неодмінно створюється 
ієрархія цінностей, у якій з’являється інша точка відліку, 
а не лише ми самі; майбутнє, а не лише теперішнє. Тим 
Іншим є воскреслий Господь, який пішов приготувати 
нам місце (Йо 14,2) і котрий все ще залишається таєм-
ним співрозмовником у щоденному житті, що відчуває 
на собі всі труднощі й радощі віри та надії. Віра вимагає 
піднятися понад те, що негайне. Надія приносить перед-
чуття майбутнього в безперервному діалозі в любові 
з Тим, Хто є минулим, теперішнім і майбутнім. 
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б. Заклик до героїзму 

148. Цей люб’язний співрозмовник, який наповнює 
й освітлює майбутнє віруючого, ставить радикальні ви-
моги та очікування. Вони претендують бути найвищи-
ми цінностями і вимагають відмовитися від усіх інших. 
Тут народжується заклик до героїзму свідчення в само-
пожертві. Наш час знає багато мотивованих любов’ю 
прикладів мучеництва, самопожертви у сьогоденні, яке 
може бути принесене в жертву задля величнішого май-
бутнього.

Релігії – а особливо християнству – закидали згуб-
ний вплив на сучасність: мовляв, вона не закликає змі-
нювати систему гноблення – й узагальнено вважали її 
«опіумом для народу». Учень Воскреслого Господа знає, 
що це не відповідає правді, тому що належність до цар-
ства Небесного накладає обов’язок прагнути ладу, що-
разу ближчого до того, задля якого його Відкупитель 
помер, і щодня працює аж до його остаточного здій-
снення. Саме через те, що Воскреслий Ісус випередив 
це майбутнє і підготовляє його, має сенс підпорядкуван -
ня всіх другорядних цінностей найвищому обов’язку 
свідчення. У межах цього обов’язку можна з радістю 
простежити гармонію, яка панує між об’єктивними про-
міжними цілями і кінцевою метою. Ісус взяв на себе 
обов’язок боротися з недугою і голодом саме задля того 
остаточного звільнення від усякого зла, чого буде досяг-
нуто в момент повного поєднання з Ним. 

У цьому сенсі християнська надія не просто спря-
мована в майбутнє, а й має безпосередні моральні на-
слідки для нинішнього життя. Це можна назвати «здій-
сненою есхатологією», котра означає, що християнин 
зобов’язаний жити тепер у перспективі майбутнього, 
на яке віра у воскресіння вповні очікує і якого прагне. 
Християнська віра у воскресіння тіла та кінцеву перемі-
ну створеного світу може дати глибоку моральну і духов  -
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ну мотивацію стосовно екології та поваги до людського 
життя (пор. Рм 8,18-21). 

в. Від есхатологічної перспективи 
до завжди нової конкретизації 

149. Загальна картина кінцевої мети в об’явленій 
перспективі є для нас вказівкою щодо нових ситуацій, 
які нам постачає щоденне життя, що перебуває в постій-
ному русі. Дискусія, яка виникає щодо нових рішень, 
завжди відбувається на рівні принципів, що апелюють 
до цінності автономії людських рішень, законів науки, 
безапеляційності свідомості і, в кінцевому підсумку, до 
надання переваги найсильнішому аргументові. 

Критерій есхатологічної напруги допомагає коригу-
вати таку поведінку. Обрій людини не обмежений її осо-
бистістю, а радше діалогом з набагато більшою і надій-
нішою особистістю; він не вичерпується теперішністю, 
а виходить поза її межі, щоб реалізувати себе в майбут-
ньому, яке єдине буде «остаточним». Отже, рішення лю-
дини правильні лише тоді, коли їх приймають у діалозі 
з її Творцем і Спасителем і лише коли вони спрямовані 
на реалізацію, що буде дійсною не лише для сьогодення, 
а й для нескінченного майбутнього. 

2.6. Шостий особливий критерій: 
розсудливість

150. Безперечно, не можна ставити на один рівень 
усіх проголошених Біблією моральних норм та поданих 
у ній прикладів моральності. 

