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І. Визначення та історичний контекст 
Об’єктом цього дослідження буде вчення про "первородний гріх" та "гріховну 

природу" людини. Ми розглянемо основні біблійні тексти, які мають стосунок до 
цього вчення, і подивимось на нього в контексті історії Церкви. Окрім того, 
вивчаючи Писання, ми спробуємо зрозуміти, що означають такі терміни, як: 
"народження згори", "нове творіння", "нова людина", "вічне життя" та інші.  

Гріховна природа людини. Що це? 
Насамперед треба дати визначення самому поняттю "гріховна природа". 

Оскільки, як ми побачимо далі, в різних течіях християнства розуміння того, що 
таке "гріховна природа" і кому вона властива, різне, то почнемо з того, як подають 
доктрину про "гріховну природу" людини в рідній для автора цього дослідження 
церкві. Світове служіння "Більша благодать" (Greater Grace World Outreach) 
належить до вільних євангельських церков з фундаменталістськими 
переконаннями та вірою у вічну безпеку християнина ("спасенний раз — 
спасенний навіки"), і з підходом до тлумачення Біблії на основі диспенсаційної 
теорії (диспенсаціоналізм). У практичних проповідях акцент роблять на 
завершеній роботі Ісуса Христа і благодаті, яку Він дарує всім, кого спас. 
Служіння зорієнтоване на поширення Євангелії та учнівство, засновує церкви, 
готує пасторів та місіонерів, щоб доносити Благу звістку людям у різних куточках 
світу. Зі свого боку можу сказати тільки теплі слова про всіх учителів цього 
служіння, від яких навчився любові до Слова Божого, і висловити щиру подяку їм 
за чудовий приклад християнського життя і служіння Богові. 

Що стосується нашої теми, то в словнику термінів, уживаних у служінні 
"Більша благодать" міститься таке визначення: 

"Стара гріховна природа (англ. old sin nature) — це упала (англ. fallen, рос. 
падшая — упала, провинна, пропаща), передана від Адама природа людини, яку 
вона отримує з моменту зачаття. Оскільки ця природа завжди діє незалежно від 
Бога і згідно із сатанинською космічною системою зла, вона протистоїть Господу, 
навіть якщо намагається чинити добро. Стара гріховна природа завжди перебуває 
у стані ворожнечі з Богом (Бут. 3; Екл. 7:20; Пс. 51:5-7; Іс. 64:6; Єр. 17:9; Рим. 6:6; 
7:14; 13:14; 2 Кор. 5:17; 1 Ів. 2:16; Гал. 5:16-17, 24)."1 

Як бачимо, "гріховна природа" зображена тут як певна сила чи енергія, що діє 
всередині людини, схиляючи її до гріха. Якщо взяти крайню позицію (яку, 
зрештою, можна "прочитати" в цьому визначенні), то вважають, що невіруюча 
людина, контрольована своєю "гріховною природою" (а іншої вона не має), не 
може чинити добра, а якщо вона й робить щось добре, то її мотиви мусять бути 
щонайменше егоїстичними, а отже — гріховними. На практиці це означає, що 
людина не може безкорисливо допомогти ближньому, врятувати друга з біди, 
потішити когось або зробити будь-яку іншу добру річ. Саме такий висновок 
напрошується із фрази "вона протистоїть Господу, навіть якщо намагається 
чинити добро". Очевидно, що цей погляд на людину ґрунтується на 
кальвіністичній догмі про повну зіпсутість людини. На підтримку цієї концепції 
подано список посилань на Біблію, кожне з яких ми проаналізуємо окремо. 
Подібні списки віршів щодо "гріховної природи" людини можна знайти в багатьох 
теологічних книжках різних авторів. Наприклад, Генрі Син у своїй "Систематичній 

                                                 
1 Расширенный словарь служения "Великая благодать". — М.: Церковь "Христианская жизнь", 
2003. — С. 28 
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теології" також подає такий список уривків Писання, а також невеликий коментар 
до нього. Наведемо декілька цитат: 

"Коли Бог створив першого чоловіка і жінку, вони були створені за образом і 
подобою Божою, що вказувало на те, що вони мали добру сутність. Попри те, 
коли вони згрішили проти Бога, з'ївши заборонений плід, вони стали грішниками, і 
таким чином їхня добра сутність стала гріховною. Коли Адам згрішив, гріх заразив 
його кров, що можна на сьогодні порівняти із зараженням СНІДом, і так смерть 
стала неминучою для нього і всіх його нащадків."2 

"Людина грішить, бо вона з природи грішна. Кожна людина вмирає тому, що 
кожен згрішив. "Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — вічне життя в 
Христі Ісусі, Господі нашім." (Рим. 6:23). Нас не треба вчити грішити, і так само 
нам не треба вчити цього наших дітей. Люди входять у цей світ зі знанням того, як 
чинити гріх. Ми грішимо, тому що від народження є грішниками. Як наслідок, усі 
люди мусять одного разу померти з причини гріха... Коли Адам згрішив, Бог 
залічив його гріх йому і його нащадкам. Це означає, що ми народилися з 
успадкованим гріхом, який передався нам через кров Адама."3 

Як бачимо, Генрі Син гадає, що діти народжуються на цей світ, маючи знання 
про те, як грішити. Також він каже, що людина мала добру сутність, а після 
гріхопадіння її сутність змінилася на злу. Окрім того, на його думку гріх 
передається через кров від Адама на всіх його нащадків. Наразі нам потрібно 
просто відзначити ці думки, не даючи їм оцінки.  

Позиція 1: Усі люди мають гріховну природу  
Отже за наведеними цитатами "стара гріховна природа" передається 

спадково від Адама всім його нащадкам. Адам був створений без "гріховної 
природи", але набув її після гріхопадіння. Гріх Адама і Єви називають 
первородним4, тому що його вчинив перший рід людей. Унаслідок переступу 
Божої заповіді природа наших прабатьків стала зіпсована і схильна до гріха. Таку 
схильність грішити успадкували всі люди, крім Ісуса Христа. Згідно з навчанням 
Карла Стівенса, засновника служіння "Більша благодать", чоловіка, який багато 
зробив для Божого Царства і став прикладом для своїх послідовників, "стара 
гріховна природа" залишається в людині й після її навернення до Христа. Через 
те християнин має навчитися жити в "новій природі", підкоряючись Духу Святому. 
Часто термін "стара гріховна природа" виступає синонімом поняття "плоть" або 
"тіло" (залежно від перекладу Біблії). Зокрема в таких уривках, як Рим. 7:14-18 чи 
Гал. 5:16-17. Наприклад, сьомий розділ Послання до Римлян, де Павло говорить 
"а я тілесний, проданий під гріх" (вірш 14), розуміють як боротьбу апостола з 
"гріховною природою" вже після увірування в Христа.    

Щоб описати "стару гріховну природу" і конфлікт, який вона спричиняє в 
розумі людини, Томас Шаллер, головний пастор церкви "Більша благодать" у місті 
Балтимор (штат Мериленд, США), використав в одній зі своїх проповідей приклад 
із чіпом. Зауважу, що це лише спроба проілюструвати конфлікт між "хочу" і 
"роблю" на зразок того, про що каже апостол Павло в Рим. 7:15. Ідеться про певну 

                                                 
2 Генри С. Син. Систематическая теология. Житомир: Украинское общество благодати. — 2005. С. 
342. 
3 Там само: с. 344. 
4 Це слово закріпилося саме в такому звучанні, хоч його перша частина утворена від застарілого з 
погляду сучасної української мови слова первий, яке поступилося варіантові перший. Але ми 
маємо чимало похідних слів від первий: первинний, первісток, первосвященик та інші.  
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запрограмованість на гріх тілесної людини та іншу запрограмованість — на 
праведність — духовно відродженої людини (новий "чіп" від Бога). Ось пряма 
цитата: "Христос не мав гріха, не було замішання в Його серці, Він не був 
двоєдушний, Він любив Отця... Коли ми дивимось на людей, то помічаємо образ 
Божий у них. Це зображено в Посланні до римлян 2:14-15. Там ми бачимо, що 
люди мають сумління. Навіть якщо це грішник. У ньому є щось — він знає, що 
правильно, а що неправильно. Він відчуває це. І хоч він неправий за своєю 
сутністю (англ. essentially, тобто по суті, від природи), хоч він помиляється, але 
все-таки в нього є бажання мати цей "чіп" (прим.: нову природу)... Він відчуває, що 
щось не так, що він не такий, яким повинен бути. Він має бажання, але не може 
здійснити його..."5 Далі пастор розкриває, що людина, увірувавши, отримує новий 
"чіп" від Бога за Христом, але старий "чіп" при цьому нікуди не дівається. 

Загалом таке розуміння гріховності людини, коли до гріха її схиляє "зіпсута 
природа", що стосується однаково як невідроджених людей, так і християн, 
характерне для представників різних теологічних шкіл. Подамо цитати деяких із 
них. 

Один з "отців" диспенсаціоналізму, Кларенс Ларкін, так пише про дві природи 
християнина: "Тоді як "позиція" в християнина стійка і надійна, його "стан" 
мінливий. Це відбувається внаслідок того, що після нaшого "нового народження" 
ми маємо "дві природи" там, де рaніше булa тільки однa. Ми не втратили "старого 
Адaмa" або "плотську природу" і разом з тим отримали "нового Адaмa" або 
"духовну природу", бо народжене від "плоті" й далі залишається плоттю, і тільки 
народжене від "Святого Духа" є дух (Ів. 3:6). Це пояснює "духовну війну", яку так 
широко зобразив апостол Пaвло в Рим. 7:14-25. Це описaно з особистого досвіду 
апостолa і відкривaє той фaкт, що християнин має подвійну природу і є 
безгрішним або грішником зaлежно від того, якa природa переважає, бо той, хто 
"народжений від Богa", в ньому його "духовнa природa" не може грішити (1 Ів. 3:9). 
Але оскільки ми дозволяємо нaшій "плотській природі" керувати нaми, то й не 
можемо сказати, що "не маємо гріхa". Якщо ми говоримо тaк, то "обмaнюємо сaмі 
себе" і "правди немає в нaс" (1 Ів. 1:8-10). Тут необхідно розділяти "гріх" і "гріхи". 
"Гріх" — це тa схильність до непрaвильних учинків, яку ми вспадкувaли від Адaмa, 
і зветься вона "первородний гріх" або "природнa зіпсутість". "Гріхи" — це окремі 
гріховні вчинки, які ми робимо через схильність до гріха всередині нaс. Ісус помер 
нa Хресті, щоб забрaти від нaс схильність до гріха, і, приймaючи Його своїм 
особистим Спaсителем, ми отримуємо нову природу, в якій немає схильності до 
гріха. Тому ця природa не може грішити."6 

Отже Кларенс Ларкін так само вважає, що апостол Павло в Римлян 7 описує 
свою боротьбу з гріховною природою після увірування в Христа. Також він 
говорить, що апостол Іван, вживаючи слово "гріх" в однині, насправді має на увазі 
не гріх, а схильність до гріха, або, інакше кажучи, "гріховну природу". Разом з тим, 
на думку Ларкіна, "Ісус помер нa Хресті, щоб забрaти від нaс схильність до гріха". 
Але згідно з його логікою, Христос таки не забрав схильність до гріха, а натомість 
дав іншу схильність — до праведності. Тепер, як говорить Ларкін, християнин 
повинен вирішувати, кому підкорятися: "старій" чи "новій природі". 

Чарльз Сперджен, переконаний кальвініст, виходив із подібних положень: 
"Від свавільців (англ. свавільних або умисних гріхів) Свого раба заховай 

                                                 
5 Шаллер Томас. Чіп, що робить нас людьми. Аудіофайл. — Будапешт: Європейська конференція 
служіння "Більша благодать", 02.03.2016.  
6 Кларенс Ларкин. Правильное разделение Слова. — С. 206-207. 
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(англ. утримай)…" (Пс.19:14)7. Так молився "чоловік за серцем Божим". Невже 
праведному Давиду потрібно молитися про це? Як же щиро повинні молитися ми, 
негідні! Він просив Бога утримати його і не дати впасти в безодню гріха. Наша 
гріховна природа, подібно до неприборканого коня, хоче погнати нас геть від Бога. 
Нехай милістю Божою вона буде приборкана, щоб не бути їй причиною наших 
гріхів."8  

Сперджен говорить, що "гріховну природу" треба приборкувати. Для цього 
християнинові потрібно не тільки мати "нову природу", але й Божу допомогу у 
вигляді Його милості. У такому разі справедливо було б зазначити, що наявність 
"нової природи" ще не вирішує самої проблеми. Виходить, що християнину для 
того, щоб підкоритися "новій природі" треба не лише самому вирішити проявити 
таке бажання, але й отримати благодать від Бога, оскільки сам він не в стані це 
зробити. Сперджен не каже тут, чи сам Давид мав конфлікт двох природ, але, 
зважаючи на загальноприйняті уявлення в кальвіністичній теології, можна 
припустити, що ні, не мав. Річ у тім, що Давид — старозавітний персонаж, а 
утворення нової природи пов'язують із новозавітним ученням про народження 
згори. Уважають, що нова природа народжується в людині, коли вона 
навертається до Господа.     

Мартін Лютер, полемізуючи з Еразмом Ротердамським щодо "вільної волі" 
людини, пише йому: "З якихось причин ти ігноруєш мої аргументи із 7-го розділу 
Римлян і 5-го розділу Галатів. Ці дві глави показують, що навіть у правдивих 
християнах плоть така сильна, що вони не можуть робити те, що повинні робити. 
Людська натура така зіпсута, що навіть люди, які мають Духа Божого, не лише не 
здатні чинити те, що правильно, але навіть повстають проти цього."9 

Лютер дивиться на всіх людей як на рабів гріха, а зокрема й християн 
зображає заручниками своєї зіпсутої натури. На підставі власного трактування 
сьомого розділу Послання до римлян він робить висновок, що навіть апостол 
Павло — раб гріха, не здатний чинити те, що правильно. 

Архімандрит Юстин, автор "Догматики Православної церкви", апелює до 
римо-католицької доктрини, яку ми розглянемо дещо згодом, і пояснює 
православну позицію: "Так само неточне римо-католицьке твердження, що у 
відродженій людині не залишається нічого гріховного і негідного перед Богом і що 
все це поступається місцем тому, що непорочне, святе і любе Богові. Бо зі 
Святого Одкровення та вчення давньої Церкви ми знаємо, що благодать, яка 
подається провинній людині через Ісуса Христа, не діє механічно, не дає 
освячення і спасіння негайно, у змиг ока, але поступово пронизує всі психофізичні 
сили людини, відповідно до її особистого подвигу в новому житті, і, таким чином, 
одночасно і лікує її від усіх гріховних недуг, і освячує в усіх думках, почуттях, 
бажаннях та справах. Є необґрунтованим перебільшенням мислити і 
стверджувати, що у відроджених немає абсолютно ніяких залишків гріховних 
недуг, коли улюблений Христів тайновидець ясно вчить: "Коли ж кажемо, що не 
маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди!" (1 Ів.1:8); і великий 
Апостол народів пише: "Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не 

                                                 
7 "Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I 
be upright, and I shall be innocent from the great transgression." (Ps.19:13, KJV). 
8 Краткие проповеди Ч. Сперджена. Проповедь 1243. http://www.blagovestnik.org 
9 Мартін Лютер. Рождены рабами. Бедфорд, Велика Британія: The Roundwood Trust, 1999. — С. 
38-39.  
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хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але 
гріх, що живе в мені." (Рим. 7:19-20; пор.: 8:23-24)".10 

Архімандрит Юстин так само апелює до сьомого розділу Римлян. Ми бачимо, 
яке велике значення цей розділ має для тих, хто вірить, що в християн присутня 
"стара гріховна природа". Такі погляди на зіпсовану природу та її наявність у 
відродженої людини відбиваються навіть у деяких сучасних перекладах Біблії. 
Візьмімо, наприклад, уривки з Галатів та Римлян, згадані вище. Переклад 
сучасною українською мовою Діани Деркач видавництва Evangel Bible Translators 
& Ministries: 

"Тож кажу: живіть духовним життям, і ви не будете задовольняти бажань 
вашої гріховної натури... Діла гріховної природи явні: це статева розпуста, 
нечистота, розбещеність..." (Гал. 5:16; 19). 

Тут слово "тіло" замінено на поняття "гріховної натури", а фраза "ходіть за 
Духом" перекладена як "живіть духовним життям". У перекладі Нового Завіту 
сучасною російською мовою "Радостная весть", що його видало Російське 
біблійне товариство (Москва, 2003), використано поняття "плотська природа": 

"Поэтому я говорю вам: живите, как велит Дух, и тогда вы не 
поддадитесь вожделениям плотской природы. То, чего хочет наша природа, 
противоположно Духу, а то, чего хочет Дух, противоположно природе. Они 
постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы." 
(Гал. 5:16-17). 

"Итак, братья, у нас есть долг, но это не долг перед нашей плотской 
природой, не долг жить так, как хочет она. Потому что если вы будете жить 
согласно собственной природе, то умрете, а если умертвите Духом 
греховные дела тела, будете жить." (Рим. 8:12-13). 

Такий підхід, коли слово "тіло", або "плоть" (гр. саркс), яке використовує 
апостол Павло, заміняють поняттям "гріховної природи" ("гріховної натури"), 
застосовано і в сучасних англійських перекладах New International Version та New 
Literal Translation. Чим керуються перекладачі Біблії? Із грецького слова саркс 
виводять різні значення, посилаючись на певні місця з Писання, де його вжито. 
Іноді ці значення буквально прямо протилежні. Наприклад, Вільям Вайн у своєму 
словнику новозавітних слів з-поміж інших виділяє такі значення слова саркс: 
"невідроджений стан людини, Рим. 7:5; 8:8,9; місце гріха в людині, 2 Пет. 2:18; 1 
Ів. 2:16; свята людськість Господа Ісуса, в сукупності всього, що становить 
людину, тобто дух, душа і тіло, Ів. 1:14; 1 Тим. 3:16; 1 Ів. 4:2; 2 Ів. 1:7; Євр. 5:7".11 
Тобто, як бачимо, Вайн каже, що коли мова йде про звичайну людину, то саркс 
може означати її гріховність, а коли про Ісуса Христа — святість. Ми ще 
повернемось до цього терміну, але такий підхід до нього вже насторожує. А поки 
що погляньмо на іншу позицію щодо "гріховної природи" і християнина. 

Позиція 2: Християни не мають гріховної природи 
Відомий серед євангельських християн коментатор Біблії Джон МакАртур 

висловився на цю тему так: "Я виступаю проти дуалізму двох природ, який 
популяризує Біблія з коментарями Скоуфілда. Імовірно, цей погляд переважає в 

                                                 
10 О первородном грехе. Избранные параграфы из труда аввы Иустина "Православная 
философия истины (Догматика Православной Церкви)". http://pravbeseda.ru 
11 Vine's Expository Dictionary of New Testament Words. http://studybible.info/vines/  
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американському євангельському русі сьогодні, а тому важливо дослідити те, чого 
навчає Скоуфілд. Він уважав, що всі християни мають дві активні природи — 
стару або Адамову натуру, і божественну природу, отриману через нове 
народження. Це дві, як він учив, рівні, але протилежні реальності, що діють у 
кожному віруючому. Стара адамічна природа — з її любов'ю до гріха, з її 
зіпсованістю, з усіма її нахилами до зла і нездатністю любити Бога або робити 
добро — досі жива і сильна. Нову божественну природу дано тільки християнам, 
але після того, як її насаджено всередину, вона змагається зі старою натурою за 
контроль над волею. Тому відповідно до цього погляду кожен християнин, як і 
раніше, має стару гріховну природу, з якою веде боротьбу. Але тепер він має ще 
й нову побожну природу. Це свого роду духовна шизофренія."12 

Отже, як бачимо, Джон МакАртур не заперечує "гріховної природи" як такої, 
але вважає, що християнин не може мати двох природ одночасно. Не дивно, що 
він називає таке становище людини шизофренією, бо якщо християнин і справді 
має у своєму єстві одну силу, що змушує його грішити, і другу, що змушує 
(заохочує, намовляє тощо) його чинити праведність, то замішання не уникнути. 
Оскільки "гріховну природу" описують як пана, що диктує свою волю людині, то 
християнин мав би мати двох панів, бо ще одну природу отримує при народженні 
згори. Христос сказав, що ніхто "двом панам служити не може" (Мат.6:24), тож 
було б дуже дивно, якби Бог вимагав від християн послуху істині, не звільнивши їх 
перед тим від старого пана. МакАртур так про це говорить, коментуючи Послання 
до римлян:  

"Суть того, що каже Павло в другій частині 6-го розділу, збігається з тим, що 
сказав Ісус у наведеному вище уривку (прим.: Мат. 6:24). Людина не може 
одночасно мати дві різні й протилежні природи. Вона також не може жити 
одночасно у двох різних і протилежних духовних світах. Вона або раб гріха, якою 
є від народження, або раб праведності, якою стає під час народження згори."13 
(Коментар до Римлян 6:16). 

"Дуалістичний погляд, що християнин має двоїсту природу, використовує 
небіблійну термінологію і може привести до абсолютно неправильного сприйняття 
святого життя. Певні люди, дотримуючись таких поглядів за часів Павла, 
опускалися до збоченої крайності гностиків. Вони стверджували, що оскільки 
власна зла сутність людини не піддається управлінню або зміні, і оскільки вона 
все одно буде знищена в майбутньому, то немає великого значення, що ви їй 
дозволяєте робити. Мають значення лише "духовні" речі, такі як думки і наміри."14 
(Коментар до Римлян 6:6-7). 

Не можна не погодитися з тим, що доктрина двох природ має вплив на 
мислення людей і на їхнє практичне християнське життя. І справді, в часи Павла 
були люди, які виправдовували свою гріховну поведінку. Проте вони апелювали 
не до таких понять, як "зла сутність" чи "гріховна природа" (як каже МакАртур), а 
до свого тіла на противагу своєму ж духу. Грецькі філософи вважали, що 
нечистота тіла не впливає на стан духа. Про це буде сказано більше далі. А поки 
що розгляньмо ще декілька цитат із Коментаря до Послання до римлян Джона 
МакАртура:  

                                                 
12 John MacArthur. The Vanishing Conscience. — С. 217. 
13 John MacArthur. New Testament Commentary: Romans 1-8. — С. 334. 
14 Там само: с. 323. 
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"У наступному розділі цього послання (прим.: Римлян 7) Павло на прикладі 
свого життя покаже, як важко християнину на власному досвіді усвідомити, що він 
вільний від рабства гріха. Коли ми чесно дивимося на наше життя після спасіння, 
то для нас аж надто очевидно, що ми й тепер дуже забруднені гріхом. Незалежно 
від того, яким великим під час спасіння може бути наше перетворення на краще, 
важко зрозуміти, що ми більше не володіємо провинною гріховною сутністю і що 
наша нова сутність справді божественна. Складно усвідомити, що в нас дійсно 
перебуває Дух Святий, і що Бог тепер називає нас Своїми дітьми і вважає нас 
гідними вічно жити з Ним на Своїх Небесах."15 (Коментар до Римлян 6:11б-12). 