З педагогічною і теоретичною метою вважаємо за до-
цільне прокоментувати стрижневе поняття морального 
богослов’я – розсудливість. Вона передбачає відчуття 
міри на розумовому рівні і прийняття запобіжних захо-
дів на рівні практичного рішення. З одного боку, справді 
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необхідно розрізняти фундаментальні розпорядження, 
які мають універсальний зобов’язуючий характер, від 
простих порад або приписів, що стосуються певного 
етапу духовного розвитку. З іншого – розсудливість ви-
магає, аби ми наперед зважували власні дії з урахуван-
ням їхнього значення та наслідків, аби визначити шкоду, 
якої вони можуть завдати, і щоб уникнути помилок чи 
навіть непотрібних ризиків у застосуванні принципів. 

У царині моралі Святе Письмо подає суттєві орієнти-
ри здорової розсудливості на трьох рівнях: літературно-
му, спільнотно-духовному та особистісно-духовному. 

2.6.1. Біблійні відомості

а. Літературна оцінка 

151. Правильна й делікатна моральна оцінка, натхнен-
на Святим Письмом, неодмінно передбачає критичне 
прочитання текстів, враховуючи передусім їхній кано-
нічний аспект (див. Папська Біблійна Комісія, Тлума-
чення Біблії в Церкві, I В). 

1) Літературний контекст
Насамперед було б необачно покладатися на якусь 

законодавчу норму або на поданий приклад у біблій ній 
розповіді окремо від їхнього літературного контексту. 
Треба також брати до уваги жанри та літературні форми 
(накази, казуїстика, списки, кодекси, заохочення та по-
вчання тощо), які часто вказують на важливість етично-
го дискурсу.

Особливий авторитет деяких текстів у питаннях мо-
ралі випливає саме з їхньої літературної позиції. Ми 
вже визначили цей критерій розсудливості для Декало-
гу і Нагірної проповіді, особливо щодо блаженств, які, 
відповідно, є підставою першого Закону і нового Зако-
ну: їхня першість виражає найвищий авторитет обох 
текстів.
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Більше того, місце, яке вони займають у каноні Пи-
сання, зміцнює базову богословську структуру «дар – 
закон», що ми докладно пояснили в першій частині. 
Розгорнуті розповіді про спасіння йдуть перед Дека-
логом як у книзі Виходу, так і в книзі Второзаконня; те 
ж саме відбувається і перед Нагірною проповіддю. 

2) Богословські основи 
Для обґрунтування морального рішення сьогодні 

серед встановлених Біблією норм особливу увагу буде 
звернено на ті, які базуються на богословському по-
ясненні. Таким чином можна краще розрізнити те, що 
відображає культуру епохи, і те, що має міжкультурну 
цінність. 

Наприклад, у першій частині кодексу Союзу (Вих 
21,1-22,19) приписи не мають жодної богословської 
основи; вони, правдоподібно, відповідають записаному 
місцевому звичаєвому праву, яке відображає правосуд-
дя, що його здійснювали при брамах міст, і яке було по-
кликане регулювати суспільні взаємини. Ці казуїстичні 
закони за формулюванням і змістом іноді дуже близь-
кі до вимог, зібраних у різних кодексах стародавнього 
Близького Сходу, зокрема в законах, що стосуються пе-
ріодичного звільнення рабів (Вих 21,2-11). Натомість 
в аподиктичній частині кодексу Союзу (Вих 22,20-23,9), 
як і в кодексі Второзаконня, закон часто наділено бого-
словською основою: наприклад, близькість ГОСПОДА 
до найбідніших соціальних груп (Вих 22,20-26) або ви-
разне покликання на історію початків Ізраїля (Втор 
15,12-15, 16,10-12). 