Важливо зазначити, що МакАртур, як і багато інших теологів, пояснює 
спасіння як фундаментальну переміну сутності людини ("ми більше не володіємо 
провинною гріховною сутністю і що наша нова сутність справді божественна"). В 
уявленні багатьох теологів сутність людини до гріхопадіння була добра (ба навіть 
— божественна), потім вона стала злою (гріховною), а після народження згори — 
знову божественною. При цьому, як пише МакАртур, ця нова праведна сутність 
цілком може бути практично непомітною для самої людини, бо життя після 
спасіння так само сповнене гріха. Дуже важко збагнути, як може фундаментальна 
переміна сутності не спричинювати реальних і докорінних змін у житті людини? 
Ми ще повернемось до цього питання, але тут також зауважмо, що МакАртур теж 
трактує Римлян 7 як текст, у якому Павло описує свій християнський досвід. 
Однак, на його думку, Павло бореться не зі "старою гріховною природою", а із 
"зовнішньою людиною", що в його розумінні є синонімом "членів тіла": 

"Як уже згадав Павло в першій частині цього вірша (прим.: Рим. 7:23а), 
джерело його гріха більше не міститься у внутрішній людині, що тепер відкуплена 
та очищена. Як і решта віруючих під час їхнього земного життя, Павло іноді бачив 
себе "в'язнем закону гріховного", за яким зло все ще присутнє в ньому (7:21). Але 
тепер гріх був тільки в членах його тіла, в його старій людині (Еф. 4:22), що як і 
раніше мертва через гріх (пор. Рим. 8:10)"16 (Коментар до Римлян 7:23б). 

"Християнин може сказати, що нова людина вже виникла в ньому, але він 
також має визнати, що гріховна частина його старої людини ще не перестала 
існувати."17 (Коментар до Римлян 7:24-25). 

"Але оскільки віруючий досі зодягнений у старе єство, він часом противиться 
Божій волі. І тільки коли він поводиться всупереч Божій волі і наперекір власній 
новій природі, Божі заповіді та постанови здаються йому обтяжливими"18 
(Коментар до Римлян 8:4). 

Отже, з точки зору Джона МакАртура, людина навіруюча є зіпсута і всередині, 
і ззовні, а віруюча — тільки ззовні, в членах тіла, тому що її "внутрішня людина" 
тепер "відкуплена та очищена". Він каже, що "віруючий досі зодягнений у старе 
єство", і посилається на Ефесян 4:22, де написано про те, щоб "відкинути, за 
першим поступованням, старого чоловіка, який зотліває в звабливих 
пожадливостях". Про термін "старий чоловік" ми поговоримо, вивчаючи тексти 
листів Павла до ефесян та колосян. А наразі констатуємо, що МакАртур 
розмежовує поняття "стара гріховна природа" (старе "я") і стара людина або 
старе єство, під яким він має на увазі невідкуплене тіло, що піддається гріху. Отже 

                                                 
15 Там само: — с. 324. 
16 Там само: — с. 391. 
17 Там само: — с. 393. 
18 Там само: — с. 412. 
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він ототожнює "зовнішню людину" (тіло) і "стару людину", яку, за словами 
апостола Павла, християнин мав би "відкинути", або скинути з себе. Питання 
полягає в тому, як людина має скинути з себе своє власне тіло (якщо члени тіла і 
"стара людина" — це те саме)? Чи, все-таки, це різні поняття? А може християнин 
не має скинути "стару людину", а вже скинув її? Відповіді на ці запитання 
спробуємо дати згодом, а поки що ознайомимось із думкою ще одного 
авторитетного пастора, нашого сучасника — Чарльза Стенлі. Він так коментує 
Колосян 2:11 ("Ви в Ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, 
скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні."): 

"Бог використав обрізання, щоб проілюструвати, як обрізається та частина 
тіла, якою породжується життя. Він каже, що Бог відрізає, відбирає стару гріховну 
природу, яку ми отримали від батьків, ту природу, яка була отруєна природою 
Адама. "Стара гріховна природа" в нас — це те, що спонукає нас не коритися й 
бунтувати. Бог вирішує цю проблему спасінням. Бог забирає те, що було нам дано 
при народженні, Він забирає стару гріховну природу. Хтось може сказати: "Ви 
вважаєте, що в мене забрали стару натуру, з якою я був народжений?" Так, її 
забрали. Саме з цієї причини він говорить про обрізання, тобто про те, що було 
відрізано."19 

Стенлі, як і МакАртур, відкидає можливість існування двох природ у 
християнина. На його погляд скинути "людське тіло" означає скинути "гріховну 
природу", що вже сталося для християнина, тобто це доконаний факт. Такої самої 
думки дотримується Стів МакВей: 

"Проповідники мають улюблені історії, які краще було б ніколи не розповідати. 
Можливо ви чули історію про бульдога і тер'єра, що, як зустрічались, кожного разу 
билися. Бульдог був сильним собакою, бо його добре годували, а тер'єр був 
слабкий, тому що постійно недоїдав. Тому в сутичці бульдог щоразу виходив 
переможцем. Що треба зробити, щоб бульдог завжди програвав, а тер'єр завжди 
вигравав? Треба годувати тер'єра й морити голодом бульдога. Зрештою, тер'єр 
стане сильнішим, а бульдог — слабшим. 

Зазвичай цю історію розповідають для того, щоб проілюструвати думку про те, 
що християни мають і нову природу, і природу стару. Як гадають, ці природи 
перебувають у конфлікті одна з одною. Якщо ви хочете, щоб тер'єр усередині вас 
(ваша нова природа) переміг бульдога (вашу стару природу), то тоді ви мусите 
годувати нову природу й морити голодом стару. У цій історії є одна заковика: вона 
брехлива. Так, так. Брехня цієї історії поневолює тих, хто в неї вірить. Ця історія 
забуває сказати вам про те, що бульдог мертвий. Його вбито."20 

Позиція 3: Ніхто не має гріховної природи 
Цю точку зору (людина не має "гріховної природи") ми для контрасту будемо 

розглядати у зв’язку з думкою опонентів (природа людини зіпсута).  

Своєрідною є доктрина католицької церкви: "У своїх постановах щодо 
первородного гріха Тридентський собор проводив боротьбу з реформаційним 
рухом, спираючись на теорії Скотта, Екка, Вімпіна, які визначили "первородний 
гріх" як утрату первісної праведності, чи спротив плоті проти духу. У втраті 
первісної праведності, на їхню думку, винен Адам і всі люди з ним. Ця провина 

                                                 
19 Charles Stanley. The Sufficiency of Christ. Проповідь у Першій Баптистській Церкві м. Атланта. 
20 Стив МакВей. Жизнь в благодати. Санкт-Петербург: Издательство "Ключ". — 1999. 
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знімається повністю в таїнстві хрещення. Похіть21 — це природна слабкість, вона 
не є гріхом, поки підпорядкована розуму. За вченням римських богословів 
первородний гріх полягає виключно у втраті первісної праведності, спротиві плоті 
проти духа, у людині, як індивіді, причина такого спротиву полягає не у 
спотвореності волі — оскільки людина народжується з силами непошкодженими, 
— а в тому, що в Адамі його нащадки стали винні у втраті того дару (прим.: дару 
первісної праведності), наслідком чого і є цей спротив."22 

"Отже, за вченням римської церкви, сутність первородного гріха полягає у 
втраті первісної праведності, в обуренні плоті проти духа. Оскільки це обурення 
було властивістю примітивного стану людини, то через гріх людина тільки 
повернулася у цей стан, не втративши жодної із прерогатив, з якими була 
створена. Носієм обурення чи гріха служить похіть чи схильність до зла більше, 
ніж до добра. Як природний недолік первозданної природи людської, що міститься 
у плотській чи тілесній її стороні, похіть сама по собі не є гріх, вона стає гріхом 
тільки коли виявляється назовні. Не стримувана більше надприродною уздою і 
ставши розгнузданою, вона розтравлює тепер усю природу людську, тіло піддає 
стражданням і смерті, а на душу накладає пляму, яка робить людину противною 
Богу. Маючи корінь у плоті, або тілі людини, гріх Адама переходить на всіх його 
нащадків через тіло. Душа ж кожного разу твориться Богом із нічого. Як справа 
рук Божих, вона чиста і непричетна до гріха Адама і оскверняється ним тільки 
через поєднання з тілом — носієм цього гріха. Так успадковується первородний 
гріх. Цей гріх розуміється виключно як нестача благодаті Божої, що повністю 
знищується в людині поданням їй цієї благодаті."23 

Спробуймо розібрати вчення католицької церкви по пунктах:  

1) Бог створює людину. Цей стан названо примітивним, бо людину ще не 
наділено даром праведності. 

2) Бог уводить людину в Едемський сад (рай)24 і наділяє її благодаттю і 
праведністю. 

3) Людина грішить і позбавляє себе дару праведності, повертаючи себе до 
первісного (примітивного) стану. При цьому її власна природа не зазнає змін, не 
стає гріховною. Не відбувається спотворення волі.   

4) Тіло людини має в собі пожадливість як природний недолік (людина була 
створена такою). Пожадливість сама собою не є гріхом, а стає гріхом лише тоді 
коли її реалізовано ззовні, на практиці.. 

5) Природний недолік передається тілесним шляхом від батьків дітям, а разом 
з ним і вина за гріх Адама. Бог зараховує гріх Адама і Єви всім людям. 

6) Під час водного хрещення Бог подає людині втрачений дар благодаті — 
праведність. Вина за "первородний гріх" усувається.  

Ми вже говорили про позицію православної церкви щодо гріховної натури 
відродженої людини, а тепер, для порівняння з католицькою і протестантською, 
розглянемо погляд на гріх перших людей: 

                                                 
21 Доречніше було би вжити слово пожадливість у значенні сильне жадання, потяг, прагнення. 
Слово похіть в українській мові означає грубий статевий потяг; хтивість. 
22 Наукові записки. Серія "Філософія". — Острог: Вид-во Національного університету "Острозька 
академія". — Вип. 8. — 2011. — С. 293. 
23 Там само. — С. 297. 
24 "І насадив Господь Бог рай ув Едені на сході, і там осадив людину, що її Він створив." (Бут. 2:8). 
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"Православна церква також визнає втрату Адамом надприродної благодаті (як 
і римо-католицька церква), відмінності є у вченні про наслідки цієї втрати. 
Православна церква, як і Августин, вважає, що тільки за умови благодаті Божої і 
був можливий для першої людини природний нормальний розвиток і 
вдосконалення, досягнення божественного призначення, але, втративши 
благодать, людина перейшла у стан неприродний, такий, що не відповідає її 
природі, не узгоджується з божественним призначенням. Згрішивши, людина 
втратила в благодаті не узди, за допомогою яких могла стримувати свої непомірні 
бажання чуттєвої матеріальної природи, а вищі сили, які підносили і осяювали її 
духовні сили і здатності, через які підкріплювалося тіло, доходячи до безсмертя. 
Гріх першої людини призвів не до втрати тільки вищої сили чи благодаті, але 
разом і до пошкодження всіх її сил — духовних і тілесних, пошкодження чи 
спотворення (проти римо-католиків), але не знищення (проти протестантів)25 
образу Божого... 

Отже православна церква гріх першої людини вважає явищем виключно 
моральним (прим.: а не фізичним), як і гріховний стан, у який вступила природа 
Адама, а через неї і всі його нащадки. Під іменем первородного гріха у самих 
прабатьках розуміється і сам їхній гріх (порушення заповіді Божої) і разом з тим 
той гріховний стан їхньої природи, у який вони ввійшли через цей гріх, а в 
нащадках один гріховний стан, у якому вони народжуються."26 

Підсумуймо і це. Православна позиція полягає в тому, що Адам не лише 
втратив благодать, але й пошкодив свої сили — духовні і тілесні. Тобто природа 
людини таки стала зіпсутою, хоч і не повністю. На відміну від багатьох 
протестантів (передусім кальвіністів), православні вважають, що природа людина 
частково, а не повністю, спотворилась. 

Протестанти часів Реформації поділилися у своїх поглядах на суть і наслідки 
гріха Адама. Ми вже наводили думки Мартіна Лютера, який вважав природу 
людини зіпсутою. Інший реформатор, Жан Кальвін, використав і розвинув учення 
Августина Блаженного про "первородний гріх". Гріх Адама, на думку Кальвіна, 
позбавив усіх людей здатності до покаяння і віри, знищив Божий образ, 
закладений у них. В офіційному лютеранстві це вчення було прийнято з одною 
умовою: "первородний гріх" не знищив первозданний "образ Божий" у природі 
людини, але його тільки спотворив.  

Якоб Арміній, опонент Жана Кальвіна, мав так звану напівпелагіанську 
позицію і вважав, що згідно з Римлян 7:18-19 повністю ураженими "первородним 
гріхом" були лише фізичні здібності людської природи, але не духовні.27 Так само 
думали Ульріх Цвінґлі та Еразм Ротердамський. Цвінґлі говорив, що "діти, 
народжені від охрещених батьків, не мають потреби у хрещенні (посилався на 
слова Господа до Авраама: "Я Бог твій і насіння твого після тебе." (Бут. 17). І 
хоча це було сказано одному Аврааму, однак варто розуміти і всіх його нащадків, 
бо обітниці Божі — вічні. Християни ж стають синами Авраама через віру в 
Христа. Тому повинні думати, що про кожного з них сказано: "Я — Бог твій і 
насіння твого". Звідси, сини вірних — саме тому, що вони сини вірних, належать 
цьому завіту і вважаються близькими до народу Божого, — говорив відомий 
реформатор... Цвінґлі зауважував, що повинні бути хрещені тільки діти язичників, 

                                                 
25 Мова йде лише про тих протестантів, які вважають, що образ Божий було втрачено внаслідок 
первородного гріха, таких як кальвіністи. 
26 Там само. — С. 297-298. 
27 Гололоб Г. Жизнь и труды Якоба Арминия (1560-1609). http://www.rusbaptist.stunda.org/  
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при цьому вони, хоча і хрестяться на відпущення гріхів, не наслідують від гріха 
Адама нічого такого, що мало би потребу в очищенні шляхом відродження. 
Цвінґлі та Еразм Роттердамський підкреслювали, що смерть і тілесні страждання 
переходять від Адама, але не гріх. За Цвінґлі, первородний гріх є хвороба — 
природний недолік, який не має характеру вини і не веде до засудження людини. 
А тому він не може бути гріхом, а лише приводом до гріха, який виявиться у 
вчинку, що має бути засуджений. Адам перший помер, а за ним помирають і всі 
його нащадки."28 

Анабаптисти заперечували необхідність хрещення дітей і те, що "первородний 
гріх" омивається водою хрещення. Вони твердили, що ні гріх, ні смерть тіла, ні 
інші тілесні страждання, як явища природні, не переходять від Адама на його 
нащадків, а тому немовлята, що не мають жодного гріха, не мають бути 
хрещені.29    

Кальвін, Лютер, Арміній, Цвінґлі, Еразм та анабаптисти — це представники 
епохи Реформації. На перших двох особливий вплив мали праці Августина 
Блаженного. Окремо зупинятися на позиціях Августина Блаженного немає 
потреби, оскільки його ідеї увібрали в себе теологи, з думками яких ми 
ознайомились. Натомість детальніше зупинимось на поглядах опонента 
Августина — Пелагія.  

"Пелагій, родом з Ірландії, виступив незадовго до 400 року в Римі зі строгою 
проповіддю покаяння. Пізніше він також проповідував у Північній Африці... У своїй 
проповіді Пелагій апелює до вільної волі людини. При цьому він уважає, що 
людина сама по собі має можливість вибирати між добром і злом. Він стверджує, 
що якщо людина не знає про свою спроможність виконати накази Божі, то вона 
ніколи не зможе їх дотримувати і не стане кращою. Було б безглуздо закликати 
людину до того, що вона вважає неможливим для себе... 

Отже, згідно з Пелагієм, людина має можливість і свободу прийняти рішення 
на користь добра. На думку Пелагія, гріх полягає лише в окремих вольових актах. 
Якщо людина вибирає зло, вона грішить. Але ніщо не заважає тому, щоб вона 
змогла вибрати добро і так уникнути гріха. Пелагій відкидає уявлення про те, що 
гріх є схильністю людини або його природою. Він є "nоn naturae delictum sed 
voluntatis".30 Звідси випливає, що Пелагій також відкидає ідею первородного гріха. 
Гріх є лише в тому, що людина робить, тому він не може бути успадкований або 
пов'язаний з природою. Він уважає, що лише в такому разі можна говорити про 
відповідальність людини і що тільки на цій підставі можливим є моральне 
вдосконалення. Виходить, на думку Пелагія, маленькі діти, які ще свідомо не 
вибрали зло, вільні від гріха. Отже хрещення не приносить звільнення від гріха. 

Пелагій також уважає, що людина може досягти звільнення від гріха, тобто 
чимраз більше і більше уникати зла та вибирати добро. Як же тоді Пелагій 
пояснює загальність гріха, те, що людина, незважаючи на свою свободу, все-таки 
часто вибирає зло? Тут він указує на довгу звичку грішити. Через повторення 
вольових актів схильність людини до зла зростає. 

Отже людина може власними силами вибрати добро. Чи означає це, що, на 
думку Пелагія, вона не потребує Божої благодаті? Ні, Пелагій також говорить про 

                                                 
28 Наукові записки. Серія "Філософія". — Острог: Вид-во Національного університету "Острозька 
академія". — Вип. 8. — 2011. — С. 294. 
29 Там само. — С. 293-294. 
30 Лат. "не природи хиба, але волі". 
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благодать, хоч і по-іншому, ніж Августин. Для останнього благодать є щось, що 
перетворює волю людини, вливає в неї любов до Бога і так повністю змінює 
напрямок його волі. Для Пелагія благодать Божа означає, що людині від початку 
дається воля, яка вільна робити добро. Дія благодаті є "bonum naturae"31. Божа 
благодать полегшила людині вибір і дала їй допомогу прагнути добра. Ця 
допомога дається через проповідь закону32 і приклад Христа, далі через 
прощення гріха, щоб людина, не обтяжена минулим, могла продовжувати свій 
шлях. Отже благодать потрібна як допомога волі. Але все-таки людина сама має 
можливість вибирати добро."33 

Основне звинувачення проти Пелагія стосувалося його твердження, що будь-
яка людина може бути безгрішною, якщо тільки захоче. Пелагій відповідав: "Так, я 
говорив, що можна бути безгрішним, але не говорив, що це можливо без 
допомоги Божої". Скромний і миролюбний Пелагій намагався висловлювати свої 
думки в загальноприйнятих виразах, уникаючи прямого зіткнення з церковною 
свідомістю...34 

Отже, на думку Пелагія, людина не має "гріховної природи", а гріх не може 
передаватися спадково. Гріхи — це окремі акти волі людини, за які вона несе 
відповідальність. Людина не може бути відповідальною за гріх, якщо сама її 
природа змушує її грішити. Благодать дано людині для того, щоб допомогти їй 
жити в праведності. 

Суперечка між Пелагієм та Августином велася на початку V століття. Але й у 
більш ранній Церкві богослови піднімали питання вільної волі людини, хоч воно 
тоді ще не стояло так гостро. "Ідея свободи волі є загальною передумовою в 
теології давньої церкви, як східної, так і західної. Свобода вибору людини — 
передумова для проповіді закону, для виховання і відновлення людини. Без цієї 
свободи неможливо приписувати людині відповідальність за свої вчинки, а 
значить, і провину за свої злочини."35 Тому нам корисно буде ознайомитися ще з 
декількома цитатами із праць теологів перших століть. 

"Бог, Який хоче, щоб ангели й люди виконували Його волю, забажав створити 
їх із вільною силою для чинення правди і з розумом для пізнання Того, Хто їх 
створив і через Кого існують вони, що раніше не існували, і з таким законом, щоб 
Він судив їх, коли будуть поводитись супроти правого розуму. І з нашої власної 
провини ми, і люди й ангели, будемо докорені за гріхи, якщо не поспішимо 
покаятись. А якщо слово Боже пророкує, що декого з людей та ангелів буде 
покарано, то це тому, що Бог передбачив, що вони неодмінно стануть 
нечестивими, а не тому, що Він зробив їх такими"36 — навчає близько 160 р. 
Юстин Мученик. Він говорить, що нечестивими, або грішниками, люди стають під 
час життя через власні вибори, а не тому, що їхня природа зіпсута. Бог не зробив 
людину зіпсутою, а сама людина не могла змінити своєї природи.  

                                                 
31 Лат. "добро природи". 
32 Тут, очевидно, мається на увазі не закон Мойсея, а закон Божий, тобто Боже Слово як таке. 
33 Бенгт Хегглунд. История теологии// Учение Августина о грехе и благодати. 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/hegglund/39.php  
34 Матеріал узято з російської версії Вікіпедії — вільної енциклопедії. Пелагий.  
35 Бенгт Хегглунд. История теологии// Учение Августина о грехе и благодати. 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/hegglund/39.php 
36 Иустин Мученик. Разговор с Трифоном иудеем. — Розділи 140-141. 
http://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/#1_140  



 14 

"Небесне Слово, Дух, який дістав буття від Отця, і Слово, яке народилося від 
розумної могутності, за прикладом Отця, що породив Його, створило людину — 
на образ безсмертя, щоб як Бог безсмертний, так і людина, яка отримала 
причастя божества, мала також і безсмертя. Утім Слово, перед створенням 
людей, створило ангелів. І той, і той вид творіння створений вільним і не з 
природи добрим, бо це належить самому Богові, а люди можуть робитися 
добрими з вільного спрямування волі своєї; через те безбожний справедливо 
буде покараний, бо зробився лихим сам, а праведник гідно отримає похвалу за 
добрі діла, тому що він зі свободи своєї не переступав волі Божої. Така рада щодо 
ангелів і людей. А Слово, за Своєю могутністю, маючи в Собі передбачення того, 
що має відбутися не як визначить доля, але від вільного волевиявлення тих, хто 
обирає, передрікало майбутні події, зупиняло зло заборонами і похвалою 
заохочувало тих, що перебували в добрі"37, — каже Татіан, близько 180 р. у 
своєму "Слові проти греків". Татіан, як і Юстин, нічого не знав про зіпсутість 
людської природи. 

"Слова "Скільки разів хотів Я зібрати дітей твоїх, і ви не захотіли!" показують 
початковий закон свободи людини; тому що Бог від самого початку створив її 
вільною, такою, що має свою владу, так само як і свою душу, щоб добровільно 
виконувати волю Божу, а не з примусу Бога. Бо в Бога немає насильства, та 
добра воля завжди притаманна Йому. І тому Він усім дає добру пораду, але 
поклав у людину свободу вибору...  

А якби декотрі за своєю природою були добрі, а інші злі, то ні добрі не 
заслуговували б похвали, бо вони такими влаштовані, ані ті не були б гідні осуду, 
бо їх так створено. Але оскільки всі тої самої природи і можуть триматися добра й 
робити його, а з іншого боку можуть нехтувати і не чинити його, то це 
справедливо в людей, які користуються добрими законами, а що більше в Бога — 
одні зазнають честі та отримують гідне схвалення за обране добро і перебування 
в ньому, а інші зазнають ганьби і піддаються гідному осуду за відкидання доброго 
й благого. І тому пророки перестерігали людей чинити справедливість і добро, як 
я докладно показав, тому що це в нашій владі, але через крайню недбалість ми 
забули це і потребуємо благої поради, яку добрий Бог подарував нам через 
пророків."38 — пише наприкінці II століття Іриней Ліонський. Він звертає увагу на 
те, що і людський суд, і Божий суд скерований на оцінку злодіянь людей, оскільки 
як Бог, так і люди вимагають від себе моральної поведінки, бо знають що здатні 
робити добро. 

З останніх цитат ми можемо зробити висновок, що для теологів ранньої 
Церкви було очевидно, що людина за своєю сутністю не є зла, так само як і 
добра. Вона може скеровувати свою волю на одне або інше і так робити своє 
єство гріховним або праведним. Також можна зауважити, якою чужою для них 
була концепція передвизначення або приречення, яку Кальвін розвинув на основі 
вчення Августина. Отже ми ознайомились в історичному ракурсі з основними 
позиціями християнських богословів щодо таких понять, як "гріховна природа" 
людини та "первородний гріх". Перед тим як ми почнемо розбирати тексти 
Писання, що мають стосунок до нашої теми, нам корисно буде дізнатися, як ці 
поняття трактують в юдаїзмі. 

                                                 
37 Татиан. Речь против элинов. — Розділ 7. http://predanie.ru/tatian-assiriec/book/69487-tatian-rech-
protiv-ellinov/  
38 Ириней Лионский. Против ересей. Глава XXXVII. Человек свободен, и нет людей добрых и злых 
от природы http://superbook.org/LIBRARY/ireneus_against_heresies/4.htm  
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Рабиністична позиція 
В юдаїзмі немає понять "первородного гріха" та "гріховної природи". Рабини39 

категорично не погоджуються з такими формулюваннями і подають свої 
пояснення того, що трапилося з першими людьми. 

Рабин Адін Штейнзальц: "Юдаїзм заперечує первородний гріх. Ми не 
приймаємо твердження про те, що людина народжується грішником. Це, 
звичайно, не означає, що немовля з'являється на світ досконалим. Зрозуміло, 
існують природжені схильності як до добра, так і до зла, і людина наділена тими й 
тими. Проте це не означає, що вона грішна від народження. Дитина народжується 
невинною так само, як приходить у цей світ, не вміючи говорити, ходити, не 
маючи знань. Але ж нікому не спаде на думку вгледіти в цьому ваду! Навіть 
найгірші нахили — ще не гріх, як не є гріхом вроджені фізичні вади."40 

"Для юдаїзму є абсолютно неприйнятною християнська концепція гріха Адама 
як універсальної "вини", що успадкували його нащадки. З єврейської точки зору 
наслідки гріхопадіння Адама поширюються, звісно, на його нащадків, що 
виражається в об'єктивних труднощах повсякденного людського життя ("у поті 
чола свого їстимеш хліб свій") і в проблемах внутрішнього устрою особистості. 
Унаслідок гріха Адама людям стало важче жити і важче спілкуватися з Богом; але 
це не невиправна вина, а проблема, з якою кожна людина може і повинна давати 
собі раду, розуміючи свою відповідальність перед Богом за свою долю і за долю 
всього світу. 

Сам християнський термін "первородний гріх" неприйнятний для юдаїзму, бо 
під ним мається на увазі, що "від народження" на кожній людині лежить вина 
перед Богом, що кожен наче від народження вже грішник. Юдаїзм з усією 
певністю стверджує, що кожна людина, хоч ким вона є, отримує від народження 
чисту душу, і тільки від її власного вибору залежить — зробити її грішною і 
"винною перед Богом", чи зробити її праведною і чистою; врятуватися або 
загинути. Щоденна ранкова молитва єврея починається зі слів: "Боже мій! Душа, 
яку Ти дав мені, — чиста..." 

Юдаїзм учить, що людина не народжується грішником і що від народження 
ніхто не "поневолений гріхом". З дитинства кожна людина однаково має 
схильність як до гріха, так і до праведності. У книзі Буття мовиться про те, що в 
людини є "нахил до гріха від юності її" (Буття 8:21), але є також і сили 
протистояти йому. Бог каже до Каїна: "Біля входу гріх лежить, ти ж маєш 
можливість панувати над ним" (Буття 4:7). Людина сама відповідає за свої 
вчинки, вона сама робить свій моральний вибір — грішити чи не грішити; і вона 
може звинувачувати у своїх гріхах тільки себе саму, але ніяк не "спадковий гріх 
Адама" або "поневоленість дияволу"."41 

Отже на думку єврейських учителів людина не має гріховної або злої природи 
від народження, але має схильність як до добра, так і до зла. Про те, що вони 
розуміють під словом схильність, ми поговоримо далі. 

                                                 
39 Рабин, ребе, рабі, равин (від арам. רבין раби́н, через грец. ραββίνος; від івр. 
 ,"рoв/рув — перед власним іменем гa-Ра́в; буквально "великий", "значний ,רֿב рав; ідиш ,ַרב
"учитель") — духовний лідер єврейської громади, керівник юдейської громади, її духовний 
наставник. 
40 Статьи раввина на темы иудаизма. http://romanbook.net/book/3188406/?page=8 
41 Пинхас Полонский. Евреи и христианство: Несовместимость двух подходов к миру. Глава 8. 
Проблема "первородного греха". http://psylib.org.ua/books/polon01/txt03.htm 
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Рабі Моше Хаїм Луцатто каже, що "людина була складена з двох 
протилежностей, а саме: з розумної і чистої душі та земного й темного тіла, 
причому кожне з них від природи схиляється у свій бік. Тіло схиляється до 
матеріальності, а душа — до духовності. 

Через те між тілом і душею існує постійне протиборство. Якщо переможе 
душа, вона підійметься сама і підійме з собою тіло, і така людина досягне 
призначеної досконалості; а якщо вона допустить, щоб у ній перемогла 
матеріальність, опуститься тіло, й опуститься душа разом з ним, і така людина 
буде негідна досконалості і відчужена від неї, борони Боже. І ця людина має 
можливість принизити свою матеріальність перед своїм розумом і душею, і набути 
досконалості..."42 

Перед нами поняття тіла і душі, що нам важливо відзначити на цьому етапі, 
оскільки ці терміни зрозумілі в контексті християнського богослів’я. В юдаїзмі є 
концепція двох начал (або схильностей, потягів, спонук) — злого і доброго. Ми 
розберемо їх далі детальніше, але наразі, в контексті сказаного вище, — "зле" 
начало — це матеріальна складова, а "добре" — духовна складова. Людина як 
унікальне творіння сполучає в собі наперед несумісні речі — тіло й душу, тобто 
духовність і матеріальність. Ні одне, ні друге начало ще не є гріхом або 
добродійством. "Зле" начало насправді можна назвати злим тільки умовно, 
оскільки матеріальність сама в собі не є злом, але часто стає причиною зла або 
гріха. А гріх був уже спочатку в "потенціалі", як умова права вибору. Існування 
дерева пізнання добра і зла забезпечувало людині вибір. Так само й Каїнові 
треба було панувати над гріхом, який "лежав біля порога", тобто він мав вибрати, 
що з ним робити. А поки що підемо далі: 

"... І от що ще необхідно знати: первинний стан роду людського не такий, яким 
ми бачимо і розрізняємо його тепер, бо в ньому відбулася велика зміна. Унаслідок 
гріха Першої людини і людина, і світ змінилися порівняно з їх початковим 
станом... Перша людина в момент свого створення була точно у вищезгаданому 
стані. Вона була складена з двох протилежних частин — душі й тіла; у світі 
існували два явища — добро і зло, і вона стояла на рівній відстані від обох, щоб 
пристати до того з них, яке забажає. Їй треба було обрати добро і зробити так, 
щоб душа пересилила тіло, а розум — матерію, і тоді вона відразу стала би 
досконалою і спочивала б у досконалості вічно. І справді, якби Перша людина не 
згрішила, вона досягла б того, що її душа поступово очистила б тіло до 
необхідного рівня, і воно удостоїлося б разом з душею вічної насолоди. 

Але оскільки Перша людина згрішила, все це піддалося великій зміні. На 
початку недоліків у Творінні було рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб 
Перша людина перебувала у вищезгаданому врівноваженому становищі, і щоб 
мала можливість надбати досконалість своєю працею. Але через гріх додалися й 
примножилися недоліки в самій людині й у всьому Творінні, і виправлення ще 
більше ускладнилося порівняно з тим, що було раніше. Тобто спочатку людині 
було легко позбутися закладеного в неї недоліку й надбати досконалість. Бо Вища 
Мудрість влаштувала все якнайкраще і якнайсправедливіше. Оскільки єдиною 
причиною зла і недоліку в людині було те, що так було закладено при її створенні, 
то своїм віддаленням від зла і зверненням до добра вона відразу позбулася б 
недоліку, надбала б досконалість. 

                                                 
42 Раби Моше Хаим Луцатто. Путь Творца. — Розділ 3. http://toldot.ru/ 



 17 

Та після гріха сховалася досконалість більше, як раніше, і примножилися 
недоліки, і людина сама стала причиною власного зла. І тепер уже їй не так легко 
позбутися недоліків і набути досконалості, як це було тоді, коли не вона була 
причиною свого недоліку, а від початку була створена так (із недоліком). Тому 
тепер для досягнення досконалості людині необхідне подвійне зусилля. Адже 
потрібно, щоб людина і світ повернулися спочатку до становища, в якому були до 
гріха. А згодом людина зможе піднятися з цього становища до досконалості, до 
якої їй належить піднятися.  

І, крім того всього, ухвалив Праведний Суддя, що відтоді не зможуть ні 
людина, ні світ досягти досконалості, перебуваючи в зіпсованій формі, тобто у 
формі, яку мають вони тепер, у якій примножилося зло. Але вони будуть змушені 
пройти через руйнування, а саме: смерть для людини та руйнування для всіх 
інших реалій, зіпсованих разом з нею. Душа зможе очистити тіло тільки після того, 
як спочатку вийде з нього, і тіло помре та знищиться. І тоді буде знову побудовано 
нову будівлю, і ввійде в неї душа та очистить її. Також уся нинішня форма світу 
буде зруйнована, і він знайде іншу форму, що відповідатиме досконалості. 

Тому встановлено чоловікові вмерти та ожити знову, і це — воскресіння 
мертвих. А світові встановлено зруйнуватись та оновитись, і про це сказали наші 
благословенної пам'яті Мудреці (Санхедрін 97а): "Шість тисяч років існує світ, і 
одну (тисячу років) — (і  буде) знищений", і в кінці тисячі років Святий, 
благословенний Він, оновить Свій світ. 

Отож час справжньої відплати, тобто вищезгаданий час отримання нагороди і 
його місце — після воскресіння, в оновленому світі. Людина буде 
насолоджуватись у ньому душею і тілом, тому що її душа очистила тіло і 
підготувала для того, щоб насолоджуватись тим благом."43 

Як бачимо, юдейство вважає, що прокляття найперше торкнулося 
матеріальної частини, яка стала недосконалою й смертною. Духовна складова 
страждає внаслідок збою в матеріальній складовій. Сталося порушення зв'язку 
між Творцем і творивом, що спричинило цілий комплекс проблем. Ці проблеми 
буде вирішено у воскресінні, коли оновиться світ і в ньому людина матиме нове 
тіло. Згадаймо, про що пише Павло в Листі до римлян: "Бо знаємо, що все 
створіння разом зідхає й разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й 
ми самі, маючи зачаток Духа, і ми самі в собі зідхаємо, очікуючи синівства, 
відкуплення нашого тіла." (Рим. 8:22-23). 

Тепер ми перейдемо до розбору двох термінів, якими оперують рабини, 
описуючи схильності людини. Єврейська традиція вчить, що Бог створив людину з 
двома прагненнями: "єцер га-тов" — добрий імпульс, і "єцер га-ра" — злий 
імпульс. Наперед зазначимо, що ці концепції, як зрештою й багато інших у 
юдаїзмі, мають звичайне тлумачення і кабалістичне (містичне, поглиблене). Нас 
цікавить тільки перше, традиційне, розуміння цих слів. 

Єцер га-тов — це сумління людини; внутрішній голос, який нагадує про 
Божий закон, коли ми збираємося зробити щось неправильне. Те, що допомагає 
нам знати, що ми робимо щось неправильно, якщо навіть ми не до кінця 
розуміємо чому.  

Єцер га-ра — складніша концепція. Це не бажання робити зло в найгіршому 
розумінні цього слова. Це радше бажання спрямоване на самого себе — бажання 

                                                 
43 Там само. 
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задовольнити власні потреби (їжа, питво, секс, тепло і подібне) без думки про 
моральні наслідки. 

Єцер га-тов називають внутрішньою спонукою, а єцер га-ра — зовнішньою. 
Тому деякі єврейські мудреці кажуть, що єцер га-ра стало притаманне людині 
тільки після гріхопадіння, прийшло ззовні. 

У поясненнях до трактату Авот пише раббі Хаїм з Воложина44: "Свобода 
вибору була дана людині під час її створення, проте вона могла бути або вся 
добро [Творець — весь хесед (гебр. милосердя)], або вся — зло [коли порушить 
заборони Творця]... але від дерева знайшла змішання добра і зла..."45. 

 У поясненні до Берешіт (гебр. Буття) 2:25 Раші46 пише: "Не було дано 
їй єцер га-ра поки не поїла (плід) з дерева і не ввійшов у неї єцер га-ра, і не 
пізнала в чому різниця між добром та злом."47. 

Згідно з класичним єврейським коментарем, поданим у Талмуді і Мідраші, змій 
(нахаш) — персоніфікація єцер га-ра, що пробуджується в душі людини. У 
Мідраші зазначено: "Після гріха Адам і Хавва відчули, що їхній характер змінився. 
У їхню душу вселилося прагнення до зла, єцер га-ра, яке стало невід'ємною 
частиною їхньої особистості. Вони зрозуміли, що забрали у всіх наступних 
поколінь світ очевидного добра."48. 

Тобто за цими коментарями виглядає, що погана спонука стала властива 
людині лише після їди з дерева пізнання добра і зла. Але не все так просто, як 
може здатися на перший погляд. Юдаїзм далекий від систематичності у своїй 
теології. Кожен рабин висловлює свою думку на ту чи іншу тему, існують різні 
школи і тлумачення. Зокрема перед тим ми читали цитату рабина, який не оперує 
термінами єцер га-ра і єцер га-тов, а також говорить про те, що людина була 
створена з природним недоліком, маючи на увазі матеріальну частину людини. У 
наступних тлумаченнях ми побачимо дещо інакший погляд на добру і злу спонуки. 

"Єцер га-ра починає стверджуватися в душі людини тоді, коли вона в мить 
спокуси допускає гріховні думки, починає сумніватися у справедливості Бога і 
врешті відпадає від Нього або відхиляється від зазначеного шляху, здійснюючи 
злочин або прогріх, порушуючи заповідь Тори. Так сталося з першими людьми — 
Адамом і Євою, які повірили змієві більше, ніж Богу, проте незабаром усвідомили 
свою помилку і покаялися."49. Тобто ще перед тим як з’їсти, Адам і Єва допустили 
думку про несправедливість Бога і послухалися свого єцер га-ра (яке вже мусило 
бути в них). Тоді зрозумілішим стає такий коментар:  

"При найближчому розгляді ми бачимо з вищенаведеного вірша (Буття 2:17), 
що тільки Адам буде покараний, якщо зробить те, що йому було наказано не 
робити. Ніде в єврейській Біблії не сказано, що його нащадки будуть народжені в 
гріху, ніде в описі провини Адама немає навіть слова про те, що він учинив гріх50. 
Адам мав вільну волю, він послухався своєї поганої схильності, і прекрасно знав, 
                                                 
44  Раббі Хаїм з Воложина (1749-1821 р.р., Воложин, Польща) — один з найбільших рабинів свого 
часу. 
45 http://samlib.ru/g/golxdenberg_i/chto_delat.shtml 
46 Раші (акронім від рабин Шломо Іцхакі, 1040-1105 р.р.) — середньовічний єврейський 
тлумач Талмуду та Танаху, родом із міста Труа у Франції. 
47 http://samlib.ru/g/golxdenberg_i/chto_delat.shtml 
48 http://ujew.com.ua/wiki/article/jecer-a-ra 
49 Там само. 
50 Очевидно мається на увазі, що безпосередньо в контексті перших розділів Буття не названо 
вчинок Адама гріхом. А взагалі рабини називають учинок Адама гріхом або злочином. 
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що робить. Він усе-таки зробив те, що хотів. Відповідно до скоєного він і був 
покараний."51. 

Є дуже цікаві коментарі до Буття 2:7: "І створив (букв. гебр. сформував) 
Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, — 
і стала людина живою душею.".  

"Дієслово "cтворив", в оригіналі "вайїцер", написане тут з двома буквами 
"йод", а про тварин — те саме дієслово написане з однією літерою "йод". У Торі 
має значення не тільки кожне слово, а й кожна буква. Традиція повідомляє нам, 
що ця відмінність не випадкова: 

Раші: "і створив" — [Дві літери "йод" у "вайїцер" указують на] два формування 
— одне для цього світу, а інше для постання з мертвих. А що стосується тварин, 
які не постануть перед Судом, "вайцер" (Буття 2:19) не написано з двома "йод" 
[Береш раба 14]. 

Сончино52: Два "йоди" в дієслові, що описує формування людини, містять 
натяк на те, що в людині під час її створення закладено два начала: добре і 
погане прагнення (єцер — "прагнення", "бажання" — має той же корінь, що й яцар 
— "створив"). Цим людина відрізняється від тварини, яка ні при народженні, ні на 
будь-якому з етапів свого розвитку не має хороших намірів."53 

Отож ми прочитали, що Адама вже було створено з цими двома імпульсами, 
добрим і злим, що саме це і визначило його як людину з-поміж решти творінь. А, 
згрішивши, Адам послухався свого злого імпульсу. Такий погляд набагато 
логічніший, оскільки ми не читаємо безпосередньо в Бутті про те, що в Адамовій 
сутності щось змінилося, чи щось у нього вселилося. Як ми розбирали раніше, 
людина має в собі дві складові — духовну і матеріальну. Рабини кажуть, що злий 
імпульс, зовнішній, єцер га-ра, людина ототожнює зі своїм "Я" ("я хочу", "мені 
треба"), а добрий імпульс, єцер га-тов,  внутрішній, як стандарт, що нав’язується 
ззовні ("ти повинен", "так треба")54. У цьому, на їхню думку, полягає внутрішній 
конфлікт людини, який загострився після гріхопадіння, бо чинники помінялися 
місцями. Матеріальна складова (тіло) стала на перше місце, наче увійшла 
всередину, і почала диктувати свої умови ("я хочу"). Духовна складова відійшла 
на другий план. Вони почали протистояти одна одній. Уважають, що до 
гріхопадіння матеріальна частина була підкорена духовній, вона була на другому 
плані. Адамове "Я" було не те, що "я хочу", а те, що хоче Бог. Його бажання 
повністю відповідали волі Творця. Веління Творця він не сприймав як 
нав’язування. Але коли Адам з Євою згрішили, вони відразу побачили, що нагі, 
тобто стали свідомі своєї тілесності, своїх бажань і прагнень. Божий закон вони 
стали розуміти, як зовнішнє ("так треба"). Згадаймо, що пише апостол Павло: "Бо 
маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком (духовна 
складова), та бачу інший закон у членах своїх (тілесна складова), що воює 
проти закону мого розуму (духовна складова), і полонить мене законом 
гріховним, що знаходиться в членах моїх (тобто в тілі)." (Рим. 7:22-23). Так 
людина втратила гармонію всередині себе, гармонію з Богом і гармонію зі світом. 

                                                 
51 Самуил Гольдинг. Опровержение миссионерских учений. Иерусалимский политехнический 
институт. — 1994. http://www.istok.ru 
52 Популярний коментар до П'ятикнижжя, в побуті відомий як "Сончино". Його написав доктор 
Йосеф Цві (Джозеф Герман) Герц (1872-1946, Лондон) — головний рабин Британської імперії 
(1913-1946). 
53 http://www.machanaim.org/kurs/brija/04-adam.htm 
54 http://toldot.ru/tora/articles/articles_11855.html 
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"В Адама до гріха було інакше розуміння добра і зла. В його уяві не було понять 
добре та погано. Він оперував поняттями істина і неправда. Добро — це бажання 
Творця, тому воно істина і дійсність. Зло — усе, що суперечить бажанням Творця, 
а значить, є брехнею і не може називатися дійсністю, оскільки Творець постійно 
творить світ за своїм бажанням, і немає у світі чогось поза цим бажанням. Тепер 
зрозуміло, що людина, яка бажає чогось такого, що суперечить бажанням Творця, 
скеровує прагнення до брехні, обману і ніби відходить від реальності. Вона немов 
вибирає самогубство."55 

Варто ще трохи краще розкрити поняття єцер га-ра. Єврейські мудреці 
кажуть, що вивчаючи Тору й роблячи добро, людина може контролювати свої 
погані нахили. Так написано в Талмуді56: 

"Про що сказано (Єшая 32:20)57?: Щасливий Ви, Ісраель, під час занять Торою 
та добрими справами, їхнє зле начало (єцер га-ра) підкорене їм, а не вони 
підкорені своєму злому началу (єцер га-ра), як сказано: "щасливі ті, що сіють 
коло вод", бо ж сіяння не що інше, як цдака58, адже сказано (Гошеа 10:12)59; і 
вода є не що інше, як Тора, тому що сказано (Єшая 55:1)60; "Ті, що відпускають 
ноги бика і осла", вчили у школі Еліягу: нехай завжди людина віддає себе 
словам Тори, як бик відданий ярму, і осел — поклажі."61 

Само в собі єцер га-ра не вважають чимось поганим. "Раббі Нахман бар 
Шмуель від імені Шмуеля сказав: "Ось вельми добре". "Добре" — добре начало 
(єцер га-тов), "вельми добре" — погане начало (єцер га-ра). А хіба погане 
начало "вельми добре"? — Якби не погане начало, то людина б не будувала 
будинок, не одружувалася б, не народжувала би дітей, не займалась би 
підприємництвом. 

Меїр Бадхен просто пояснює, що погане начало — це практичний, егоїстичний 
розум людини, його прагнення облаштовувати світ. 