Цей стосунок спадковості і неспадковості між мо-
ральним осмисленням віруючих спільнот та навколиш-
нього суспільства міститься також і в Новому Завіті. Та-
ким чином, «таблиці домашніх обов’язків» в Еф 5,21-6,9 
і Кл 3,18-4,1, навіть якщо не мають безпосередніх від-
повідників у грецькій літературі, позначені культурою 
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і мудрістю свого часу. Віра в Христа надає специфічно-
го змісту соціальним стосункам між панами і рабами та 
сімейним стосункам між батьками і дітьми, чоловіками 
й жінками, приймаючи культуру, з якої вони походять. 
Для роз’яснення сьогоднішньої сімейної та соціальної 
етики буде надано перевагу богословським мотивам: 
прийняти Христа за зразок (Еф 5,23.25-27.29), черпа-
ти натхнення з Божої педагогіки (6,4), чинити Його 
«волю» (6,6), наслідувати «Господа на небі», який «не 
зважає на особи» (6,9), шукати того, що «Господеві вгод-
не» (Кл 3,20), плекати «острах Господній» (3,22), котрий 
слід розуміти як глибоку релігійну повагу, тобто діяти 
у всьому «для Господа» (3,23) в перспективі остаточної 
«нагороди» (Еф 6,7-8; Кл 3,20-4,1). Щодо тодішніх со-
ціологічних моделей, то в хорошій і здоровій екзегезі не 
варто їх невиправдано підсилювати, надаючи їм таким 
чином постійної цінності. Пошук більш адекватних для 
нашого часу моделей, якщо їх бракує, приведе до іншого 
важливого аспекту розсудливості – духовної, а перед-
усім спільнотної розсудливості.

3) Культурне підґрунтя
Навіть за недостатньої богословської основи або об-

ґрунтування легко визначити, чи можливо застосувати 
певний біблійний припис до сьогоднішньої ситуації. Ек-
зегеза допоможе проаналізувати культурне підґрунтя. 
Розглянемо два приклади харчових заборон. Перший: 
«Не варитимеш козеняти в молоці матері його» (Вих 
23,19; 34,26; Втор 14,21). Цей ханаанський звичай, за-
свідчений в Угаріті, пройшов через три біблійні тради-
ції, які загалом вважають різними, і поклав у юдаїзмі по-
чаток складним дієтичним правилам, до котрих Церква 
ставиться з повагою, але ніколи не відчувала потреби 
приймати їх, тому що з погляду християнської екзегези 
вони відображають певну специфічну культуру. 
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Другий приклад делікатніший: «крови не їстимете». 
Ця заборона також міститься у більш ніж одній старо-
завітній традиції (Лев 3,17; 7,26; Втор 12,23-24), і Новий 
Завіт без вагань приймає її, аж до накладання її на хрис-
тиян, які прийшли з язичництва (Ді 15,29; 21,25). З по-
гляду екзегези чітке обґрунтування заборони не є строго 
богословським, а радше відображає символічне уявлен-
ня: «бо в крові – життя (nepheš) тіла» (Лев 17,11.14; Втор 
12,23). Після апостольської епохи Церква вже більше не 
вважала своїм обов’язком лише на цій основі давати чіт-
кі правила щодо приготування м’яса на кухні, тим біль-
ше забороняти переливання крові в наш час. Міжкуль-
турна цінність, що лежить в основі цих двох заборон, – 
єдине, що може і має надихати всю етику, – це належна 
кожному живому створінню повага. Міжкультурна цін-
ність, що лежить в основі специфічного рішення Церкви 
в Ді 15, є турботою про сприяння гармонійній інтеграції 
різних груп, навіть ціною попередніх компромісів. 

4) Послідовність 
Сталість, з якою моральна тема з’являється в різних 

біблійних текстах, як з погляду літературної традиції, 
авторів і датування, так і з погляду літературних жан-
рів, спонукає розглядати її як системну й істотну для 
моральної інтерпретації всього біблійного корпусу. На-
приклад, цьому критерію послідовності відповідає осо-
блива увага до бідних. Цю тему можна знайти, гортаючи 
Писання. Досить навести аргумент a fortiori: Бен Сирах, 
хоч і є поціновувачем хорошого м’яса, вина та подоро-
жей, робить тему бідності ніби лейтмотивом своєї кни-
ги мудрості.

5) Вдосконалення совісті
Врешті, у моральній розсудливості важливо врахову-

вати прогресивне вдосконалення морального сумління, 
особливо в глобальному прочитанні обох Завітів. Тут 
немає потреби уточнювати цього моменту. Численні 
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приклади було наведено й прокоментовано, коли ми ви-
світлювали третій особливий критерій – поступ. 

б. Оцінка спільноти

152. Очевидно, процес розсудливого оцінювання не 
має обмежуватися екзегетичними кроками, навіть якщо 
це продиктовано бажанням використати інтегровані 
можливості популярних сьогодні різних методів. Щодо 
Писання, то саме спільнота є важливим місцем розсуд-
ливості. 

1) Старий Завіт 
Старий Завіт у свій спосіб це показує, ще відколи го -

ворить про необхідність еволюції правил суспільного 
життя Ізраїля, які мали б діяти відповідно до нових со-
ціальних чи історичних ситуацій. Візьмемо приклад, 
який не є банальним, якщо йдеться про переоцінку прав 
жінок у наш час. Книга Чисел по-новому ставить питан-
ня отримання спадщини від племені або клану жіночим 
потомством (Чис 27,1-11, 36,1-12). Мойсей постає як по-
середник, котрий має право доносити до Господа питан-
ня громади й повідомляти народові законодавчі відпо-
віді, що надходять. У тексті чергуються висловлю вання 
потреб народу, втручання призначених посередників 
(Мойсей, Єлеазар) і верховна влада Господа. 

2) Новий Завіт 
Інколи у виборі того, що слід робити, покликаючись 

на закон або звичай, можна погрузнути в деталях, яким 
надають важливості, чи навіть які в даний момент справ-
ді є важливими. Як відрізнити істотне, що не підлягає 
обговоренню, від другорядного, про що можна дискуту-
вати? Новий Завіт стосовно еклезіальної розсудливості 
залишив нам цінне свідчення – Ді 15,1-35. Проблема-
тика була новою. Деякі зі спільноти хотіли примусити 
язичників, котрі приходили в християнство, прийняти 
заодно й юдаїзм включно з обрізанням – як обов’язок, 
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приписаний Торою (Бут 17,10-14) навіть для іноземців, 
що проживають у країні (Вих 12,48-49). На моральному 
рівні поставала проблема послуху волі Бога. Розповідь 
у книзі Діянь визначає істотні компоненти розсудливо-
го оцінювання: спільнотний підхід, пошук рішення та 
вирішення. 

а) «От і зібралися апостоли та старші, щоб розгля  -
ну ти цю справу» (Ді 15,6). Сьогодні такого роду під-
хід передають терміни «співвідповідальність», «сино-
дальність». 
б) Щоб знайти належне рішення, відповідальні праг-
нуть розрізнити головне (основоположні цінності, 
які слід зберегти) і можливе (можливість прийняти 
позицію кожної зі сторін). Виступають чотири дійові 
особи. Петро визначає головний напрям (не наклада-
ти непотрібного тягаря), покликаючись на три бого-
словські мотиви: Бог не робить різниці між людьми; 
Святий Дух показав на язичниках ті ж самі знаки, 
що й на юдеях; і, насамперед, віра є винятково даром 
Божим (15,7-11). Павло та Варнава промовляють до-
свідом, мовою пережитого (15,12). Відтак Яків, муд-
рець, пропонує компроміс: не накладати зайвого тя-
гаря, але принаймні уникати згіршень і зважати одне 
на одного (15,13-21). Це тимчасовий компроміс щодо 
того чи іншого питання, аби вирішити кризу тут і за-
раз. Згодом сам Павло обріже Тимотея... через страх 
перед юдеями (Ді 16,1-13). Що ж стосується мораль-
них заборон стосовно ідоложертовного, трохи чи вза-
галі не знекровленого м’яса (15,20), як про це повідо-
мляє подальша історія, вони довго не протрималися 
в Церкві. Прийняття цього запобіжного рішення тоді 
було правильним і відповідним до обставин – задля 
відновлення єдності в спільноті. Що стосується між-
культурного значення, яке за ним стоїть, його можна 
висловити як відкритість на відмінності, на певний 
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соціологічний плюралізм, який уже був підготова ний 
старозавітною темою обрізання серця (Втор 10,16; 
Єр 4,4; пор. Рм 2,25-29). 
в) Врешті-решт, Павло оголосив результат рішення 
у спільному листі (15,23-29). Зокрема привертають 
увагу чотири фактори. Насамперед: поділ є наслід -
 ком неуповноважених рішень, прийнятих поза єд-
ністю (сопричастям) Церкви (15,24). Пізніше заява: 
«Подобалось бо Святому Духові й нам... » – явна 
ознака власне духовної розсудливості, здійсненої 
в обговоренні і молитвах (15,28). Зауважуємо, що 
стосовно вибору делегатів існує відкритість на шир-
ше представництво, яке передбачає «цілу Церкву» 
(15,22). Це заклик не до сліпого підкорення, а до мо-
ральної свідомості спільнот, яким адресоване це по-
слання (15,29б). 