Раббі Хаїм Ібн Атара пояснює, що добре начало — це чисте прагнення Бога і, 
якщо позбавити людину поганого начала — тяжіння до фізичного світу, то це 
просто призведе її до смерті і виправитись вона не зуміє."62 

Проблема виникає тоді, коли єцер га-ра не є під контролем у єцер га-тов, що 
призводить до порушення Божих законів. Немає нічого поганого в почутті голоду, 
але воно може змусити людину вкрасти їжу. У сексуальному бажанні також немає 
нічого поганого, але воно може спричинитися до насильства, перелюбу, інцесту 
або іншого збочення.  

Уже було сказано, що іменник єцер має спільний корінь з дієсловом яцар. 
Перше слово означає "думка, уявлення, ідея і прагнення", друге — "творити, 

                                                 
55 Там само. 
56 Вавилонський Талмуд, що створили вавилонські амораї, єврейські вчителі закону, у III-VII ст. 
57 "Блаженні ви, сівачі понад всякими водами, що відпускаєте ногу волові й ослові на волю!" (Іс. 
32:20). 
58 Цдака — з івриту зазвичай перекладається як благодійність, хоча воно утворене від слова (івр. 
цадик), що означає справедливий, праведний. 
59 "Сійте собі на справедливість, за милістю жніть, оріте собі переліг, бо час навернутись до 
Господа, ще поки Він прийде і правду лине вам дощем." (Ос. 10:12). 
60 "О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живности, й їжте! І йдіть, 
без срібла купіть живности, і без платні вина й молока!" (Іс. 55:1). 
61 Вавилонський Талмуд. Трактат Авода Зара. — аркуш 5, сторона 2. 
http://www.chabad.org.ua/?p=1623 
62 http://kabbalah.wikidot.com/jecer-ara 
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формувати". Єцер стосується планів і намірів, які формуються в розумі. Яцар — 
це результат акту творення. Бог-Творець створив людину з потенціалом творити, 
що відрізняє її від решти творінь і в чому проявляється Божий образ. Єцер 
людини реалізується в яцар. Тільки якщо це єцер га-ра, що не під контролем у 
єцер га-тов, то людина замість того, щоб створити, наприклад, храм Соломона, 
створює Вавилонську вежу. Творити, яцар, людина може як конструктивно, так і 
деструктивно. 

І ще одна цитата до слова єцер: "Проблема добра і зла виникає тільки там, де 
є уява. Ба більше, людина може стати добрішою або більш гріховною настільки, 
наскільки вона живить свою уяву добрими чи поганими думками. Тому добро чи 
зло в ній росте або зменшується. Це відбувається через специфічно людську 
властивість — уяву" (Еріх Фромм).63 

Отже, підсумуймо позицію юдаїзму. Немає первородного, спадкового гріха. 
Людина не народжується винною, гріховною або злою. Натомість у неї закладено 
схильності як до добра, так і до зла, гріха. Це важливий момент, оскільки людина 
створена з вільною волею — ознакою Божого образу в ній. Власне схильності до 
того чи іншого кореняться в матеріальній і духовній складових людської істоти. 
Кожен відповідальний за те, щоб обрати шлях добра або праведності. При цьому 
єврейські вчителі усвідомлюють, що люди частіше обирають шлях задоволення 
своїх плотських бажань (є на поводі64 в єцер га-ра), який веде до гріха. Ось що 
співали під час служби у храмі: "Усі повідступали, разом стали огидними, нема 
доброчинця, нема ні одного!.." (Пс. 53:4). Тому в юдаїзмі й утворювались такі 
групи, як фарисеї, що відокремлювали себе від грішного народу. Також ніхто не 
відкидає того факту, що люди так чи інакше потребують Божої милості, тому що 
грішать. Але їхню гріховність не вважають невідворотною, неминучою. Кожна 
людина може покаятись і встати на праведну путь. 

Тепер, коли нам відомі всі погляди на концепцію "гріховної природи" людини і 
на концепцію "первородного гріха", ми перейдемо до аналізу біблійних текстів, що 
мають стосунок до нашої теми. 

ІІ. Гріховність людини у світлі Писання 
Оскільки ми вже побачили, що на людину можна дивитися не як на апріорі 

зіпсуту гріхом, то нашим завданням буде спробувати пояснити тексти Святого 
Письма, що описують гріховність людини, поза поняттям "старої гріховної 
природи". Подивимось, чи це можливо. Ми почнемо з Послання до римлян, у 
якому розкрито основні засади теології апостола Павла, а зокрема його погляди 
на людину та її гріховність. Окрім того ми звернемо увагу на кожен випадок, коли 
вживається слово природа в текстах Писання. 

Послання апостола Павла до римлян 

Римлян 1 

У 3 вірші Павло пише, що Божий Син "тілом був із насіння Давидового." 
Тут грецьку конструкцію κατα σάρκα (ката сарка — букв. за тілом) перекладено 

                                                 
63 Erich Fromm. You Shall Be As Gods: A Radical Interpretation of the Old Testament and its tradition. 
64 Повід, -вода, чол. Прикріплений до вудил ремінь, за допомогою якого правлять конем. Коні-змії з 
серця рвуть Поводи ремінні (Левко Боровиковський); [Бути (перебувати, йти і т. ін.)] на поводі в 
кого, чиєму — бути залежним від кого-небудь, діяти за чиєюсь вказівкою, згідно з чиєюсь волею. 
[Кассандра:] Мчить Арес неситий на поводі Кіпрідинім, як огир в палу жаги..! (Леся Українка). 
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без прийменника ("тілом"), що цілком властиво для української мови. Іван Огієнко 
послідовно перекладає обидва грецьких слова (σώμα і σαρξ — сома і саркс) 
словом тіло. Винятком є декілька місць у Старому Завіті, де є очевидний акцент 
на плоті як матерії, з якої зроблено тіло, а також у вислові "крайня плоть", що 
таким усталився в українській мові. Іван Хоменко не використовує взагалі слова 
плоть, так само як Рафаїл Турконяк. Українські перекладачі відмовляються від 
терміну плоть (як і від похідного — плотський) імовірно через те, що воно 
застаріле і є старослов’янізмом. Навіть усталене "плоть і кров" Огієнко передає як 
"тіло й кров". Ось яке визначення слів плоть і плотський подає Словник 
української мови (СУМ):  

Плоть, і, жін. Тіло людини або інших живих істот (на противагу психіці, 
духовному началу). Тут кость, і плоть, і жир шкварчали (Іван Котляревський); 
//  Людське тіло як носій, джерело чуттєвості. Бий поклони! І плоть старечу 
усмиряй. Святе Писаніє читай. Читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не 
потурай (Тарас Шевченко). 

Плотський, а, е, заст. Тілесний, почуттєвий; земний; протилежне — духовний. 

Як бачимо, слово плоть виступає синонімом слову тіло, де мова йде про 
людину і матерію, з якої вона "зліплена". Наразі немає потреби давати дефініцію 
слову тіло, що має більший діапазон значень. Ми поки що просто зазначимо, що 
слово плоть, як і тіло, в українській мові не має значення "природа" або "гріховна 
природа". Звідси випливає, що українські перекладачі цілком виправдано 
перекладають грецьке "саркс" як тіло. Дехто, тимчасом, перекладає це слово як 
"плотська природа" (напр. Деркач) у певних випадках, коли вважає за потрібне. 
Однак тут можна говорити лише про інтерпретацію, продиктовану теологічною 
позицією перекладача. 

Отже в Рим. 1:3 написано, що Ісус Христос як людина походив від царя 
Давида і мав тіло або плоть (тут. саркс), як і всі люди. Тобто Він воплотився або 
втілився. І, гадаю, ніхто не буде заперечувати того, що Ісус не мав "гріховної 
природи". 

Далі ми читаємо великий і важливий уривок, що описує гріховність людей 
(Рим. 1:18-32). Розіб’ємо його на кілька частин. 

"Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду 
людей, що правду гамують неправдою." (1:18). 

Що ми бачимо тут?  

По-перше, Бог гнівається на безбожність (гр. ασέβεια асебея) і неправедність 
(гр. αδικία̣ адікіа) людей. Перше грецьке слово, як і українське, означає активну 
невіру, зневагу Бога. Один автор каже, що це, ймовірно, найяскравіший 
новозавітний термін. Він указує на активну безбожність і безчестя.65 Друге — це 
головний класичний термін неправильного вчинку щодо ближнього. Його 
перекладають по-різному залежно від контексту: несправедливість (Рим. 9:14), 
неправедність (Лук. 18:6), неправда (Ів. 7:18).66 Обидва слова стосуються 
поведінки. Тобто Бог гнівається не на людську природу, а на неправильні вчинки 
людей. 

                                                 
65 Джон Макрей. Жизнь и учение апостола Павла. — Черкассы: Коллоквиум, 2009. — С. 356. 
66 Там само. — С. 356-357. 
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По-друге, такі люди правду гамують неправдою (гр. αδικία ̣адікІа). Цю думку 
краще подано в перекладі Пантелеймона Куліша: "держать істину в неправді".  
Ще краще в Турконяка: "стримують неправедністю". Грецьке κατέχω означає 
тримати, утримувати, затримувати. Мова йде про те, що люди розуміють істину, 
вона їм відома. Але вони свідомо пригнічують її, всередині себе і поміж собою 
утримують її в неправедності. Це важливо відмітити, тому що далі Павло 
розвиває цю тему.  

"тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. 
Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й Божество, 
думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання." (1:19-20). 

Кожна людина має у своєму серці певне розуміння Божої істини. На що 
гнівається Бог? На те, що людина поводиться всупереч тій правді, яка їй відкрита. 
Бог вимагає підкоритися істині, а це значить, що людина в стані це зробити. 
Інакше для чого проявляти гнів? Тому Павло каже, що їм нема виправдання. Якби 
люди згідно зі своєю природою не могли виконати вимог Бога, то вони б мали 
виправдання, чи не так? Але Бог виявляє гнів, бо вони не роблять того, що мали 
би! Що саме їм під силу зробити? Читаємо далі. 

"бо, пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але 
знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. 
Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили 
на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів." (1:21-23).  

Пізнавши Бога, не прославляли Його. Кожна людина відповідальна за те, що 
вона зробить з мірою істини, їй відкритою. Але, як ми читали вище, люди 
утримують правду в неправедності. Далі апостол каже, що вони знікчемніли 
думками. Це процес, який потребує часу. Їхні думки "стали нікчемними" 
(Турконяк), марнотними, пустими, нічого не вартими. Вони такими стали, а не 
були завжди. Їхні серця стали "оповиті темрявою" (Турконяк). Це свідчить про 
те, що вони самі загасили Боже світло, явлене їм. Вони не народилися із 
запамороченими серцями. Потуманіли — "стали нерозумними" (Турконяк) із 
власної ініціативи. Так відбувається, коли люди не приймають Божої мудрості — 
вони стають безумними. 

"Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, 
щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на 
неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що 
благословенний навіки, амінь." (1:24-25). 

"Тому то" вказує на логічну реакцію Бога на поведінку людей, що була 
описана раніше. Не гріх Адама став причиною такої дії Бога, а їхнє власне 
свідоме життя. "Із справедливим поводишся Ти справедливо, із чесним по-
чесному, із чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його" (Пс. 
18:26-27). Якщо людина вперто противиться Богові, то Він покидає її на своє 
безумство, що призводить до плачевних наслідків.  

"Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, — бо їхні жінки 
замінили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, 
позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю 
пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони 
прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. А що вони не 
вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум 
перевернений, — щоб чинили непристойне." (1:26-28). 



 24 

У 24, 26 і 28 віршах ужито слово "видав" (παραδίδωμι видавати, передавати, 
віддавати). Бог віддав їх на поталу власному розпусному розуму. Це слово можна 
також перекласти словом "дозволити". Бог дозволив їм піти дорогою, яку вони 
вибрали. Як сказано: "Неправедний — нехай чинить неправду ще, і поганий — 
нехай ще опоганюється. А праведний — нехай ще чинить правду, а святий 
— нехай ще освячується!" (Об. 22:11). 

Тут нам дуже важливо зупинитися на словах "природне" і "протиприродне". Це 
вперше ми натрапили на слово, похідне від природа. Яке єднання назване 
природним? — Чоловік із жінкою. Протиприродне — гомосексуальне. Коли 
чоловіки єднаються з чоловіками, вони роблять це наперекір своїй природі. Так 
само з жінками. Люди знають те, що вони роблять щось протиприродне. Чи 
справедливим був би докір Павла, якби люди мали "гріховну природу"? Тоді вони 
робили б те, що для них природно, те, що вони не можуть не робити. Але цей 
докір не може бути несправедливим, бо вони свідомо пішли проти істини і проти 
своєї природи. 

"Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливости, злоби, повні 
заздрости, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, 
наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, 
неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони 
знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерти, а проте не тільки 
самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке" (1:29-32). 

Усі перераховані тут гріхи — це акти волі людей, які Бог засуджує тому, що 
люди могли б не чинити їх. Люди це знають, але все одно роблять своє і подекуди 
навіть хваляться цим. Ні слова про "гріховну природу". 

Римлян 2 

Другий розділ починається так: 

"Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому 
осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А 
ми знаємо, що суд Божий поправді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, 
чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, — що ти 
втечеш від суду Божого?" (2:1-3).  

Тут апостол Павло починає свою дискусію з уявним опонентом. Такий спосіб 
викладу думки, стилістичний прийом, називається діатриба67. Важливо 
розпізнавати, де апостол подає свою думку, а де — думку опонента.  

Отже, з ким починає вести бесіду Павло? Хто цей "кожний чоловік"? Нам це 
стає зрозуміло трохи нижче за текстом (вірш 17). Павло адресує своє звернення 
до юдеїв, тільки робить це в однині (юдей — це збірне поняття). Нагадаю, що в 
першому розділі мова йшла про народи, які відійшли від віри в єдиного Бога. 
Кожен юдей пишався своїм походженням і виділяв себе з-поміж інших народів. 

                                                 
67 Діатриби (бесіди) — один з улюблених прийомів античної писемності, починаючи від діалогів 
Платона. Діатриби в апостола Павла, як правило, — бесіди з уявним опонентом, що відтворювали 
в літературній формі ті реальні диспути, які апостолу доводилося вести в його енергійній і сміливій 
місіонерській діяльності. Діатриби подібні до риторичних питань і відповідей на них. Саме так їх 
визначають автори відомої "Граматики новозавітної грецької мови". Вони служать: 1) 
діалектичною жвавістю і ясністю викладу, наприклад, у Рим 3:1; 2) вираженням живого почуття, 
здивування, небажання, радісного збудження тощо (наприклад, у Рим 8:31)." — Архимандрит 
Ианнуарий (Ивлиев). Диатриба в посланиях Апостола Павла. 
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Навіть до самарян юдеї ставилися з презирливістю. Через те в них склалося таке 
відчуття, ніби Бог повинен мати з ними справу на інших умовах, незалежно від 
їхнього послуху Йому. Важливим фактором почуття винятковості було обрізання, 
про яке читаємо нижче в цьому розділі. Кожен єврей з приємністю погодився б зі 
словами апостола про язичників у першій главі та осудив би їх. Але Павло 
розвиває свою думку далі. 

"Або погорджуєш багатством Його добрости, лагідности та 
довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння? 
Та через жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день 
гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що "кожному віддасть за його 
вчинками": тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, і чести, і 
нетління, — життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але 
кориться неправді, — лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу 
людини, хто чинить зле, юдея ж перше та геллена, а слава, і честь, і мир 
усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та гелленові. Бо не дивиться 
Бог на обличчя!" (4-11).  

Павло впевнено каже, що його опонент ставиться легковажно, по-
панібратському, до Бога, Який йому довготерпить і у Своїй добрості хоче 
привести його до покаяння. Але йому до цього байдуже, і тим він збирає собі гнів 
на день гніву. Далі він говорить, що всіх людей Бог судитиме за вчинками. На 
основі діл буде суджено всіх — і християн (2 Кор. 3:10), і решту людей. Утім тут 
апостол Павло поки що нічого не говорить про віру в Христа. До цього він дійде 
пізніше. Але нам важливо чітко побачити, що Павло не мислить категоріями 
теологів-кальвіністів. Згідно з Павлом Бог позитивно оцінює кожну людину, що  
"витривалістю в добрім ділі шукає слави, і чести, і нетління". До з’явлення 
Христа — повноти Істини, в яку люди мусять повірити для спасіння — Бог судив 
людей відповідно до тої міри істини, яка їм відкрита. Чи до Христа за тисячі років 
ніхто не спасся? Що таке віра? Це послух тій істині, яка тобі відкривається. У 
першому розділі ми читали про те, що було відкрито для людей. Ще коротко 
потрібно сказати, що Христос заплатив за гріхи всіх людей — зокрема тих, хто 
жив до Його приходу. Христова жертва всеохопна. Непорочний Агнець 
"призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за 
останнього часу" (1 Пет. 1:20)68. Ця жертва створила підстави для виправдання 
кожної людини не на основі повної безгрішності, але на підставі віри — послуху 
істині. Тому Бог не дивиться на обличчя людини, її походження, але на її серце і 
готовність довіряти Йому. 

"Котрі бо згрішили без Закону, без Закону й загинуть, а котрі згрішили в 
Законі, приймуть суд за Законом. Бо не слухачі Закону справедливі перед 
Богом, але виконавці Закону виправдані будуть. Бо коли погани, що не 
мають Закону, з природи чинять законне, вони, не мавши Закону, самі собі 
Закон, що виявляють діло Закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм 
сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну, дня, 
коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через 
Ісуса Христа." (2:12-16). 

Павло тут вирівнює юдеїв і язичників. У цьому сенсі євреї не мають переваги 
перед Богом. Знання Закону робить їх ще більш відповідальними. Їм значно 

                                                 
68 Пор.: "І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агнця, 
заколеного від закладин світу." (Об. 13:8). 
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більше довірено. Вони отримали Слово Боже і мали нести істину про єдиного 
Бога. Але той факт, що вони мають Закон, "слухачі", тільки ускладнює їхню 
позицію на суді. Бо тільки "виконавці Закону виправдані будуть". Богові 
важливий твій відгук на Його волю. 

Бог дав людині здатність розрізняти добро і зло. Соломон пише: "усе Він 
прегарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце…" (Еккл. 3:11). 
Люди відчувають відповідальність перед вічністю. Язичники, "не мавши Закону, 
самі собі Закон… як свідчить їм сумління та їхні думки". Кожна людина має 
сумління, яке Бог використає на суді.  

Погани "що не мають Закону, з природи чинять законне". Павло каже, що 
погани чинять те, що правильно в Божих очах. Не тільки знають, але й виконують. 
Це нісенітниця, якщо природа людини зіпсута від початку. Якщо людина має 
"гріховну природу", вона апріорі не може чинити "законне". Ми не маємо права 
засудити вбивцю, якщо він, убивши, зробив те, що для нього природно. Так само 
як не можемо засудити собаку, який загриз кота. Він зробив те, що для нього 
нормально. Якщо людина вбиває, вона чинить протиприродно! Людина несе 
моральну відповідальність за свої вчинки. І для того, щоб це зрозуміти, вона має 
бути в стані осудності. Душевно хворих людей вважають неосудними. Малі діти 
так само не в стані відповідати за свою поведінку. З юридичної точки зору вони 
невинні в будь-якому разі. В юдаїзмі людину вважають невинною до 13 років, коли 
вона стає повнолітньою і зобов’язана виконувати закон у повному обсязі69. А 
взагалі перед Богом ми можемо говорити радше не про вік відповідальності, а про 
стан відповідальності, тобто осудності, коли людині можна зарахувати її гріх. 

"Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на Закона, і хвалишся Богом, і знаєш 
волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із Закону, і маєш певність, що 
ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, 
виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в 
Законі. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш! Проповідуєш не 
красти, а сам крадеш! Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб! 
Гидуючи ідолами, чиниш святокрадство! Ти, що хвалишся Законом, 
зневажаєш Бога переступом Закону! Бо "через вас зневажається Боже 
Ймення в поган", як написано." (2:17-24). 

Зватися юдеєм вже було почесно. Само ім’я Юда (Єгуда) в перекладі означає 
"похвала". Але іменем можна похвалитися тільки перед людьми. Перед Богом 
мало мати ім’я, треба ще й відповідати цьому імені. Мало знати Божу волю, треба 
її виконувати. Як було сказано "ти"  (юдей) — це збірне поняття. Павло говорить 
про юдеїв загалом. Він звинувачує їх у тому, що вони крадуть, чинять перелюб, 
чинять святокрадство (грабують поганські храми, капища), зневажають Бога 
переступом Закону. Він пише про єврейський народ узагалі. Звичайно, далеко не 
всі вони це робили, так само як не всі погани робили те, що Павло назвав у 
першому розділі. Він узагальнює. Безумовно, були люди, про яких Павло каже: 
"хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, і чести, і нетління". Про таких 
людей ми читаємо, наприклад у Євангелії від Луки: "За днів царя юдейського 
Ірода був один священик, на ім'я Захарій, з денної черги Авія, та дружина 
його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні 
перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні." (Лук. 

                                                 
69 Бар-Мицва Еврейское совершеннолетие 
http://mos-tlv.ru/articles/rubrics/byt-evreem/bar-mitsva-evreyskoe-sovershennoletie/ 
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1:5-6). Захарій та Єлизавета були праведні в Божих очах, бездоганно виконуючи 
Його заповіді. І вони такі були не єдині. Але загалом ізраїльський народ не 
виконував своєї місії у світі. Тому Павло, посилаючись на пророка Ісаю, каже 
"через вас зневажається Боже Ймення в поган". Жалюгідний стан Ізраїлю 
показував у негарному світлі Бога, Якому вони служили. Для язичників це було 
причиною для глузувань. 

"Обрізання корисне, коли виконуєш Закона; а коли ти переступник 
Закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отож, коли необрізаний 
зберігає постанови Закону, то чи не порахується його необрізання за 
обрізання? І необрізаний з природи, виконуючи Закона, чи не осудить тебе, 
переступника Закону з Писанням і обрізанням? Бо не той юдей, що є ним 
назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, 
духово, і обрізання серця духом, а не за буквою; і йому похвала не від 
людей, а від Бога." (2:25-29). 

Павло твердить, що знак завіту (угоди) з Богом, обрізання, має сенс тільки 
тоді, коли ти вірно виконуєш завіт. Сам по собі символ нічого не вартий. Так як 
сьогодні обручка — це символ союзу між чоловіком та дружиною. Але обручка 
втрачає значення для того, хто перестає бути вірним своєму подругові. З цієї 
причини тому, хто хоч і не має знаку завіту (необрізаний), але "зберігає 
постанови Закону", зарахується його праведність. Бог дивиться не на тіло, а на 
серце. 

"Необрізаний з природи" — це той, хто народився таким. Його так створив 
Бог. Обрізання — це втручання в природний стан речей. Поміркуймо про те, що 
таке природа взагалі. Що означає це слово? За Словником української мови 
слово "природа" має три значення: 

1) Органічний і неорганічний світ у всій сукупності і зв'язках. 