в. Особиста розсудливість 

153. У попередньому розділі ми говорили про роз-
судливість, яка спирається, так би мовити, на просвіт-
лену Святим Духом «спільнотну свідомість». Поняття 
«спільнотної свідомості» популяризував Еміль Дюрк-
гейм (Émile Durkheim), воно належить до сучасної тер-
мінології. У Біблії слово syneidêsis застосовано вузько 
до царини особистої свідомості, найчастіше у зв’язку 
з моральним оцінюванням. Один раз наведено пара -
лель між «свідомістю» і «мисленням», а двічі – між 
«свідоміс тю» і «серцем» (kardia) (у єврейській Біблії 
lêbâb є осідком і символом мислення, основоположного 
вибору, мо рального рішення). Йдеться про свідомість 
добру, погану, чисту або очищену, красиву, бездоганну, 
слабку чи фальшиву. У розсудливості особиста свідо-
мість, просвітлена Святим Духом, займає третє важли ве 
місце.
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1) Павло наводить приклад розсудливого оцінюван-
ня щодо гострої в його час проблеми: чи можуть хрис-
тияни без докорів сумління споживати м’ясо, посвяче-
не під час якогось ідолопоклонницького культу й по -
тім продане на ринку (1 Кр 8,1-11,1)? Апостол за до-
помогою вправної діалектики та спираючись на свій 
авторитет порівнює дві групи аргументів. На користь 
позитивної відповіді він покликається на богослов-
ську основу: «ідол є ніщо» – отже, питання споживан-
ня м’яса саме по собі не має жодної моральної вартос-
ті (8,4.8; 10,19.23.30). Крім того, утверджує невід’ємне 
право – самостійну сво боду віруючого (9,1.4.19). Але 
цій аргументації протистоїть моральний принцип, який 
відштовхується від практичної розважливості і який 
в кінцевому рішенні мусить мати перевагу, – чуйність 
у любові. Вона може веліти відмовитися від права (9,5), 
внести поправки у власну поведінку з огляду на «слаб-
ке сумління» інших – щоб уникнути згіршення (8,7-13; 
10,23-24.28-29.32-33). Той, хто споживає ідоложертовне, 
не зважаючи на інших, не грішить проти віри (проти-
ставлення), а проти любові (вимір спільноти). 

2) Інший текст (1 Кр 7,1-39) ще краще показує роз-
судливість у підході до нового, поставленого спільно -
тою питання. Як судити про відповідну цінність життє-
вих станів з погляду християнської етики? Тут Павло 
розрізняє чотири типи критеріїв, які можна розташу -
вати в порядку спадання їхньої зобов’язуючої сили. 

а) Насамперед – припис самого Господа, а отже, не-
змінний, оскільки він спирається на чітке слово 
Єван  гелія: «Жінка нехай не розлучається від свого 
чоловіка» (пор. Мт 5,32; 19,9). Коли в силу обставин 
відбувається протилежне, заповідь вимагає або не 
од ружуватися вдруге, або піти на примирення (1 Кр 
7,10-11). 
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б) Але що робити, якщо випадок не передбачений 
Євангелієм? Павло, однаковою мірою пастир і бого-
слов, стикається з конкретним питанням укладання 
шлюбу між віруючим і невіруючим. Якщо другий 
«починає і продовжує бути освячуваним» [у грець -
кій мові вжито форму минулого часу] через першого, 
тобто якщо існує гармонійне співжиття і певна духо-
вна відкритість, євангельську заповідь виконано без 
проблем; але якщо невіруючий подруг обирає розлу-
чення, інший, за словами Павла, стає вільним. Апос-
тол від самого початку уточнює, що базується на влас-
ному авторитеті: «то кажу я, не Господь» (7,12-16). 

в) Згодом Павло розглядає питання дівицтва (7,25-
38) – стан життя, який загалом не цінували в єврей-
ському світі. Він його рекомендує, але тільки як по -
раду: «то наказу Господнього не маю, а даю раду як 
той, хто завдяки милості Божій гідний довір’я». Тут
він покликається на два аргументи: один – із прак-
тичної зручності: щоб уникнути клопотів (7,32-35); 
інший – богословський і духовний: обмеженість часу 
(7,29-31). Згодом Павло застосовує той самий тип 
розсудливості щодо стану вдів, завершуючи: «думаю, 
що і я маю Духа Божого» (7,39-40). 

г) Інша думка, яку подає Павло, безпосередньо сто-
сується початкового питання, поставленого спільно-
тою: як ставитися до статевої стриманості подружньої 
пари з духовних мотивів? (7,1-9). Також і тут апостол 
розсудливий у своєму оцінюванні. Оцінює реальні 
ризики занадто радикальної позиції у сфері подруж-
ньої статевості. Дозволяє утримання «як раду, а не 
як наказ» за трьох умов: згода обох подругів, тимча-
совий характер (тільки «на час») і, насамперед, з ви-
нятково духовною метою («щоб віддатися молитві»). 
Користуючись нагодою, підтверджує досконалу обо-
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пільність і рівність подругів щодо права вільно роз-
поряджатися тілами одне одного. 

2.6.2. Вказівки для сьогодення

154. Очевидно, неможливо застосовувати ці мірку-
вання для всіх нових проблем, з якими стикається мо-
раль у контексті сьогодення: глобалізація економіки, 
комунікації і торгівлі, перенаселеність, зміни у професі-
ях та спеціальностях, розроблення складної військової 
техніки, поява споживацького суспільства, підривання 
структури традиційної сім’ї, освіти, релігійності і т. д. 
Досить вказати на якийсь взірець, що міг би допомогти 
не лише моралістам, а й групам чи окремим особам, які 
хочуть черпати натхнення зі Святого Писання в здій-
сненні здорової розсудливості.

1) У царині моралі, як у всякій кожній іншій ділянці, 
Церква виступає проти будь-якого фундаменталістсько-
го використання Святого Письма, яке здійснюють, на-
приклад, ізолюючи біблійний припис від його історич-
ного, культурного та літературного контексту. Здорове 
критичне читання допомагає відрізнити, з одного боку, 
розпорядження або практики, що діють для всіх часів 
і повсюди, а з іншого – ті, які могли бути необхідними 
в якусь певну епоху чи в певному географічному се-
редовищі, а потім стали неактуальними, застарілими чи 
непридатними. Але більшим за екзегезу самих текстів 
є біблійне богослов’я з його цілісним поглядом на оби-
два Завіти, який дозволяє ніколи не трактувати мораль-
ної проблеми як закритої посудини, а завжди в руслі ве-
ликих тем Божого об’явлення.

2) Великою мірою етика покликається на ресурси 
розуму. Ми бачили, як багато спільного Біблія має 
з муд рістю народів (відповідність). Але вона вміє і за-
перечувати, плисти проти течії (протиставлення) і до-
лати (поступ). Християнська мораль аж ніяк не може 
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розвиватися незалежно від цього нового і таємничого 
віяння, яке походить від просвітлення Святого Духа. 
Моральне оцінювання віруючих є більше духовним, 
ніж раціональним і науковим. Тут постає надзвичайно 
важлива тема виховання сумління. Навіть якщо Новий 
Завіт прямо не ототожнює, крім одного разу, двох тер-
мінів – «моральне» сумління і «Святий Дух» (Рм 9,1), 
зрозуміло, що відповідно до християнського світогляду 
«розрізнення між добрим і поганим» має наріжним ка-
менем «істотні елементи слів Божих» (Євр 5,12-14), ко-
трі провадять «до досконалости» (6,1) тих, «які раз про-
світились були, що скуштували небесного дару й стали 
учасниками Святого Духа» (6,4). Павло покликається 
на «віднову розуму», що не у «стосунку із цим віком», 
але «щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що 
добре, що вгодне, що досконале» (Рм 12,2, пор. Еф 5,10; 
Євр 12,21). 