2) Сукупність фізичних та психічних особливостей, з яких складається 
особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці. Характер людини. 

Прозою ширше і більше можна обхопити життя. До сього ще треба додати і 
натуру, чи природу автора (Панас Мирний). 

3) Сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь; суть, сутність. 
Спостереження в телескоп і інші явища наукового дослідження з'ясували 
справжню природу Сонця, яка не має нічого в собі божественного (Астрономія).  

Власне кажучи, ніщо в цьому світі не має своєї природи як такої. Коли ми 
говоримо про природу речей, то маємо на увазі їх характеристики, властивості, 
тобто те, чим ми можемо описати той чи інший предмет. Природа предмета — це 
сам предмет, а не те що є в ньому. Якщо ми описуємо природу автомобіля, то 
кажемо, що це річ, виготовлена з металу та інших матерій, сконструйована так, 
щоб нею можна було пересуватися. Природа стола — це дерево. Коли ми 
говоримо про природу живих істот, то називаємо їхні характеристики. Собака від 
природи гавкає. Він створений таким. Кіт від природи нявкає, а гавкати не може. 
Природа речей не змінюється. Якою Бог створив річ, такою вона й залишається. 
Кінь завжди буде конем. Людина не може змінити природи речей. Вона може 
виготовити з металу літак, але метал зостанеться металом, його природа не 
зміниться. 

Отож, якщо говорити про "гріховну природу" людини, то що це? Де вона? У 
теоріях богословів це якась частина людини. Яка? І чому це слово має набувати 
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не властивого йому значення? А якщо "гріховна природа" людини — це сама 
людина, то як вона такою стала? Бог її такою створив? Ні. Вона сама змінила 
свою природу? Адам з'їв плід і сам змінив свою природу? Це означало б, що Адам 
спочатку був однією істотою, а потім став іншою. Так, як дівчина стала 
кривенькою качечкою в українській народній казці. Та гаразд, припустімо, що так і 
сталося — Адамова природа змінилася. Собака став котом і почав нявчати. Тоді 
людина відповідно до своєї природи мала би робити зло і не могла би й бажати 
чинити добро. Але, як ми вже побачили, апостол Павло каже, що людина здатна 
робити добро від природи. Не є добра з природи, але спроможна робити добро, 
так само як спроможна робити зло. То може людина за своєю природою — це 
просто людина, що має розум, емоції, волю, вміє говорити, творити, любити тощо. 
Може гріх — це не єство людини чи якась його частина, а те, чому людина може 
віддаватися, вибирати його?.. 

Іноді ми кажемо про когось, що це "паскудна натура". Що ми під цим 
розуміємо? Що ця людина має поганий характер. Характер — це те, що 
формується в процесі життя і підлягає коригуванню. Ми розуміємо людину 
паскудною цілком, а не якусь її частину. Про людину можуть сказати: овеча 
натура, вовча натура, груба натура, весела натура, звіряча натура, вразлива 
натура, глибока натура, широка натура тощо. "Від натури все. Яка в кого натура, 
така й совість" (Григорій Тютюнник)70. Іншими словами натура — це вдача 
кожної людини зокрема. У Каїна була одна натура, а в Авеля — інша. 

Римлян 3 

"То що ж? Маємо перевагу? Анітрохи! Бо ж ми перед тим довели, що 
юдеї й геллени — усі під гріхом, як написано: "Нема праведного ані одного; 
нема, хто розумів би; немає, хто Бога шукав би, — усі повідступали, разом 
стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного! Гріб відкритий — їхнє 
горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні 
повні прокляття й гіркоти! Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та 
злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали! Нема страху Божого 
перед очима їхніми…" А ми знаємо, що скільки говорить Закон, він говорить 
до тих, хто під Законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ 
винний Богові." (3:9-19). 

Павло підсилює своє твердження про те, що всі опинилися в однаковому 
гріховному становищі — як ті, що мали Закон, так і ті, хто його не мав. Так він 
поступово підводить до думки, що всім потрібне спасіння на підставі віри, а не 
виконання Закону. Тут апостол одним текстом подає цитати з різних місць 
Писання: Пс. 14:1-3 (Пс. 53:2-4), Пс. 5:10, Пс. 139:4, Пс. 10:7, Іс. 59:7, Пр. 1:16. 
Про кого пише Павло? Він знов узагальнює, показуючи гріховність усіх людей. Так 
само як у першому розділі він говорив про всіх язичників загалом, а в другому — 
про євреїв. У третьому розділі Павло пише про всіх разом. 

Погляньмо, наприклад, на Псалом 14. Про кого там ідеться? Псалом 
починається зі слів "Безумний говорить у серці своїм: "Нема Бога!" Зіпсулись 
вони, і обридливий чинять учинок, нема доброчинця!..". Ми відразу бачимо, 
що мова йде про безумних людей, безбожників, які живуть так, наче Бога немає. 
Псалом розповідає про зіпсутих дорослих людей. Вони самі дійшли до такого 
зіпсуття, а не народилися такими. Тут ні слова немає про маленьких дітей. Ці 
люди "повідступали", "разом стали бридкими". Не завжди були, а стали 
                                                 
70 Словник української мови. Натура. 
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такими. Тобто суть не в природі, а в рішеннях людей. Це стосується всіх цитат, які 
наводить Павло. "Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати", "язиком своїм 
кажуть неправду", "уста їхні повні прокляття" — це все стосується дорослих 
безбожників, а не малих дітей. 

Такі псалми писали в часи відступництва від Бога, коли критична більшість 
поклонялась ідолам. Тоді Бог починав картати весь народ через гріхи більшості. 
Усі підпадали під суд Божий. Але це не означає, що всі однаково заслуговували 
такого суду. Завжди були люди, хоча б навіть одиниці, які жили в праведності. 
Завжди були такі, як Ілля, Ной, Йов, Даниїл, Самуїл, Ісая, Єремія, Ездра, Естер 
тощо. Навіть коли весь народ відправлявся в полон, або коли Бог посилав ворожі 
війська на Ізраїль. Тому  фраза "нема доброчинця, нема ні одного!" — це 
гіпербола. Не забуваймо про те, що псалми, як і пророчі книги — це поезія, а не 
богословські трактати. А для поезії не характерні абсолютизування. Якщо цей 
фактор ігнорувати, можна дійти до абсурдних тлумачень. Подумайте, коли ми 
кажемо, що всі чиновники — корупціонери, ми ж розуміємо, що мають бути й такі, 
що працюють на совість. Просто вони не становлять критичної маси, щоб це 
позначилося на загальній картині. Так само й тут. Практично в усі часи були люди, 
про яких сказано у Псалмі 1: "Блажен муж, що за радою несправедливих не 
ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в 
Законі Господнім його насолода, і про Закон Його вдень та вночі він 
роздумує!" (1:1-2). 

"А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо 
різниці немає, бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, але дарма 
виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі, що 
Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити 
Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів." (3:22-25). 

І ось, нарешті, апостол Павло доводить своїх читачів до кульмінації. Правда, 
або "праведність"71 (Турконяк) "через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто 
вірує". Писання нам говорить, що єдиний, хто прожив життя без жодного гріха — 
це Ісус Христос72. "Немає людини праведної на землі, що робила б добро й 
не грішила." (Екл. 7:20). Тому що "всі згрішили". Не сказано народилися 
грішниками або мають "гріховну природу". Сказано, що згрішили. А також 
"позбавлені Божої слави". Слава Божа — це присутність Бога, яку людина може 
сприйняти через тілесні відчуття. До гріхопадіння люди були огорнуті славою 
Божою. Слава Божа, шехіна, була в юдейському храмі. Після гріхопадіння людина 
стала позбавлена слави Бога, тобто близького контакту з Ним. 

                                                 
71 Гр. δικαιοσύνη (дікайосуне) перекладають як праведність, справедливість, правда або 
виправдання. В українській мові ці всі слова мають спільний корінь. Слово правда в сучасній мові 
є синонімом істини, але воно йому не тотожне. Антонім істини — брехня (також неправда), а 
антонімом правди є не лише неправда, але й кривда. Істину не можна чинити, а правду можна (Пс. 
106:3; 1 Ів. 3:7). Так само як можна чинити кривду. Того, хто чинить правду, називають правим. 
Бути правим — це бути праведним або справедливим. Натомість російське "быть правым" 
українською правильно перекласти "мати рацію" (ты прав — ти маєш рацію, твоя правда, слушно 
кажеш). 
72 "Бо ми маємо не такого Первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але 
випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха." (Євр. 4:15). 
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Римлян 4 

У цьому розділі ми читаємо про виправдання вірою для всіх людей на 
прикладі Авраама. Що стосується нашої теми, то нас цікавлять декілька віршів. У 
першому вірші ми знову натрапляємо на конструкцію κατα σάρκα (за тілом):  

"Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш отець за тілом?" (4:1). 

Безперечно, κατα σάρκα і в цьому випадку не має жодного відношення до 
"гріховної природи". Мова йде про родинні зв’язки за тілом, тобто за тілесним 
походженням (євреїв). Також варто відзначити неправильний переклад у 
російській Синодальній Біблії, де написано: "Что же, скажем, Авраам, отец наш, 
приобрел по плоти". Конструкція "за тілом" граматично відноситься не до слова 
"знайшов" (чи рос. "приобрел"), а до слова "отець", так як переклав Огієнко. Окрім 
того треба вказати, що це запитання ставить не Павло, а його уявний опонент-
юдей. А Павло йому відповідає в другому вірші. Це діатриба, яку Огієнко не 
помітив, поставивиши зайве слово "бо" в другому вірші ("Бо коли Авраам 
виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога."). У перекладі 
Турконяка немає цього сполучника73. 

Далі Павло цитує Давида: 

"Блаженні, кому прощені беззаконня, і кому прикриті гріхи. Блаженна 
людина, якій Господь не порахує гріха!" (4:7-8). 

І Павло, і Давид пишуть про гріхи, злочини, беззаконня, що можуть скоїти 
лише свідомі дорослі люди. Але людина завжди може покаятись, прийти до 
Господа з вірою, і Господь її простить. Давид сам зазнав блаженства прощення, і 
тому пише про це74. 

Потім апостол наводить аргументи на користь віри в суперечці з Законом, і 
каже: 

"Бо коли спадкоємці ті, хто з Закону, то спорожніла віра й знівечилась 
обітниця. Бо Закон чинить гнів; де ж немає Закону, немає й переступу." 
(4:15). 

Думка про те, що де нема Закону, там нема й переступу Закону, повторюється 
в наступних розділах. Закон робить гріх гріхом. Переступ (порушення, злочин) є 
тільки там, де є що переступати. Тільки коли є закон — заповідь, що говорить чого 
не можна робити, — тоді його порушення кваліфікують як злочин, що можна 
залічити людині. Коли дитина чинить неправильне, то їй не можна цього 
зарахувати. Немовля невинне перед законом в юридичному сенсі, оскільки не 
розуміє, що чинить. Те саме можна сказати й про інших людей, яких уважають 
неосудними.  

"І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши 
майже сторічним, ні утроби Сариної за змертвілу." (4:19). 

Ми вперше натрапляємо на слово сома (тіло), а не саркс. Тут воно так само, 
як і саркс, означає тілесну матерію (в цьому значенні вони синоніми). Ба більше, 
саме в цьому місці значення тіла звужується до чоловічого статевого органу. Це 

                                                 
73 "Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом." (Рим. 4:2, 
Турконяк). 
74 "Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха 
не залічить, що нема в її дусі лукавства!" (Пс. 32:1-2). 
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метонімія75. Авраам не вважав себе імпотентом, хоч і був таким. Він не знеміг у 
вірі в те, що Бог дасть йому обіцяне — сина. І Бог дав йому згідно з його вірою. 

Ми вже розглядали термін плоть, а тепер подивімось на дефініцію слова 
тіло. От що ми читаємо у Словнику української мови: 

1) Матерія, речовина, що так чи інакше обмежена в просторі; окремий 
предмет у просторі. — Бачите, діти, — казала вчителька, — від нагрівання тіла 
розширюються, збільшуються, а від холоду стискаються. (Оксана Іваненко); 

2) Організм людини або тварини в цілому з його зовнішніми і внутрішніми 
проявами. Він почутив [відчув], що його тіло труситься од голови до самих 
пальців на ногах (Іван Нечуй-Левицький) // тільки одн. Умовна назва 
матеріальної оболонки людини як протилежності її духовному, психічному світу. 
Дивись же на мене, сонце, й засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона 
була недоступна для комариного жала... (Михайло Коцюбинський); 

3) Тулуб людини або тварини. У Романа було красиве тіло, розвинуте, біле, 
м'язисте, значно молодше за його порізане глибокими зморшками 
обличчя (Олесь Гончар); 

4) тільки одн. Шкірно-м'язовий покрив людини або тварини; м'язи, м'ясо. 
Пазуха трохи розійшлася, і крізь ту невеличку прорішку біліло тіло (Панас 
Мирний); 

5) чого. Основна, наймасивніша частина чого-небудь; корпус чого-небудь. 
Тіло греблі протинали два суцільні внутрішні тунелі, що йшли крізь товщу 
бетонного масиву від берега до берега (Сава Голованівський); 

6) перен. Про що-небудь єдине, що складається з погоджено діючих частин. 
Ви почуваєте, що ви — частина того світу, невеличка цяточка його живого 
тіла, непримітний куточок його безмірної душі (Панас Мирний); [Кембль:] 
Громада — вільне й незалежне тіло (Леся Українка). 

В останньому, переносному, значенні апостол Павло називає Церкву Тілом 
(сома) Христовим. Плоть не може означати організму в цілому (значення 2). Тіло 
може означати сукупність м’язів (плоті), кісток, крові та інших складових організму. 
Це чудово видно в Листі до ефесян 2:30: "бо ми члени Тіла (сома) Його від тіла 
(плоть — саркс) Його й від костей Його!" 76. Різниця між сома і саркс у грецькій 
мові загалом така сама, як між тілом і плоттю в українській чи body і flesh в 
англійській мові. У гебрайській мові є тільки одне слово на позначення тіла у 
значенні плоті або м'яса — ָבָשר (басар). А якщо мова йде про організм як 
сукупність органів, то використовується слово גוף (ґуф) що може означати тіло 
(будову тіла), особу, істоту, фігуру, корпус. Тобто євреї на базарі купують басар 
(м'ясо), під хлібом на причастя також розуміють басар (тіло, плоть Ісуса Христа), а 
коли йдеться про Тіло Христа як Церкву, то тоді це — ґуф (тіло). Коли ж Біблія 
говорить про людей сукупно, її характерною фразою буде "кожне тіло" (усяка 

                                                 
75 Метонімія (від гр. metonimia — перейменування) — це метафоричний троп, основу якого 
складає заміна одних назв іншими на ґрунті асоціації за суміжністю їх значень: золото у вухах 
(замість: золоті сережки чи сережки з золота), кришталь на столі (мають на увазі вироби з 
кришталю), столове срібло (прибори з срібла), вивчали Шевченка (твори Шевченка), подай 
математику (підручник з математики), зібралася вся школа (учні й учителі школи), відділ у 
відпустці (співробітники відділу), немає серця (жорстокий). 
76 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ, καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ (Еф. 5:30, Textus 
Receptus). 
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плоть) 77. Ніде сома, саркс чи басар не означає "гріховної природи", бо плоть 
завжди говорить про матерію, фізіологію, а не матафізичну (духовну) субстанцію 
чи силу. І ми пересвідчимось у цьому, дослідивши Писання. 

Римлян 5 

"А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли 
ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, 
коли кров'ю Його ми виправдані." (5:8-9). 

Тут нам важливо відмітити, що Павло, пишучи про себе і всіх, хто вірує, каже 
"коли ми були ще грішниками". Кожен, хто вірує, вже не грішник, а 
виправданий. Християнин не може мати тотожності грішника, якщо він живе 
вірою.  

А тепер ми підійшли до, напевно, найпопулярнішого вірша в прихильників 
концепцій "первородного гріха" та "старої гріховної природи". 

"Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом 
смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили." (5:12-
14). 

Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν 

Тому-то, як через одного чоловіка гріх до світу ввійшов 

καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος  

а гріхом смерть  

καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν 

так на всіх людей смерть поширилась (розійшлась)  

ἐφ' ᾧ πάντες ἥμαρτον 

(тому що/ у якому/ у якій/ через що/ і так/ на підставі чого) всі згрішили  

Зміст останніх чотирьох слів змінюється залежно від того, до якого члена 
речення їх віднести. При цьому загальний догматичний сенс вірша також може 
значно змінюватися. Кострукцію ἐφ' ᾧ можна перекласти по-різному. Займенник 
ὅς (Давальний відмінок — ᾧ) можна перекласти словами хто, що, який (яка), 
котрий (котра), інший (інша), цей (ця), той (та). Прийменник ἐπί (перед 
придиховими звуками — ἐφ') — на, по, над, при, поблизу, біля, перед, під час, на 
підставі, проти тощо. Усе залежить від конструкції та контексту. Отож є три 
можливі варіанти прочитання нашого тексту: 

1) в якому всі згрішили — тоді фраза відноситься до слів "одного чоловіка", 
тобто Адама. Саме такий переклад містить латинська Вульгата (in quo omnes 
peccaverunt), і на цьому прочитанні тексту ґрунтувався Августин. Російський 
Синодальний переклад передає цей зміст, ніби дублюючи ἐφ' ᾧ ("потому что в 
нем все согрешили"). Подібно переклав Куліш ("через того, в кому всі 
згрішили"). З таким перекладом не можна погодитись, оскільки: а) конструкції 
віддалені одна від одної в тексті (ἑνὸς ἀνθρώπου, одного чоловіка, у першій 
частині вірша, а ἐφ' ᾧ — у четвертій частині); б) таке прочитання суперечить 

                                                 
77 "Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до Тебе приходить!" (Псалом 65:3); "Замовчи ж, всяке 
тіло, перед Господнім лицем, бо Він пробудився з мешкання святого Свого!" (Захарія 2:17); "так 
щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло." (1 Кор. 1:29). 
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контексту, випадає з логічного ланцюжка в аргументації Павла, що ми побачимо 
далі. 

2) тому що (бо; через те що) всі згрішили — а) слова ἐφ' ᾧ відносяться до 
слів "у всіх людей" у третій частини речення і мають бути перекладені як "тому 
що". У такому разі можна неправильно розтлумачити вірш: гріх Адама спричинив 
його смерть, а наші гріхи спричинюють нашу смерть. б) слова ἐφ' ᾧ як "тому що" 
відносяться до всього речення, а отже і гріховність, і смертність людей так чи 
інакше є наслідком гріхопадіння Адама. Такий переклад подають усі українські 
переклади, крім Куліша, і значна більшість перекладів англійських. 

3) у якій (через яку; через що; і так; на підставі чого) всі згрішили — 
слова ἐφ' ᾧ відносяться до найближчого іменника в реченні — смерть. Тоді фраза 
звучатиме так: на всіх людей смерть розійшлась, у якій (через яку) всі 
згрішили або у всіх людях смерть поширилась, через що всі (і так усі) 
згрішили. Такий переклад найлогічніший. Смерть одного чоловіка спричинила 
смертність усіх людей, а отже піддатливість до гріха. Тобто люди стали грішити в 
стані смертності. Такий підхід відображено в деяких англійських перекладах.78 

Другий (б) і третій варіанти перекладу не суперечать тому, що говорить Павло 
в цьому уривку п’ятого розділу і всьому контексту Послання до римлян. 
Погляньмо на те, як коментує це місце Писання Іван Золотоустий:  

 "Отже, як увійшла й запанувала в світі смерть? Через гріх одного. А що 
означає: "тому що вcі згрішили"? Те, що оскільки впав один, через нього стали 
смертними всі, навіть ті, хто не скуштував забороненого плоду."79 

"Адам для своїх нащадків, хоч вони й не скуштували деревного плоду, став 
винуватцем смерті, уведеної в світ Адамовою їдою"80.  

Золотоустий не говорить про передану від Адама "особисту" вину кожної 
людини. Сама людська смертність для нього вже є "особисте покарання" кожному 
з нащадків Адама. Трагедія смертності не так у гніві Божому (хоч і ця думка 
присутня в навчанні Івана Золотоустого), як у відчуженості людини, відділенні 
людини від її Творця. Він говорить про смертність, але при цьому в його словах 
немає приреченості, що відчувається, наприклад, в Августина. Мало того, у 
смертності він навіть намагається побачити позитивні риси! Смертність гамує 
людину, змушує задуматись про вічне: 

"А якби хтось із вас постарався дізнатися про це, то я скажу, що ми не тільки 
не зазнали ніякої шкоди від тієї смерті й засудження (якщо тільки будемо 
пильнувати), але навіть маємо користь від того, що стали смертними. Перша 
наша від цього вигода та, що ми грішимо не в безсмертному тілі, а друга та, що це 
дає нам тисячі причин до мудрості. Майбутня смерть, якої ми чекаємо, спонукає 
нас бути поміркованими, чеснотними, стриманими і віддалятися від усякого зла."81 

                                                 
78 "Therefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, even so death passed upon all 
men, in that (через що) all sinned." (Wesley Version by John Wesley, 1790); "On account of this as 
through one man the sin into the world entered, and through the sin the death; and thus to all men the 
death passed through, in which (у якій) all sinned." (The Emphatic Diaglott by Benjamin Wilson, 1865); 
"Therefore, as by one man sin came into the world, and death by sin; and thus death came upon all 
men, in that (через що) all sinned." (Translation of the New Testament from the Original Greek by 
William Godbey, 1902). 
79 Иоанн Златоуст. На послание к Римлянам. Беседа 10. http://azbyka.ru 
80 Там само. 
81 Там само. 
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Чи винна людина особисто перед Богом? Безумовно. Але ця вина не 
передається від Адама, а кожен особисто її "заробив". Заробив, щоправда, під 
безпосереднім впливом Адамового гріха, тобто внаслідок його непослуху. Життя 
людини Золотоустий порівнює з неприборканим конем, що рветься, через 
перешкоду божественних заповідей, на дику волю:  

"Тіло наше до приходу Христа було легко доступне гріху. Бо після смерті в 
нього увійшла велика безліч пристрастей і тому воно стало вкрай нездатним іти 
шляхом чесноти... воно бігло подібно до якогось неприборканого коня, і часто 
грішило, тому що закон, хоч і вказував, що потрібно робити і чого не робити, не 
давав його виконавцям нічого, крім словесного вмовляння."82 

Отже згрішив один, і це стало причиною того, що всі згрішили. Не всі згрішили 
в Адамі. Тільки він згрішив, а людство живе в наслідку його гріха. Цю думку Павло 
повторює сім разів, підкреслюючи значення гріхопадіння того "одного": "як через 
одного чоловіка ввійшов до світу гріх" (в. 12), "коли за переступ одного 
померло багато" (в. 15), "що сталось від одного, що згрішив" (в. 16), "коли за 
переступ одного смерть панувала через одного" (в. 17), "як через переступ 
одного на всіх людей прийшов осуд" (в. 18), "як через непослух одного 
чоловіка багато-хто стали грішними" (в. 19). Це очевидно — вина лежить на 
одному Адамі! Решта людей прийняли кару за вину одного. 