3) Ця розсудливість є цілком особистою, і тому в ка-
толицькій моралі сумління завжди визначали як остан-
ню інстанцію у прийнятті рішень. Але в процесі фор-
мування сумління, який ніколи не закінчується, вірую-
чий має відповідальність і обов’язок зіставляти власну 
оцінку з оцінкою відповідальних за спільноту. У цьому 
випадку запропоновані моделі, зокрема Ді 15 і 1 Кр 7-8, 
завжди залишатимуться найважливішим джерелом на-
тхнення процесу церковного розсудливого оцінювання 
перед новими викликами. Одне слово, з погляду Свято-
го Письма, важке узгодження особистої автономії з по-
кірністю перед світлом Святого Духа, даного Церкві 
і через Церкву, є невід’ємною частиною моральної роз-
судливості. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

155. Враховуючи розвиток усе складніших міждисци-
плінарних підходів до вирішення основних питань, які 
стосуються людської істоти, та складність актуальних 
моральних питань на індивідуальному і колективному 
рівнях, цей документ не претендує бути чимось біль-
шим за звичайне зерно роздумів. Попри те він передба-
чає елементи оригінальності, яких не можна не брати до 
уваги: насамперед виділимо три з них. Крім цього, він 
відкриває деякі перспективи. 

1. ОРИГІНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ 

156. 1) Факт, що всі наші роздуми ми базуємо на Свя -
тому Письмі, запрошує нас розглядати мораль перед-
усім не з погляду людини, а з погляду Бога – звідси по-
няття «об’явленої моралі», яке для нас може бути корис-
ним, якщо його розуміти правильно. У цьому, як ми вже 
бачили, наш підхід від самого початку відрізняється від 
етики та природної етики, що базується головним чином 
на розумі. Потенційна перевага подвійна. 

Передусім на теоретичному рівні: мораль, яку спри-
ймають таким чином, далеко перевищує рамки кодек су 
поведінки, яку слід прийняти чи якої слід уникати, або 
переліку чеснот, які слід практикувати, та вад, які слід 
поборювати для забезпечення громадського порядку 
й добробуту особи. Вона вписується у властиво духов ний 
обрій, де прийняття милостивого Божого дару передує 
і скеровує відповідь людини. Тепер багато наших сучас -
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ників, християн і нехристиян, відчувають велику потре-
бу переглянути своє бачення речей через призму духов-
ності й активних пошуків у цьому напрямі. Така вимо-
глива мораль, яку пропонує Біблія, як із духовного, так 
і соціального погляду не стоїть осторонь свідомих чи 
несвідомих сподівань постмодерного людства. Мораль-
ність, яка не замикає нас у собі, а відкриває очі на інших, 
особливо бідних, близьких і далеких, пробуджує в нас 
неспокій і підштовхує до діяльності на їхню користь.

По-друге, такий підхід, як наш, на практичному рів-
ні допомагає краще визначити три часом дуже делікатні 
помилки, які загрожували й продовжують загрожувати 
багатьом навчальним інституціям як на рівні людських 
цінностей, так і в царині віри: свого роду казуїстика, 
вузький легалізм та моралізм. Повернення приписів 
на рівень основи Божого дару, як це цілісно пропонує 
Біблія, надає їм значущості й сили нового вираження. 

157. 2) З великою повагою до базового тексту Декало-
гу ми запропонували його нове аксіологічне прочитан -
ня (тобто в ціннісному вияві), яке відкриває програмне 
моральне поле, а не лише поле заборон і приписів – ди-
намічне поле, безумовно, значно вимогливіше, але, як не 
парадоксально, привабливіше для етичної та моральної 
чутливості більшості наших сучасників. У своїй Нагір-
ній проповіді, настільки ж фундаментальній та осново-
положній, Ісус чітко відкриває шлях у цьому напрямі. 
Переваги очевидні: розвиток моралі, яку сприймають 
як стимул, а не гніт, яка поважає і заохочує життєві 
шляхи людини, розпочинає рух до Царства і виховує 
сумлін ня, а не створює враження ярма на плечах (пор. 
Мт 11,29-30). 

158. 3) Інший оригінальний елемент цієї праці поля-
гає в систематичному викладі виведених із самої Біблії 
восьми основних і особливих критеріїв для вирішення 
актуальних моральних проблем навіть за відсутності 
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однозначних відповідей, які вимагають застосування 
інших механізмів для роздумів і прийняття рішень. За-
мість того щоб забезпечувати чіткі й точні інструкції, 
які в багатьох випадках перевищують наші повноважен-
ня як екзегетів, ми просто бажаємо, щоб наші роздуми 
сприяли входженню в контакт з мораллю, якщо необхід-
но, в іншому дусі, у новому віянні, почерпнутому безпо-
середньо зі Святого Письма. Таким чином християнська 
мораль постає в усьому багатстві її цілісних рис: 

–  турбується насамперед про фундаментальну люд-
ську гідність (відповідність біблійному баченню 
людини); 

–  шукає свого досконалого взірця в Бозі і в Христі 
(відповідність прикладові Ісуса Христа); 

–  поважає мудрість різних цивілізацій та культур 
і тому здатна слухати і йти на діалог; 

–  мужня у виявленні та стримуванні будь-якого мо-
рального вибору, несумісного з вірою (протистав-
лення); 

–  надихається розвитком моральних позицій, що 
відбувається всередині Біблії та в історії, яка в ній 
простежується, аби виховувати сумління до що-
разу більшого вдосконалення, натхненого новою 
«справедливістю» Царства Небесного (розвиток); 

–  здатна примирювати рішуче проголошувані в на-
ші дні права і прагнення особи з вимогами та ім-
перативами колективного життя, вираженими 
в Писанні в термінах «любові» (вимір спільноти); 

–  здатна запропонувати моральний обрій, котрий, 
стимульований надією на прихід остаточного май-
бутнього, перевищує короткозорий погляд, який 
обмежується земними реаліями (кінцева мета); 

–  турбується про обережний пошук підходу до 
складних питань, використовуючи ресурси екзе-
гези, роз’яснення церковної влади й правильне 
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формування сумління у Святому Дусі, аби ніко-
ли не спричиняти «короткого замикання» в делі-
катному процесі морального оцінювання (розсуд-
ливість). 

2. ПЕРСПЕКТИВИ 

159. Вищесказане, з одного боку, виразно демонструє 
деякі сильні сторони, а з іншого – незавершений ха-
рактер документа Біблійної Комісії щодо моралі, який 
у принципі неможливо довести до завершення. 

Деякі питання залишаються відкритими. Згадаймо, 
наводячи лише один приклад, концепцію «природного 
права», ескіз якого, як вважають, можна знайти в Павла 
(пор. Рм 1,18-32; 2,14-15), але який передбачає, принай-
мні в його традиційному формулюванні, залучення фі-
лософських категорій, які є поза Писанням. 

Бажаємо, щоб наші міркування змогли пробудити 
три види подальших дій. 

160. 1) Передусім – діалог. Бажано, щоб до нього бу-
ли залучені не лише фахівці католицької Церкви, як-от 
богослови-моралісти та екзегети, а щоб він знайшов від-
гук і серед віруючих інших християнських конфесій, 
які поділяють з нами той самий скарб Писань, а навіть 
серед віруючих інших релігій, котрі сповідують високі 
стандарти морального життя. Зокрема, плідний діалог 
з євреями, нашими «старшими братами», може допо-
могти нам помістити численні закони, іноді відносні, 
в основоположне русло богословського права, яке вва-
жають дарованим людству «шляхом» спасіння. Біблійна 
мораль не може бути нав’язана іншим, які не мають тієї 
ж віри, однак, спрямована покращити природу та харак-
тер людини і суспільства, є цінною пропозицією, котру, 
сподіваємося, серйозно приймуть до розгляду й ті, хто 
стремить до духовного зростання іншого типу.



161. 2) Ми також вважаємо, що наше міркування, 
якщо воно породжує певний інтерес, може допомогти 
пастирям і богословам знаходити відповідні проміжні 
стратегії, аби моральне вчення Церкви сприймати під 
позитивним оглядом й у всьому його багатстві. Звичай-
но, щоб бути вірною Христові і служити людям, Церк-
ва не може відмовитися від чіткого подання прав та 
обов’язків віруючого і кожної людини, а тому не може 
обійтися без певних правил і заборон. Але протистав-
лення, особливо коли воно набуває вигляду боротьби, 
яку вважають необхідною, є одним із проголошених тут 
восьми критеріїв. Представлення «об’явленої моралі» 
у всій її повноті і плідності в руслі Писання могло б на-
креслити обриси оновленої педагогіки. 

162. 3) Безперечно, щоб мати продовження, цей до-
кумент потребуватиме зусиль щодо його популяризації. 
Тільки таким чином він зможе допомогти душпастирям, 
душпастирським аніматорам, катехитам, викладачам, 
а також християнським батькам, які мають гарну й не-
замінну місію виховувати своїх дітей для життя, віри, 
відповідального використання свободи і провадити їх 
шляхом справжнього щастя, яке завершується поза ви-
димим світом.
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