"Гріх бо був у світі й до Закону, але гріх не ставиться в провину, коли 
немає Закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто 
не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього." (5:13-14). 

Спочатку ми бачимо повторення думки, що "гріх не ставиться в провину, 
коли немає Закону". А потім Павло говорить, що смерть, як наслідок гріха одного 
Адама, панувала й "над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама". 
Йдеться про те, що покарання прийшло й на тих, хто немає жодного стосунку до 
гріха Адама. Вони не згрішили в ньому. Так само вони не вчинили переступу 
Закону, бо Закону Мойсеєвого ще не було. Не було також інших заповідей, 
подібних до тої, що Бог дав Адамові ("не їж"). Мова, очевидно, про праведників 
періоду до Мойсея. Не безгрішних, але праведників, що жили вірою в послуху 
Богові, бо нема людини, яка не вчинила б жодного гріха83. 

Кілька слів про "гріх" та "гріхи". Багато коментаторів кажуть, що це різні 
поняття. У першій частині ми вже ознайомилися з коментарем Кларенса Ларкіна. 
Повторимо його: "Тут необхідно розділяти "гріх" і "гріхи". "Гріх" — це тa схильність 
до непрaвильних учинків, яку ми вспадкувaли від Адaмa, і зветься вона 
"первородний гріх" або "природнa зіпсутість". "Гріхи" — це окремі гріховні вчинки, 
які ми робимо через схильність до гріха всередині нaс."84. Приблизно те саме ми 
читаємо в примітках Вітнеса Лі до Нового Завіту: "З вірша 12 (Рим. 5) мова йде 
про гріх. Гріх — це не просто вчинок... гріх — це, очевидно, зіпсута природа 
Сатани, лукавого, який внаслідок падіння Адама ввів себе в людину і став тепер 
тою гріховною природою, що перебуває, діє і працює в упалій людині. Ця гріховна 
природа є коренем усіх зовнішніх гріховних учинків."85. Така позиція продиктована 
не текстом Писання, а теологією, і не витримує жодної критики. Павло 
використовує слово гріх в однині тільки зі стилістичних міркувань. Так само як, 

                                                 
82 Иоанн Златоуст. На послание к Римлянам. Беседа 11. http://azbyka.ru 
83 "Коли вони згрішать Тобі, — бо немає людини, щоб вона не згрішила, — і Ти розгніваєшся на 
них…" (1 Царів 8:46). 
84 Кларенс Ларкин. Правильное разделение Слова. — С. 206-207. 
85 Новый Завет: Восстановительный перевод. — Коментар до Римлян 5:12. 



 35 

звертаючись до юдеїв, він вдається до форми в однині (юдей). І все. Сам текст 
спростовує ці перемудровані тлумачення. Читаємо: "але гріх не ставиться в 
провину, коли немає Закону". Гріх, тобто порушення, конкретний вчинок, не 
ставиться в провину коли немає Закону, але ставиться в провину, коли Закон є. 
Дуже просто і зрозуміло. 

Далі Павло порівнює "одного" Адама та "одного" Христа: 

"Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного 
померло багато, то тим більш благодать Божа й дар через благодать однієї 
Людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що 
сталось від одного, що згрішив; бо суд за один прогріх — на осуд, а дар 
благодаті — на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ 
одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає 
рясноту благодаті й дар праведности, запанують у житті через одного Ісуса 
Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, 
так і через праведність Одного прийшло виправдання для життя на всіх 
людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато-хто стали грішними, 
так і через послух Одного багато-хто стануть праведними. Закон же 
прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла 
благодать, щоб, як гріх панував через смерть, так само й благодать 
запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом 
нашим." (5:15-21). 

Цей уривок чудово пояснює 12 вірш. Особливо чітко видно абсурдність 
тлумачень без урахування літературного стилю. Наприклад, протиставні 
конструкції "на всіх людей прийшов осуд" та "прийшло виправдання для 
життя на всіх людей". Що, справді виправдання прийшло на всіх людей? Чи 
може тільки на тих, хто вірує? Або це: "багато-хто стали грішними". Багато, але 
не всі стали грішними? Якщо ігнорувати стилістику, виривати вірш із його 
контексту, то неправильних інтерпретацій не уникнути. Що означає "всі 
згрішили" у 12 вірші? Тільки те, що Адам згрішив, смерть стала реальністю, а 
люди в цій смертельній реальності стали грішити. Тут нічого не сказано про 
успадкування гріха чи "гріховної природи". У чому полягає порівняння між Адамом 
та Христом? Це чудово пояснює Майкл Перл: "Як один чоловік згрішив, і це 
вплинуло на всіх, так один Чоловік був праведний, і це вплинуло на всіх. Один 
чоловік згрішив і осуд прийшов на всіх, хоч вони не заслужили цього. Так само 
один Чоловік послухався Бога і його праведність прийшла на всіх, хоч вони не 
заслужили цього. Іншими словами, якщо ми скажемо, що один згрішив — 
дорівнює всі згрішили, то це знищить аналогію, що один був праведний — і всі 
отримали життя. Тоді аналогія мала би бути така: Адам згрішив, ми були в ньому, 
ми винні, бо ми справді згрішили — Христос послухався, ми були в Ньому, ми 
праведні, тому що ми насправді проявили послух. А це була б цілковито 
фальшива концепція. Бо якби вчинок Адама насправді зробив нас грішниками, 
тоді, відповідно, вчинок Христа насправді зробив би нас праведними, чого він не 
зробив. Нас названо праведними, нам залічено Його праведність."86 Учинок 
Адама не зробив нас автоматично грішниками, а вчинок Христа не зробив нас 
автоматично праведниками. Гріх Адама відкрив дорогу гріховності, а праведність 
Христа відкрила дорогу праведності. 

                                                 
86 Michael Pearl. Sinful nature. Answering verses. — Аудіофайл.  
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Римлян 6 

"Що ж скажемо? Позостанемся в гріху, щоб благодать примножилась? 
Зовсім ні! Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не 
знаєте, що ми всі, хто христився у Христа Ісуса, у смерть Його христилися? 
Отож, ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із 
мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо 
коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою 
воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із Ним, щоб 
знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, 
той звільнивсь від гріха!" (6:1-7). 

Розповівши про таку дивовижну річ як виправдання через віру на прикладі 
Авраама і про силу благодаті, яку дарує Бог через Христа, Павло чує від свого 
співрозмовника питання у відповідь: — То що ж нам сказати на це? Залишатися в 
гріху, щоб зросла благодать? Його реакція на таке запитання чітка: — Аж ніяк! Не 
може бути такого! А далі він пояснює чому саме. Павло каже, що ми вмерли для 
гріха, а мертві не грішать. Як ми вмерли? Разом з Христом. Ми хрестились у 
Христа, а отже в Його смерть. Хрестилися (гр. εβαπτίσθημεν ебаптистхемен) 
буквально означає були занурені.  Що значить хреститись в Ім’я Христа? Для 
сучасної людини це не зовсім зрозуміло, але для античної тут було все ясно. Річ у 
тому, що обряд хрещення (тобто занурення або обмивання) відбувався щодня в 
багатьох будинках Римської імперії. Коли купували раба і вводили його в будинок 
нового пана, то над ним відбувався обряд хрещення "в ім'я нового пана". Це 
обмивання, яке іноді робив і сам покупець, символізувало забуття колишнього 
життя раба і його перехід в абсолютне володіння покупця. До речі, при цьому раб 
отримував від нового господаря нове ім'я. Усе старе мало бути викреслено з 
пам'яті: колишнє ім'я, попередній пан, минуле життя. Коли ми увірували в Христа, 
нам було приписано Його Ім’я, а з Ім’ям усю Його історію. Це означає, що коли 
Христос помер, то я помер з Ним. Коли Він воскрес — я воскрес із Ним. Коли Він 
вознісся і сів праворуч Отця — я зробив це з Ним87. Про це Павло й пише далі: 

"Отож, ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес Христос 
із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Бо 
коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою 
воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із Ним, щоб 
знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, 
той звільнивсь від гріха!" (6:4-7). 

Передусім зауважмо, що ми знову натрапили на тіло. Тут Павло вжив слово 
сома. Отож, ми бачимо, що гріховним може бути не лише саркс, але й сома. У 
цьому контексті різниці між цими термінами немає. Але важливо зрозуміти, що 
тіло не само в собі гріховне. Воно може бути знаряддям гріха. Як, скажімо, ніж: 
може бути знаряддям для нарізання хліба, а може бути знаряддям убивства. Тіло 
може бути віддане гріху. Буквальний переклад із грецької τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας 
звучатиме як тіло гріха. 

Наступне. Ми читаємо, що "наш давній чоловік розп'ятий із Ним". Давній 
чоловік — це ми самі до увірування в Христа. Це словосполучення 
використовується тричі в посланнях апостола Павла: давній чоловік (Рим. 6:6), 
стародавній чоловік (Кол. 3:9), старий чоловік (Еф. 4:22). І всюди про нього 
написано в минулому часі. Немає старої людини — вона мертва. У Христі є тільки 

                                                 
87 "і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі" (Еф. 2:6). 
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нове творіння — старе минуло88. Ніде в Писанні немає думки про те, що 
християнин може мати дві природи, два єства чи подібне. Стара людина розп’ята 
з Христом. А якщо я грішу, то грішу вже як нова людина. Ніде в Біблії не сказано, 
що гріх чинить якась частина християнина, а друга його частина не може грішити. 
Якщо я грішу, то грішу весь, як нова людина. У тому й парадокс. Павло каже, що 
християни мають знати, що їхній "давній чоловік розп'ятий". Це знання віри 
стає основою їхньої свободи від гріха. Хто вмер, той не грішить. Ми ходимо "в 
обновленні життя". Буквально. Вірою. Не теоретично, не в перспективі, а на 
практиці. "Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?". Якщо я вірою 
отримав виправдання, тоді я вірою і помер для гріха. Буквально виправданий — 
буквально вільний від гріха. Це все реальність віри, про що пише Павло в 
наступному вірші: 

"А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з Ним будемо, 
знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, — 
смерть над Ним не панує вже більше! Бо що вмер Він, то один раз умер для 
гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих 
для гріха й за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашім." (6:8-11).     

Що потрібно для свободи від гріха? Вірити, знати і вважати. Вірити, що ми 
живимо з Христом. Знати, що Христос помер та воскрес раз і назавжди. І вважати 
себе за мертвих для гріха. Христос помер тільки раз, і ми померли з Ним тільки 
раз. Писання не каже нам помирати постійно. Воно свідчить, що ми вже померли. 
Нам не треба розпинати свою плоть — вона вже розп’ята. Нам треба тільки жити 
вірою. Благодаттю, через віру ми переживаємо на досвіді свободу від гріха. 
Теологи, які навчають про дві природи християнина, заохочують християн: знати, 
що Христос хоч і помер, та на них це не має реального впливу; вірити, що вони не 
можуть жити в праведності Христа і є рабами гріха; вважати себе за живих для 
гріха, а не для Бога. І так думає багато-багато християн. Але Павло проголошує 
свободу від гріха і пропонує шлях віри. Віри в Бога, "Який оживляє мертвих і 
кличе неіснуюче, як існуюче." (Рим. 4:17). 

"Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам 
слухатись його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхові за 
знаряддя неправедности, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, 
а члени ваші — Богові за знаряддя праведности. Бо хай гріх не панує над 
вами, — ви бо не під Законом, а під благодаттю." (6:12-14).   

Благодать — це Боже забезпечення для життя в праведності, а не засіб 
заспокоєння сумління. Євангелія — це сила Божа "на спасіння кожному, хто 
вірить", а "праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано: 
а праведний житиме вірою." (Рим. 1:16-17, Турконяк). Неможливе для нас — 
можливе для Бога. Християнин має праведність Христа не лише позиційно. Вона 
відкрита для його освячення щомиті, коли він живе вірою. Євангелія, яка 
проголошує тільки прощення гріхів, — це не те, що благовістить Павло. Він каже: 
"віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші — Богові за 
знаряддя праведности". Немає такого християнина, який не може не грішити. 
Праведність — це не привілей для особливо просвітлених, досвідчених чи зрілих. 
Це дар для кожного, хто вірить. Коли ми вірою вважаємо себе мертвими для 
будь-якого гріха, Бог робить нас дійсно вільними від нього. Надприродно. 

                                                 
88 "Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, — стародавнє минуло, ото сталось нове!" (2 
Кор. 5:17). 
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"Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю? 
Зовсім ні! Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви 
й раби того, кого слухаєтесь, — або гріха на смерть, або послуху на 
праведність? Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця 
послухались того роду науки, якому ви себе віддали. А звільнившися від 
гріха, стали рабами праведности. Говорю я по-людському, через неміч 
вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистості й 
беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів 
праведности на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від 
праведности. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь 
тепер, бо кінець їх — то смерть. А тепер, звільнившися від гріха й ставши 
рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець — життя вічне. Бо 
заплата за гріх — смерть, а дар Божий — вічне життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім!" (6:15-23). 

Християнин не може мати двох панів усередині себе. Християнин має тільки 
одного Господа. Павло каже, що ми, "бувши рабами гріха, від серця 
послухались того роду науки". Ця наука, доктрина, яку він проповідує, 
проголошуючи свободу від гріха. "А звільнившися від гріха, стали рабами 
праведности". Відповідно до цього вчення християнин один раз помер для гріха і 
став вільний, щоб жити для Бога. Знову і знову Павло говорить про нас як 
грішників, як рабів гріха, в минулому часі. Він не ідентифікує себе з грішником у 
теперішньому новому житті з Богом. Він навіть не називає себе спасенним 
грішником чи грішником, якого любить Бог. Він називає себе праведником і рабом 
Бога. 

  Павло каже, що "заплата за гріх — смерть". Яку смерть він має на увазі? 
Слово смерть у Писанні практично завжди означає буквальну фізичну смерть. 
Фізична смертність водночас є ознакою відділеності від Бога. Це смерть у гріхах і 
переступах89; це відчуженість від Божого життя та Його слави. Бог сказав Адамові 
не їсти з дерева життя: "в день їди твоєї від нього ти напевно помреш" (Бут. 
2:17). Гебраїзм, який Огієнко переклав "напевно" (тобто певно, обов’язково, 
точно) помреш, краще було б українською перекласти "помираючи помреш" 
(букв. "померти помреш"). Мова йде про те, що Адам, з’ївши, став підвладний 
фізичній смерті. Почався процес помирання. Він не був безсмертним сам по собі, 
у своїй сутності, але жив в умовах безсмертності, маючи славу Божу над ним і 
доступ до дерева життя. Адам утратив вічне життя. Якби він послухався Бога, то 
жив би вічно. Своїм гріхом він відділив себе від Бога і Його слави. Ніде в Біблії не 
написано про смерть духа чи щось подібне. Це вигадки деяких теологів, які 
засвоїла більшість церков. Адам не помер духовно. У тексті, який ми розбираємо, 
мова йде про смерть фізичну і відділення від Бога. Тут є таке саме 
протиставлення, як у п’ятому розділі. Павло продовжує думку, висловлену раніше. 
"Бо заплата за гріх — смерть": Адам згрішив і смерть стала заплатою, або 
покаранням, за цей гріх. Можливість жити в раю вічно було втрачено і люди стали 
смертні. Люди грішать і помирають. Натомість у Христі ми отримуємо те, що було 
втрачено: "а дар Божий — вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім". По суті, 
за Писанням християнин не помирає, а звільнюється від тлінного тіла, щоб 
отримати нове прославлене тіло90. Бо смерть — це відлучення від Бога, а 

                                                 
89 "… і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, — спасені ви благодаттю…" 
(Еф. 2:5). 
90 "… сіється тіло звичайне, — встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне." (1 Кор. 
15:44). 
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християнин навпаки — злучується з Господом після фізичної смерті. Христос 
сказав: "Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, 
Хто послав Мене, — життя вічне той має, і на суд не приходить, але 
перейшов він від смерти в життя." (Ів. 5:24).  

Римлян 7 

"Чи ви не знаєте, браття, — бо говорю тим, хто знає Закона, — що Закон 
панує над людиною, поки вона живе? Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, 
прив'язана до нього Законом; а коли помре чоловік, вона звільняється від 
закону чоловіка. Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися 
перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові; коли ж чоловік 
помре, вона вільна від Закону, і не буде перелюбницею, якщо стане за 
дружину іншому чоловікові. Так, мої браття, і ви вмерли для Закону через 
тіло Христове, щоб належати вам іншому, Воскреслому з мертвих, щоб 
приносити плід Богові. Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що 
походять від Закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерти. А 
тепер ми звільнились від Закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб 
служити нам обновленням Духа, а не старістю букви." (Рим. 7:1-6). 

Жити "за тілом" — це жити без Духа Святого. Павло говорить, що ми раніше 
"жили за тілом". Теперішнє його життя — це життя за Духом.91 Тоді, коли людина 
сама визначала своє життя, Закон замість того, щоб вести її до послуху волі 
Божій, ставив їй межі і, тим самим, ніби спонукав її до порушення цих меж. 

У цьому тексті апостол Павло "урочисто проголошує свободу від Закону, яку 
принесла викупна смерть Ісуса Христа. Три основні думки виражені в цих віршах. 
По-перше, ми "вмерли для Закону через тіло Христове, щоб належати ... 
Воскреслому з мертвих" (в. 4). По-друге, живучи під Законом ("за тілом"), ми 
приносили "плід смерти" (в. 5). По-третє, ми звільнилися від Закону, щоб 
служити Богу в оновленому стані, за Духом, а не в старому рабстві, за буквою (в. 
6). 

Це дуже сміливі заяви. Для юдея або для християнина-юдейника92 вони могли 
звучати як спокуси, бо в них Закон показаний у вигляді якоїсь перешкоди на 
шляху до одруження з Месією і на шляху служіння Богові. Закон (так могло 
здатися) провокує гріх та унеможливлює доступ до нового життя за Духом. 
Реакція на такі провокативні заяви апостола Павла могла бути (і була) дуже 
різкою. Апостол передбачає це і запобігає неминучій дискусії наступною 
діатрибою"93: 

"Що ж скажемо? Чи Закон — то гріх? Зовсім ні! Але я не пізнав гріха, як 
тільки через Закон, бо я не знав би пожадливости, коли б Закон не 
наказував: "Не пожадай". Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені 
всяку пожадливість, бо без Закону гріх мертвий. А я колись жив без Закону, 
але, коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер; і сталася мені та 
заповідь, що для життя, на смерть, бо гріх, узявши причину від заповіді, звів 
мене, і нею вмертвив. Тому то Закон святий, і заповідь свята, і праведна, і 
добра. Тож чи добре стало мені смертю? Зовсім ні! Але гріх, щоб стати 

                                                 
91 "А ви не в тілі, але в Дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не 
Його" (Рим. 8:9). 
92 Були християни, що юдували, тобто далі дотримувались обрізання та інших приписів Закону 
Мойсея. 
93 Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Диатриба в посланиях Апостола Павла. 
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гріхом, приніс мені смерть добром, щоб гріх став міцно грішний через 
заповідь." (7:7-13). 

Тут "юдей" ставить спочатку запитання "Що ж скажемо? Чи Закон — то 
гріх?", а потім "Тож чи добре стало мені смертю?". Решта тексту — відповіді 
Павла. Власне, проблема багатьох коментаторів полягає в тому, що вони не 
бачать умовності отих "мені" і "я", і починають філософствувати про те, чого 
немає. Від сьомого вірша Павло переходить на першу особу однини — "я не 
пізнав гріха". Але це "я" не означає самого Павла, так само як "ти" не означає 
конкретного юдея. Це стилістичний прийом. "Я" — це людина взагалі, і не просто 
людина, а людина підзаконна. Це очевидно, коли читаєш текст. Павло далі веде 
мову про Закон Мойсея. У шостому розділі апостол показав, що християни, 
спасенні благодаттю, стали рабами праведності. Але умовний "юдей" не може 
заспокоїтись. Його реакція приблизно така: — А як же Закон? Не може бути!.. І 
Павло йому докладно розписує роль Закону або, принаймні, одну з його функцій: 
Закон виявив гріховність людини. Він був даний для того, щоб гріх став гріхом, 
тобто щоб гріх можна було визначити як гріх. Де нема закону, там нема його 
порушення: "я не знав би пожадливости, коли б Закон не наказував: Не 
пожадай.". 

Очевидно Павло посилається на сьому і десяту заповіді. Поміркуймо трохи 
про них: 

"Не чини перелюбу!" (Повт. 5:18). 

"І не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані 
поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, 
ані всього, що є в ближнього твого!" (Повт. 5:21). 

Слово ἐπιΘυμέω можна перекласти як бажати, жадати, прагнути, хотіти 
(сильно). Можна прагнути пити, можна жадати сексуального задоволення, можна 
сильно хотіти реалізувати якусь ідею. Чи в цих бажаннях є щось гріховне від 
початку? Звісно, що ні. Бог створив наше тіло із здатністю бажати94. Людина не 
може взагалі не жадати. Адам жадав Єву як до, так і після гріхопадіння. Наші 
смакові рецептори змушують нас хотіти чогось смачненького, фрукта, наприклад. 
І це бажання може бути досить сильним, чи не так? Словник української мови 
подає такі приклади з позитивним відтінком слів пожадливий та пожадливість: 
Дуже тямущий комісар у загоні. До роботи пожадливий і слово сердечне 
має (Михайло Стельмах); Орися звеліла принести його [папірець] їй й з 
пожадливістю почала читати (Михайло Старицький). 

Чи може бажання стати гріхом? Безперечно. Тоді, коли воно порушує межі 
законного або дозволеного. Можна бажати свою дружину, але не можна бажати 
"жони ближнього свого". Та коли все-таки бажання стає гріхом? Передусім, 
звичайно, тоді, коли воно реалізоване вчинком, тобто тоді, коли я вже взяв 
дружину ближнього або вчинив якісь дії для досягнення цього. Біблія говорить, що 
навіть якщо я не вчинив жодних дій, але зробив те саме у своїх думках, то це вже 

                                                 
94 Те саме можна висловити й через термін "душа", коли йдеться загалом про людину з її 
бажаннями: "І витратиш те срібло на все, чого буде жадати душа твоя, — на худобу велику й 
худобу дрібну, і на вино, і на п'янкий напій, і на все, чого зажадає від тебе душа твоя, і будеш ти 
їсти там перед лицем Господа, Бога свого, і будеш тішитися ти та дім твій." (Повт. 14:26). Слово 
"жадати" тут не має жодного негативного відтінку. 
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гріх.95 Але чи є людська здатність уявити щось зле свідченням зіпсутої природи 
людини? Звісно, що ні. Навіть для того, щоб дати оцінку чомусь, ми мусимо 
подумати про це. Біблія говорить, що сам Бог знає зло: "І сказав Господь Бог: 
Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб знати добро й зло..." (Бут. 3:22). 
Не можна знати щось, не думавши про це. Не можна засудити зло без процесів 
мислення та уявляння. Людська уява — це ознака образу Божого. Подумаймо про 
вчинок Каїна. Ми читаємо: 

"І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь 
Каїнові: Чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти 
добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях 
гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати." 
(Бут. 4:5-7). 

Каїн образився через те, що Бог не прийняв Його жертви. Після того Господь 
застеріг його, запропонувавши шлях відновлення. Але Каїн міг обрати інший вихід 
для своєї образи — через двері, біля яких його підстерігав гріх. Звичайно, що ця 
метафора відображає те, що відбувається всередині Каїна. Уявімо собі, що серце 
Каїна — це будинок, у якому він мешкає, і подвір’я довкола нього. Це все — дім 
Каїна. У будинку є передні двері і задні. І от Каїн помічає, що біля передніх дверей 
на газончику виріс гриб. Він виріс дуже швидко після сильної зливи. Каїн ще не 
знає, який це гриб — отруйний чи їстівний. Він підходить, зрізає гриб і зупиняється 
у вітальні, щоб його розглянути. Йому треба вирішити, що з ним зробити. Він 
бачить, що гриб поганий. Але Каїн замість того, щоб піти через задні двері і 
викинути гриб у смітник, який там стоїть, вирішує піти на кухню і зварити з нього 
отруйну юшку для свого брата. Поки готував, він мав доволі часу, щоб обдумати 
все, а може й передумати. Але все-таки Каїн доводить справу до кінця і вбиває 
свого брата. 

Гриб — це думка, що виникла миттєво (вбити). Вона не могла не виникнути. 
Це — інстинкт, тілесний порив. Вітальня — це місце оцінювання. На цьому етапі 
ще не можна думку вважати гріхом. Гріхом вона стає тоді, коли її не винесли 
через задні двері. Замість того, щоб панувати над гріхом, Каїн сам став його 
рабом. Натомість християнам апостол Павло каже: "хай гріх не панує над вами, 
— ви бо не під Законом, а під благодаттю." (Рим. 6:14). 

Отже щодо Каїна, то думку, що з’явилася в його серці на початку, не можна 
вважати гріхом чи ознакою "гріховної природи". Гріхом вона стала тоді, коли він 
почав плекати її десь у глибині свого серця. Адам з Євою також мали подумати 
перед тим, як з’їсти плід, і це була ознака не їхньої зіпсутості, а їхньої людськості. 
Про них ми ще згадаємо трохи нижче, а наразі знову звернемо увагу на 
нерозуміння з боку теологів Павлового "я" в цьому розділі Листа до римлян. 

Багато богословів твердять щось на зразок того, що пише Рісто Сантала, 
відомий теолог і дослідник юдаїзму, в одній зі своїх книг: "Можливо, що 7-й розділ 
Послання до римлян, про який так багато сперечалися християнські богослови, 
Павла спонукали написати жахливі спогади про своє минуле — минуле 
переслідувача церкви, а також усвідомлення своєї немічності та обмеженості. 
Суть дискусій богословів щодо цього розділу зводилась до питання про те, який зі 
своїх станів описує тут Павло — до чи після навернення. Проте Павло пише тут 

                                                 
95 "Ви чули, що сказано: Не чини перелюбу. А Я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із 
пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм." (Мат. 5:27-28). 
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від першої особи і в теперішньому часі… Тільки людина, що насправді 
намагається жити християнським життям, відчуває свою розбещеність…" 

Річ у тім, що Павло не пише тут ні про свій стан до навернення, ні про свій 
стан після навернення. Він пише тут про досвід загальнолюдський. Кожна людина 
в цьому світі переживала такий конфлікт усередині себе. І звичайно, що Павло 
десь посилається й на своє минуле, він знає, про що пише. Але він не має на меті 
описати свій досвід. Ні перша особа, ні теперішній час не мають у цьому тексті 
якогось істотного значення. Павлове "я" тут має таку саму функцію, як "я", 
використане в цій книзі кількома абзацами раніше, на попередній сторінці96. Тобто 
це лише стилістичне "я". Так зручно викладати думку97. Ще одне. Вже чисто 
теологічне. Павло не "намагається жити християнським життям". Раніше він 
намагався, але зрозумів, що це даремно. Усі його тілесні зусилля залишилися на 
Голгофі, бо ними він не міг догодити Богові та Його Закону. Павло живе вірою і 
ходить Духом. І для нього це не теорія, а єдиний спосіб християнського життя. Він 
пізнав силу Божої благодаті для життя в праведності.  

Римлян 7 — це не нормальне життя християнина. Нормальне життя 
християнина — це Римлян 6 і 8. Це життя у свободі. У Римлян 7 написано про 
людину підзаконну, яка не має Духа Божого, не знає благодаті, не живе вірою. 
Вона має тільки своє тіло з його імпульсами з одного боку, і совість та Закон — з 
другого боку. Ця людина — раб гріха, а то не про апостола Павла. Тлумачити 
Римлян 7 так, ніби Павло пише про себе після навернення — це ігнорувати 
правила герменевтики, передусім контекст, нехтувати стилістику, не бачити 
загальної картини, яку малює апостол. Важливою підставою для такого підходу, 
як на мене, є віра в "первородний гріх", дві природи християнина й подібне. Та, 
зрештою, навіть серед тих, хто вірить у догмат "первородного гріха", можна 
знайти неупереджений підхід до цього тексту. Ось як коментує Римлян 7 
православний богослов Архімандрит Януарій: "Від сьомого по тринадцятий вірш 
описується зустріч людини із Законом, а далі, починаючи з чотирнадцятого вірша, 
описано вже стан людини під Законом… Тут я хочу попередити, що коли апостол 
Павло пише "я тілесний", "я не розумію, що роблю" тощо, звичайно, апостол має 
на увазі не себе в стані християнства, у стані поєднаності з Христом. Він описує 
стан людини, яка ще не знає про своє відкуплення, тобто людини невіруючої — 
насамперед юдея, язичника, про яких Павло тут пише."98 

Деніел Корнел стверджує, що ми маємо справу з персоніфікацією. У 
Приповістях 8 читаємо, як премудрість говорить від першої особи99, а тут на його 
думку персоніфікується "гріховна природа" під іменем "плоті", з чим погодитись не 
можна. Проте можна впевнено сказати, що тут в одному "я" уособлюється все 
людство. А щодо самого апостола Павла, то Корнел слушно пише, цитуючи 
Послання до филип’ян: "Чого ви від мене й навчилися, і прийняли, і чули та 
бачили, — робіть те! І Бог миру буде з вами!" (Филип. 4:9). Задумайтесь над цією 

                                                 
96 Передусім, звичайно, тоді, коли воно реалізоване вчинком, тобто тоді, коли я вже взяв дружину 
ближнього або вчинив якісь дії для досягнення цього. Біблія говорить, що навіть якщо я не вчинив 
жодних дій, але зробив те саме у своїх думках, то це вже гріх. 
97 Можна наводити різні приклади вираження множинності через однину. От, приміром,  у цьому 
уривку з української народної казки "Козак Мамарига" вжито слово брат в однині, хоч сказано про 
багатьох братів: "— О-го-гой — кричить ведмідь. — Пусти мене, козаче Мамариго, за що ти мене 
б'єш? — Це ж ти, — каже Мамарига, — нашого брата вже багато попоїв. Як я тебе нагодую, то ти 
більше не схочеш нас їсти!". 
98 Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Беседы о Священном Писании. Беседа 75. — Аудіофайл. 
99 "Я, мудрість, живу разом з розумом, і знаходжу пізнання розважне." (Пр. 8:12). 
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заявою. Якщо християни у Филипах будуть виконувати те, що вони бачили й чули 
на прикладі Павла, Бог миру буде з ними. Чи міг би Павло бути таким прикладом, 
якби ним володів гріх або якби він часто робив те, чого не хотів?.. Навіть більше, 
якщо ми звернемо увагу на Рим. 7:18, то побачимо, що Павло написав: не живе в 
мені добре. Чи міг Павло написати таке з християнської точки зору? Хіба це не 
істина, що Бог живе в християнині (2 Кор. 6:16) і що Бог добрий (Мар. 10:18)? 
Оскільки це так, абсолютно неможливо, щоб Павло написав Рим. 7:14 з позиції 
християнина."100 

Ми не раз читаємо в листах Павла, що він ставить себе за приклад для 
наслідування. Він робив це щиро, бо знав, що Євангелія, яку він проповідує — 
справжня і дієва. Саме щирість не дозволила б йому вимагати від інших того, що 
він сам не може виконати. Павло — не лицемір. Він не міг наказувати іншим 
ходити в праведності, бувши рабом гріховних пожадливостей. Проте ми в 
багатьох місцях читаємо, як він наказує християнам жити праведно, як, 
наприклад, у попередньому розділі Римлян. Але перейдімо, все-таки, до самого 
уривку, про який ми ведемо бесіду:    

"Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Бо 
що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я 
роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він 
добрий, а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю бо, що 
не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб 
виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, 
чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це 
виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити 
добро, — що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за 
внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти 
закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в 
членах моїх. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти? 
Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу 
розумом Законові Божому, але тілом — закону гріховному..." (7:14-25). 

Павло каже, що Закон духовний, а я — тілесний. Тілесний не означає 
гріховний або такий, що має гріховне єство. Тілесний — це зорієнтований на 
задоволення своїх бажань і поривів, природний, матеріальний (на противагу 
духовному), фізичний. Тілесна людина піддатлива до гріха, віддається йому. Тому 
Павло каже "проданий під гріх", тобто раб гріха. Гріх тут у ролі пана, 
рабовласника. Ось як 14 вірш передано в англійському перекладі An American 
Translation: "We know that the Law is spiritual, but I am physical, sold into 
slavary to sin." ("Ми знаємо, що Закон — духовний, а я — фізичний, проданий у 
рабство гріхові"). Отже "тілесний" перекладено як "фізичний", бо Павло веде мову 
про матеріальну сутність людини, або інакше — про фізіологію. 

Далі апостол говорить про певний конфлікт усередині людини: "я бо чиню не 
те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю". Що це за конфлікт? Між якими 
двома сторонами? Деякі теологи кажуть, що конфлікт цей між двома природами 
християнина — новою і старою; між новим "я" і старим "я". Чи воно так насправді? 
Відповідь категорична: — ні! 

"Є концепція, що людина поділена на дві частини. Вона не унікальна для 
християнства. Вона існує в буддизмі, синтоїзмі, існувала в античній грецькій 

                                                 
100 Дэниел Д. Корнер. Вечное спасение на условии веры. Titel Verlag, 2003. — С. 158-159. 
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філософії. Ця концепція існує здебільшого для того, щоб слугувати виправданням 
(або відмовкою) для нашої поганої поведінки. Щоб ми могли розв’язати комплекс 
життєвих проблем, сказавши: — це не я, то диявол поробив мені; це не я — це 
моя "гріховна природа"; це не я — то моя стара людина; це не я — це адамове 
еґо. Я не винуватий. Щоб ми могли розв’язати конфлікт, який маємо між плоттю і 
духом, конфлікт між правильним і неправильним, між добром і злом. Щоб нам 
можна було сказати: "Бачите, я двоїста особа: в мене є зле "я" і добре, Боже "я" 
всередині… Я народився з цим злим "я", тому не можу перемогти його. Я — 
жертва цього злого еґо, тому не звинувачуйте мене. Я просто робитиму все, що 
можу, як усі роблять. І так ми будемо грішити, і падати, і не слухатись Бога до того 
дня, коли це зле "я" викоріниться і ми отримаємо нове, прославлене, довершене 
"я". Отже ці різноманітні пояснення наших імпульсів до гріха існують для того, щоб 
дозволити гріх, а також запропонувати шляхи освячення, що ґрунтуються на 
боротьбі цих двох "я"..."101 

Але про що пише Павло? Він пише про конфлікт, який розуміє кожна людина 
на землі. Це конфлікт між "хочу" і "не можна". Це конфлікт між тілом і розумом! 
Немає жодних двох "я". Погляньмо, що він каже: "я (бачимо лише одне "я") сам  
служу розумом Законові Божому, але тілом — закону гріховному" і "маю 
задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон 
у членах своїх". Що таке члени? Це зовнішні частини тіла: руки, ноги, очі, язик, 
статевий орган тощо. Внутрішні органи не називають членами. Згадаймо, як 
Павло подає аналогію тіла людини щодо Церкви102. Він перераховує зовнішні 
частини тіла. Він використовує для всіх зрозумілу термінологію. Де живе гріх? 
Багато християнських теологів кажуть, що гріх пробуває в душі, в "адамовій 
природі", тоді як нова природа — духовна, в дусі людини. Натомість Павло каже, 
що гріх "живе" в тілі. Що значить "живе"? Це алегорична мова. Гріх живе так само, 
як сонце усміхається в дитячій пісеньці. Біблійна мова — це мова метафор. Серце 
в ній думає, хоч ми знаємо, що серце лише переганяє кров. Так і гріх "живе". 
Павло пояснює, що означає оце "живе". Він бачить певний закон. Людина 
відчуває, що тіло тягне її. Тягне з’їсти ще кілька шоколадних цукерок, наприклад. 
Але всередині, розумом, вона розуміє, що це вже буде забагато, це недобре. Тіло 
прагне комфорту, задоволення. Йому байдуже, що не можна. Воно такими 
категоріями "не мислить". Воно бере і їсть ті цукерки. А людину потім докоряє 
власне сумління. Це боротьба не між "гріховною природою" і "новою природою", а 
боротьба між тілом з його природними імпульсами і сумлінням, розумом, волею, 
тобто тим, що апостол називає "внутрішня людина". Результатом такої боротьби 
часто стає поразка розуму перед тілом і людина порушує Закон Божий. І знов-
таки, Павло не пише тут про себе як християнина. Він не має конфлікту зі своїм 
сумлінням. Про себе він пише до коринтян: "Бо це нам хвала, —свідчення 
нашого сумління, що в святості й чистості Божій, не в тілесній мудрості, але 
в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас." (2 Кор.1:12). 

Потрібно ще кілька слів сказати про "внутрішню людину", а також "зовнішню 
людину". Ці терміни в Біблії використано сукупно всього чотири рази, але 
богослови зуміли надати їм небіблійного значення. Зокрема, Вочман Ні каже, що 
"внутрішня людина" — це життя духа, а "зовнішня людина" — це життя душі. На 

                                                 
101 Michael Pearl. Sin no more. Проповідь 7. — Аудіофайл. 
102 "Отож, тепер членів багато, — та тіло одне. Бо око не може сказати руці: "Ти мені непотрібна"; 
або голова знов ногам: "Ви мені непотрібні". Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше 
потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і 
бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу…" (1 Кор. 12:20-23). 
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цьому він будує свою теорію освячення християнина103. Він перекручує біблійні 
поняття і вводить своїх читачів в оману. Згідно з Писанням "внутрішній чоловік" 
(окрім Рим. 7:22 про нього йдеться в Еф. 3:16 та 2 Кор. 4:16) — це нематеріальна 
складова людини, тобто розум, воля, емоції та сумління. Це стосується як 
спасенної, так і неспасенної особи. У спасенної людини додається ще Дух 
Святий. Термін "зовнішній чоловік" ужито тільки один раз у Другому посланні до 
коринтян 4:16, де Павло говорить про хвороби, страждання і смерть, цебто про 
нищення тіла — матеріальної частини людини. Нічого надзвичайного в цих 
термінах немає, але певні теологи примудряються виводити з них, як і з інших 
подібних, великі й таємні "істини", відводячи людей від простоти Євангелії. 

Отож конфлікт, який описано в Римлян 7, знайомий кожній людині. Якщо ви 
поговорите з будь-яким п’яницею, що повертається додому зі своїх пиятик, б’є 
дітей і зневажає дружину, то він вам розкаже, який він насправді добрий. Він 
скаже наступного ж дня, або через день, після того як добряче нап’ється і накоїть 
біди, що він кається і не хоче більше цього робити, бо розуміє, як це погано. Він 
погодиться з тим, що Божий Закон добрий, а він сам — поганий. Але ще він скаже, 
що він не може не пити, не може відмовитись від горілки, бо щось його знову і 
знову тягне до чарки. Його тіло вимагає задоволення своєї потреби. Звісно, 
алкоголізм — це тільки один із прикладів, може навіть крайній приклад, але те 
саме можна сказати й про будь-яку іншу гріховну поведінку. Візьмімо, наприклад, 
людину, яка переїдає і має через це ожиріння. Вона переживає той самий 
конфлікт. Вона знає, що не добре їсти зайвий шматок торта, але не може 
втриматись. Її тіло диктує їй, що робити. Тіло прагне задоволення і йому байдужі 
моральні стандарти. 

Ось що пише на цю тему доктор медицини Ніл Барнард: "Усім відомо про 
існування в нашому мозку центру задоволення. Він необхідний для виживання 
людини. Він змушує нас з'їдати їжу, а не викидати, давати потомство, а значить, 
не переривати своєї генетичної лінії. Уявіть, що було б, якби ми не отримували 
задоволення від їжі, коли голодні. Ми б не дбали про життєво важливі потреби 
організму. Центр задоволення в мозку примушує нас хотіти їсти, рухатися, 
спілкуватися і мати потомство. 

Щоразу, коли дія приносить більше задоволення, ніж сподівалися, мозок 
вивільняє допамін — речовину, що стимулює почуття задоволеності. Сама назва 
"допамін" співзвучна слову "допінг" — і це не випадково. Допамін пов'язаний з 
усіма задоволеннями на світі. Несподіване частування, романтичний флірт і, 
взагалі, все, що мозок сприймає як приємне, змушує допамін впливати на клітини 
мозку і відкласти спогад про джерело задоволення. Приємні смаки, запахи і 
сексуальні задоволення живуть у пам'яті мозку, і ми закономірно прагнемо 
відчувати їх знову і знову. 

Виходить, що, коли центр задоволення в мозку тягне нас до того, що, на його 
думку, необхідно нам для виживання — ситної їжі і привабливого партнера, він 
просто виконує свою функцію. У далекому минулому вибір їжі був небагатий і 
завдання центру задоволення в мозку було просте. Він допомагав нам пам'ятати 
різницю між соковитими фруктами і незрілими, між жирними горіхами і сухими. 
Інша річ сьогодні! Солодка, жирна, апетитна їжа всюди напоготові збити нас із 
пантелику. 

                                                 
103 Вочман Ни. Сокрушение внешнего человека и высвобождение духа. Внутренний и внешний 
человек. 
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От якби хтось винайшов хімічну речовину, що запускає механізм задоволення 
в мозку — речовину, яка не стимулювала би людину поживитися, покохатися або, 
взагалі, якось попрацювати, але при цьому все одно породжувала б у мозку таке 
приємне тепле відчуття , що хотілося б пережити його знову. Правду кажучи, 
хтось таку речовину, або точніше речовини, вже винайшов. Героїн, кокаїн, 
алкоголь, нікотин і всі так звані "рекреаційні" або "клубні" наркотики впливають на 
центр задоволення в мозку, провокуючи підвищений викид допаміну. 

Інші "хтось" винайшли шоколадні батончики, сирні тарілки, печиво і пончики. 
Усі перераховані ласощі здатні стимулювати ту саму частину мозку, яка 
відгукується на вплив героїну. Саме тому вони можуть викликати звикання. 
Обробляючи і переробляючи продукти харчування до такої міри, що вони тепер 
несуть організму масу задоволення і мізерно мало поживної цінності, ми 
примудрилися перехитрувати самих себе."104 

А тепер поміркуймо про те, що відбулося в едемському саду: 

"І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і 
пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла, і разом 
дала теж чоловікові своєму, — і він з'їв." (Бут. 3:6).   

Що таке "добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане"? Чи це не тіло 
Єви зреагувало на пропозицію змія? Очевидно, що так. Їй не потрібно було ніякої 
"гріховної природи", щоб пережити той самий конфлікт, що його знає кожен. 
Звідки нам відомо про конфлікт? Тому що перед тим, відповідаючи змієві, Єва 
каже: 

"З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що в 
середині раю, — Бог сказав: "Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, — 
щоб вам не померти." (Бут. 3:2-3). 

Єва усвідомлювала те, що Бог сказав, і навіть додала до того своє. Очевидно, 
що в її серці відбувалася боротьба між "хочу" і "не можна", але вона пішла на 
порушення. За нею з’їв і Адам. Із тексту виглядає, що він зробив це автоматично, 
але складно уявити, що Адам не мав жодних вагань. Особливо, якщо зважити на 
те, що про заборону їсти з цього дерева Бог сказав саме Адамові, коли Єви ще не 
було. Він чудово розумів, що порушує заповідь Божу. Тобто перед тим, як їсти, 
Адам мав спочатку подумати про це, задіяти свою уяву. Раніше ми вже говорили, 
що поняття добра і зла існують тільки там, де є здатність уявляти. З цією 
здатністю людину створив Господь і вона сама по собі не є чимось поганим. Отже 
конфлікт, який описує апостол Павло, розуміли й перші люди до гріхопадіння. 
Звісно, цей конфлікт посилився, коли Адам і Єва згрішили. "І розкрилися очі в 
обох них, і пізнали, що нагі вони..." (Бут. 3:7). Тобто вони усвідомили свою 
тілесність ("нагі") і почали соромитись своїх бажань. До того вони мали ті самі 
тіла, але сприймали себе інакше, бувши в Божій присутності, Його славі. Нам 
треба відкинути всілякі кабалістичні та міфологічні тлумачення перших розділів 
Буття, за якими перші люди не жили в матеріальному світі, а були "спущені" в 
нього тільки після гріхопадіння. Думка про те, що матеріальність є покаранням 
для духа, а отже злом, повністю несумісна з християнським світоглядом і з 
Біблією взагалі105. Так само нам важливо переконатися, що для того, щоб описати 
людську гріховність, можна і треба використовувати тільки біблійну термінологію. 

                                                 
104 Нил Барнард. Преодолеваем пищевые соблазны. Часть I: Искушения. Глава 3: Шоколад, сыр и 
наш мозг. 
105 Є відома орфіко-піфагорійська теза: "тіло — могила" (σῶμα — σῆμα). 
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У Писанні немає ні "гріховної природи", ні "первородного гріха", ні дуалізму 
людини (стара і нова природа, злий і добрий собака, інь і янь та подібне). Є 
матеріальна і тілесна складові, що поєднуються в одній особі. Ми навіть не маємо 
потреби в рабиністичних термінах єцер га-ра і єцер га-тов. Досить і тої 
термінології, що подана в Писанні, а зокрема в листах апостола Павла. Ми 
можемо констатувати, що людина після гріхопадіння стала тілесною, або 
плотською, як про це пише Павло. Це означає, що людина стала покинута сама 
на себе, втративши Боже покриття. Вона має тіло з його прагненнями з одного 
боку і розум, або сумління, з другого боку. Тіло хоче виконувати свої пожадання, 
сумління дещо стримує тіло і судить його, але сили, щоб протистояти гріху 
постійно, людина не має. Тому вона живе "за тілом", виконуючи його 
пожадливості і стаючи рабом гріха. У своєму тілі людина немічна, безсила. І 
Павло виражає цю думку дуже яскраво: "Нещасна я людина! Хто мене 
визволить від тіла цієї смерти?" (7:24). Отже, хто може визволити мене від того 
замкнутого кола, від закону в "моїх членах", від смертельного тіла? Відповіддю на 
це запитання є весь восьмий розділ Послання до римлян, а також перша частина 
останнього вірша сьомого розділу: "Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа 
нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом — закону 
гріховному…" (7:25). Тільки завдяки Господу Ісусу Христу ми можемо бути 
вільними від влади гріха106!   

Римлян 8 

"Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за 
тілом, а за Духом, бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від 
закону гріха й смерти." (8:1-2). 

Апостол каже, що є інший закон, сильніший за той, що існує в "членах". І це 
"закон Духа життя", доступний для тих, хто в Христі Ісусі, цебто християн, 
народжених від Духа. Він не лише доступний, він визволив нас. Той, хто був 
рабом гріха, тепер став вільний для праведності. Замкнуте коло розірвано! Тепер 
немає "жодного осуду"! Тілесна людина перебувала під осудом Закону, а 
"тепер ми звільнились від Закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб 
служити нам обновленням Духа..." (7:6). 

   У грецькому тексті "визволив мене" — це визволив тебе (σε), що тільки 
підтверджує відносність займенників, які використовує Павло. І "мене", і "тебе" 
означають не якусь конкретну особу, а людей загалом ("нас"). Закон Духа життя 
визволив нас! Також важливо зазначити, що всюди, де у восьмій главі Павло 
використовує слово Дух, мова йде про Духа Святого. Через те всюди потрібно 
писати Дух з великої літери, як це зроблено в багатьох визначних перекладах, 
зокрема в англійському перекладі Короля Якова. Це принциповий момент, який 
кладе основу для правильного розуміння тексту. Закон, про який пише Павло, 
став реальним через Духа Божого в нас. Це не людський дух нас визволив. 

Багато сучасних перекладів подають перший вірш восьмого розділу без його 
другої частини ("хто ходить не за тілом, а за Духом"), або беруть цю частину в 
дужки, як це робить Турконяк: "Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі 

Христі ходять не за тілом, а за Духом". Мотивують це тим, що в певних 
манускриптах немає цієї частини, буцімто комусь треба було додати ці слова або 

                                                 
106 "Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували: Як у слові Моїм позостанетеся, тоді 
справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, — а правда вас вільними зробить!.. Коли Син 
отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні." (Ів. 8:31-32, 36). 
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продублювати їх, узявши з п’ятого вірша107. Найперше варто зазначити, що Textus 
Receptus ("прийнятий текст") містить цю частину вірша108. Також подивімось, чи 
ця фраза змінює зміст вірша. Контекст показує, що ні. Річ у тім, що Павло бачить 
такі поняття, як "ті, хто в Христі" і "ті, хто ходить за Духом" синонімічними. Для 
нього християнин і є той, хто ходить за Духом, тобто духовний. Власне це він і 
описує далі різними фразами, зокрема в п’ятому, дев’ятому109, і 
чотирнадцятому110 віршах. Для Павла тілесний християнин — це відхилення від 
норми, бо той, хто має Духа, живе за Духом, а не за тілом. Хто живе вірою за 
Духом, не може бути під осудом, бо він не під Законом. Чи може християнин піти 
за тілом, послухатись його пожадливості? Так, звичайно. Зокрема коринтян 
апостол Павло називає тілесними:  

"бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не 
тілесні, і хіба не по-людському робите?" (1 Кор. 3:3). 

Тут бачимо, що бути тілесним — це чинити по-людському, тобто не за Духом, 
не по-Божому. Коли християнин не ходить за Духом, то починає виконувати 
пожадливості тіла, що призводить до гріха111. І тоді осуду не уникнути. Павло і сам 
засуджує таку поведінку коринтян112, і Бог, безперечно, засуджує їхню гріховність, 
тому що вони перебували не в тому, що їм дано, тобто в праведності Христовій. 
Іноді теологи, коментуючи Римлян 8:1, пояснюють відсутність осуду в юридичній 
площині, але тут мова радше йде про осуд не в юридичному, а в онтологічному113 
сенсі, особливо якщо зважати на попередній розділ, у якому описано людину, що 
судить сама себе на підставі Закону.  

"Бо що було неможливе для Закону, у чому був він безсилий тілом, — 
Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі..." 
(Рим. 8:3). 

Дещо подібне про Закон ми читаємо в Посланні до євреїв 7:18-19: 

"Попередня бо заповідь відкладається через неміч її та некорисність. Бо 
не вдосконалив нічого Закон. Запроваджена ж краща надія, що нею ми 
наближуємось до Бога." 

Закон не вдосконалив людини, для нього це було неможливо. Він був 
немічний, безсилий, бо його ослаблювала плоть. Сам у собі Закон величний, але 
людина нівелювала цю велич — у цьому його слабкість. Але запроваджена 
"краща надія". Яким чином? "Бог послав Сина Свого в подобі гріховного 
тіла, і за гріх осудив гріх у тілі".  

Як зрозуміти вираз "в подобі гріховного тіла"? Грецька конструкція — ἐν 
ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας. Слово, перекладене прикметником "гріховне", у 
грецькій мові виражене іменником у родовому відмінку зі значенням присвійності 

                                                 
107 "Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за Духом — про духовне." (Рим. 8:5). 
108 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μὴ (не) κατὰ σάρκα (за тілом) περιπατοῦσιν 
(ходять), ἀλλὰ (але) κατὰ πνεῦμα (за Духом). 
109 "А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не 
Його." (Рим. 8:9). 
110 "Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі..." (Рим. 8:14). 
111 "І кажу: ходіть за духом, — і не вчините пожадливости тіла…" (Гал. 5:16). 
112 "Я на сором це вам говорю. Чи ж між вами немає ні одного мудрого, щоб він міг розсудити між 
братами своїми?" (1 Кор. 6:5). 
113 Онтоло́гія (лат. ontologia від дав.-гр. ών, род. в. грец. όντος — суще, те, що існує  і грец. λόγος — 
учення, наука) — учення про буття, осягнення всього сущого внутрішнім єством (розумом, 
інтуїцією тощо). 
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(ἁμαρτίας — гріха), що відповідає на питання чий? Тобто буквальний переклад 
фрази "в подобі тіла гріха". Тіло начебто належить гріху. Ми маємо подібні 
конструкції в українській мові. Візьмімо, наприклад, слово тато. У родовому 
відмінку буде: тата (кого?) — немає (кого?) тата. А якщо, наприклад, годинник 
тата, то питання вже буде не кого?, а чий? — годинник (чий?) тата. Від іменника 
тато утворюється присвійний прикметник татів: татів (чий?) годинник або татове 
(чиє?) морозиво. Якби від слова гріх так само утворювався присвійний 
прикметник, то мали би гріхове (чиє?) тіло, тобто тіло гріха. А так маємо тільки 
другий варіант. Такий самий варіант ужито і в грецькій мові. Звичайно, можна 
перекласти грецький іменник прикметником "гріховний". І в більшості випадків це 
не вплине на зміст. Але саме тут важливо відчути цю присвійність, адже ми вже 
говорили, що тіло само собою не є гріхом чи гріховним. Тіло може належати гріху, 
бути в його володінні. Саме про це йдеться в цьому вірші. Зазначимо, що в 
грецькій мові є також і прикметник, що погодить від слова гріх — ἁμαρτωλός 
(грішний, гріховний). І ще варто нагадати, що ми вже стикалися із фразою тіло 
гріха в Рим. 6:6, але там ужито слово сома, а не саркс. Гріховним може бути як 
саркс, так і сома.  

Отож Син Божий прийшов у подобі тіла гріха. Як це зрозуміти? У чому Христос 
був подібний до нас? Він мав точно таке саме тіло, як ми. Але Його тіло не 
віддалося гріхові: 

"Тому мусів бути Він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим 
та вірним Первосвящеником у Божих справах, для вблагання за гріхи 
людей. Бо в чому був Сам постраждав, випробовуваний, у тому Він може й 
випробовуваним помогти." (Євр. 2:17-18). 

"Бо ми маємо не такого Первосвященика, що не міг би співчувати 
слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім 
гріха." (Євр. 4:15). 

Конче необхідно зрозуміти те, що Христос мав те саме тіло, що маємо ми. "І 
Слово сталося тілом, і перебувало між нами..." (Ів. 1:14). Ісус пройшов через ті 
випробування, які переходять усі люди. І там, де люди падають, Він устояв! Його 
тіло було спокушуване так само, як наші тіла. Там де Адам з’їв, Христос 
відмовився їсти. У чому диявол спокушував Христа? Що в Ньому піддавалося 
спокушуванню? Його розум? Його дух? Ні, Його плоть. Усі спокуси, з якими сатана 
до Нього підходив, стосувалися боротьби тіла і розуму, описаної в Римлян 7. "І 
диявол до Нього сказав: Якщо Ти Син Божий, — скажи цьому каменеві, щоб 
хлібом він став!" (Лук. 4:3). Ця спокуса безпосередньо стосується тіла — Ісус 
був голодний. "Я дам Тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, 
і я даю, кому хочу, її." (Лук. 4:6). Випробування владою і славою. Диявол 
спокушував Його очі красою і величністю. Тіло завжди жадає мати, володіти, хоч 
усередині людина усвідомлює, що насправді їй це не потрібно. Змій запропонував 
Єві з’їсти плід, принадний для очей, стати подібною до Бога і мати більше, ніж 
вона мала до того. У поняття тіло входять так само і внутрішні пориви, думки, які, 
щоправда, не можна пов’язати з розумом (у сенсі здорового глузду, совісті). Тобто 
мова йде про природні імпульси, пориви плоті. Плоть — фізична, а не 
метафізична. Це не якась духовна субстанція в людині. Це тіло з його 
інстинктами. "Як Ти Син Божий, — кинься звідси додолу!" (Лук. 4:9). Тіло буде 
завжди спонукати людину довести, що вона є хтось; показати свою значущість, 
велич, силу; самоствердитись. Чи не подібне випробування не пройшов Каїн після 
того, як Бог прийняв не його жертву? Каїн хотів бути не менш важливою 
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персоною, ніж Авель. Важливо вказати, що потреба почуватися значущим 
закладена в людину Богом. Людина має бачити сенс у тому, що робить, чого 
прагне. Вона мусить розуміти своє значення (так би мовити "знати собі ціну"), 
інакше вона втрачає інтерес до життя, бо не бачить у ньому сенсу. Власне в тому 
людина дуже часто й падає, бо значущість свою будує за рахунок гріховного 
самоствердження, переступаючи Закон Божий. Тут така сама послідовність, як в 
інших гріхах, наприклад: бажання їсти (нічого поганого) — зажерливість (гріх), 
бажання сексу (нічого злого) — блуд (гріх), бажання бути значущим або потрібним 
(нічого поганого) — самоствердження за рахунок інших, гордість, зверхність (гріх). 

Нас спокушує не "гріховна природа", а наша плоть. Кожна дитина 
народжується з природними імпульсами. Вона хоче їсти, спати, відчувати 
комфорт. Від початку в неї закладено природний сексуальний імпульс, що 
розвивається з часом. Це плоть. Спокуса є лише там, де є боротьба плоті й 
розуму або волі. Де нема боротьби, там нема випробування. Христос пройшов 
через усі випробування і не згрішив. Деякі теологи кажуть, що Він і не міг згрішити, 
бо мав божественну природу, а в людській природі міг згрішити тільки теоретично. 
Але це абсурдна позиція. Ісус міг згрішити, інакше ці всі спокуси не мають 
жодного сенсу. Тоді Він не був би людиною. Але Христос був людиною в повному 
значенні цього слова, бо "мусів бути Він у всьому подібний братам". Просто 
Він не згрішив, як це зробив Адам. Ми говорили, що Адамові треба було подумати 
перед тим, як наважитись порушити заповідь. Так-от, Христос для того, щоб 
відмовитись від пропозицій сатани, також мав вислухати, уявити і вирішити. 
Навіть якщо це тривало якісь секунди.  

Дехто навчає, що християнин може мати дві природи, тому що Ісус мав дві 
природи — людську і божественну. Тобто як Христос був двоїстою особою, так і 
християнин є двоїстий. Але насправді Христос, узявши на Себе людське тіло, не 
став дуалістичним. "Він став однією Особою в розширеному значенні цього слова, 
однією Особистістю, що жила в цьому плотяному тілі. Відбулося припинення 
функціонування Його божественних атрибутів. Вони не перестали існувати, але 
вони перестали функціонувати. Христос був повністю людина і в той самий час 
повністю Бог. Не людина в одній частині єства і Бог — в іншій частині. Але Бог і 
людина в одній Особі, в одній природі. Якщо я навчуся грати на скрипці, я не 
додам собі ще одну природу, а розширю своє поле діяльності. Якщо я 
письменник, але піду копати рів, то я не позбуваюся одної природи і беру на себе 
іншу, я просто функціоную в іншій площині. Ніде Біблія не вчить, що Ісус мав дві 
природи."114 

Прихильники концепцій "первородного гріха" і "гріховної природи" мусять 
знайти пояснення тому, що Христос не вспадкував гріха. Біблія нічого про це не 
каже, тому Католицька церква свого часу придумала "непорочне зачаття Марії"115. 

                                                 
114 Michael Pearl. Sinful nature. — Аудіофайл. 
115 "Мало хто знайомий з новітнім догматом західної церкви, що його встановив папа Пій IX тільки 
на початку другої половини минулого століття. Догмат, який має назву "догмат про непорочність 
зачаття самої Діви Марії", стверджує таке: хоч Пресвята Діва Марія і народилася природно від 
своїх батьків, але, через особливу рясноту подарованої їй благодаті, у самому зачатті своєму була 
збережена вільною від будь-якої причетності до гріха. Так "Пріснодіва" Марія зливається зі святою 
Трійцею і є ніби її четвертою особою. Це вчення папа Пій IX в 1854 році підніс до ступеня догмату, 
який став обов'язковим для всіх членів західної церкви. Ту саму тенденцію зараховувати Діву 
Марію до божественної Трійці спостерігаємо й серед зарубіжних російських православних 
богословів. Діву Марію вони називають "Неопалимою Купиною", "Премудрістю", "четвертою 
іпостассю Божою" тощо." (Павло Рогозин, "Звідки все це з’явилося?", — с. 56). 
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Це для того, щоб не залишилося сумнівів у безгрішності її сина — Ісуса. А як же 
мати Марії? Логічно було б і їй народитися без "гріховної природи"! Протестанти 
задовольняються поясненням простішим: гріх передається через чоловіка. 
Еврика! Мабуть це відбувається через Y-хромосому?! Але ж доньці батько 
передає X-хромосому, а не Y-хромосому. То може тільки дівчата не мають 
"гріховної природи"? Це жарти, звичайно, але насправді ця доктрина виходить за 
межі здорового глузду. А найголовніше те, що вона не має жодних підстав у 
Писанні. Де написано, що гріх передається через чоловіка? Ніде... 

  Христос, хоч і не мав батька за тілом, проте народився такою самою 
людиною, як і ми всі. Він був немовлям, яке плакало так само, як і решта 
немовлят. Він навіть капризував, вимагаючи уваги до Себе, як усі малі діти це 
роблять, коли не можуть нічого сказати. Єдине, що ми можемо точно сказати, це 
те, що Він не згрішив тоді, коли міг це зробити вже свідомо, розуміючи свою 
відповідальність перед Богом. Можна припустити, що це розуміння прийшло до 
Нього раніше, ніж це відбувається в інших. Ми не знаємо цього. Але ми знаємо, 
що люди, які жили біля Нього, не вважали Його за когось особливого116. 
Безперечно, Ісус був у всьому слухняний Своїм батькам, свідомо підкоряючись їм. 
Але ймовірно Він хворів, як усі люди, хоч ми й не читаємо про це. Хвороба — це 
одне з важких випробувань у житті людини, а ми знаємо, що він був випробуваний 
у всьому. Якщо тіло Ісуса могло померти, то воно могло і хворіти. Хвороба — це 
не ознака гріховності самої людини117. Хвороба, як і смерть — це наслідок гріха 
Адама і Єви. 

Бог "за гріх осудив гріх у тілі". Яким чином Він засудив? Господь розп’яв 
тіло, умертвив його. Павло про це вже писав у шостому розділі: "знищилось тіло 
гріховне"118. Христове тіло було розп’яте, і наші тіла в Ньому також розп’яті.  

"щоб виконалось виправдання Закону на нас, що ходимо не за тілом, а 
за Духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за Духом — 
про духовне. Бо думка тілесна — то смерть, а думка духовна — життя та 
мир, думка бо тілесна — ворожнеча на Бога, бо не кориться Законові 
Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А 
ви не в тілі, але в Дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має 
Христового Духа, той не Його." (8:4-9). 

Тут Огієнко, як і багато інших перекладачів, вибирає недоречний варіант 
перекладу слова δικαίωμα (дікайома — виправдання). Закон нікого не міг 
виправдати, він лише вимагав праведності людини, але допомогти їй 
виправдатись не міг. Власне про це Павло й пише в попередніх розділах цього 
послання. Слово δικαίωμα можна перекласти як: 1) справедлива вимога; 2) 
припис, присуд, постанова, заповідь; 3) праведний учинок; 4) суд; 5) виправдання. 
У цьому місці контекст вимагає першого значення. Такий варіант використано в 
оновленому перекладі короля Якова (справедлива, або праведна, вимога Закону) 

                                                 
116 "Хіба ж Він не тесля, син Маріїн, брат же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестри Його хіба 
тут не між нами? І вони спокушалися Ним..." (Мар. 6:3). 
117 "Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому." (Ів. 9:3). 
118 "Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, 
знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із Ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам 
більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнивсь від гріха!" (Рим. 6:5-7). 
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119. У першій главі Римлян Огієнко переклав δικαίωμα словом "присуд"120. Думка 
Павла зрозуміла: хто живе звичайним тілесним життям, той не може виконати 
вимог Закону, це можливо тільки для тих, хто має Духа Божого. Очевидно, що 
людський дух не може виконати Закон, Його може виконати тільки Дух Святий. Ми 
можемо бути праведними тільки в Дусі через віру. При цьому мова йде про 
праведність не зараховану, а ту, що "виконується" в нашому житті.   

У сьомому розділі Павло говорив про людину тілесну ("я тілесний"), яка, 
навіть якщо вона любить Закон, не може виконати його, бо "Закон духовний". А 
про себе він пише тепер, що він ходить "не за тілом, а за Духом". Закон (що він 
духовний) може виконати лише той, хто має Духа. І про всіх християн він каже: "А 
ви не в тілі, але в Дусі, бо Дух Божий живе в вас". Чому "ви не в тілі"121? 
Тому що ваше тіло розп’яте на голгофському хресті. Із цим тілом уже нічого не 
можна було зробити, тому Христос розіп’яв його. Але "в Дусі" — Павло мислить 
про християн як про духовних апріорі, бо мати Духа і не жити за Ним — це 
алогічно.  

Хто "ходить за тілом" (κατὰ σάρκα ὄντες — ката сарка онтес — буквально "за 
тілом сущі" або "хто є за тілом"), ті "думають про тілесне" ( σαρκὸς φρονοῦσιν — 
саркос фронусін — "тілесно думають" або "про тіло мислять"). А хто "за Духом" 
(є або сущі) — про духовне. "Бо думка (φρόνημα — фронема — спосіб мислення, 
напрям помислів, думка, намір) тілесна — то смерть". Яка смерть? Тілесне 
мислення призводить до порушення Закону, або гріха. Наслідок гріха — смерть, 
тобто відділення від Бога122.  

У Посланні до євреїв ми читаємо, що догодити Богові не можна без віри.123 
Тут Павло каже, що "ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові". Віра 
робить наше життя з Богом реальним. Вірою ми спасаємося, вірою ми живемо за 
Духом. Вірою розуміємо, що ми розп’яті та воскреслі з Христом: мертві для гріха і 
живі для праведності.124 Вірою ми отримали Духа Святого і стали "Його", тобто 
Христові. Плоть не може підкоритися Богові, вона з Ним ворогує. Плоть не може 
освятитися — вона мусить бути розп’ята. Саме це й відбулося з нею в Христі, що 
ми приймаємо вірою. Павло каже братам і сестрам у Римі, а, відповідно, і всім 
християнам, що вони "не в тілі, але в Дусі", бо якби вони були в тілі, то не мали 
би Духа і були б неспасенними. Тіло християнина розп’яте. 

"А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий 
через праведність." (8:10). 

Тут Павло використовує слово σωμα (сома — тіло) на відміну від попередніх 
віршів, де вжито слово саркс. Це тільки підкреслює синонімічність цих понять. 
Дуже важливо правильно перекласти цей вірш. Некоректно перекладено його в 

                                                 
119  "that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the 

flesh but according to the Spirit." (Рим. 8:4, NKJV).. 
120 "Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерти, а проте не тільки самі чинять, 
але й хвалять тих, хто робить таке." (Рим. 1:32).   
121 Тут варто похвалити Огієнка за буквальний переклад: ἐν σαρκὶ — у тілі. 
122 "Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!" (Рим. 
6:23). 
123 "Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, 
хто шукає Його, Він дає нагороду." (Євр. 11:6). 
124 "Бо Законом я вмер для Закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а 
Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, — живу вірою в Божого Сина, що мене 
полюбив, і видав за мене Самого Себе" (Гал. 2:19-20). 
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російській Синодальній Біблії. Аналогічно переклав і Куліш. Зацитуємо 
останнього: "Коли ж Христос в вас, тоді тіло мертве для гріха, дух же живий 
ради праведности.". Як бачимо, зміст зовсім інший. Огієнко передає чітко думку 
Павла: "тіло мертве через гріх", а не для гріха. Тіло мертве — його вже немає. 
Саме це означає "мертве" в контексті того, що Павло говорить. У третьому вірші 
ми читали, що Бог засудив гріх у тілі (Христос помер за наші гріхи). Тепер ми "не 
в тілі", а в Дусі, бо тіло розп’яте і ми вже не ходимо за тілом. "Дух живий через 
праведність" — через неправильний переклад можна зрозуміти, що дух людини 
живий через її праведність. Але, по-перше, мова йде про Духа Святого, а, по-
друге, Він не живе, а є життя, як це написано в оригіналі:  πνεῦμα ζωὴ διὰ 
δικαιοσύνην (буквально: Дух — життя через праведність). Саме так перекладено 
цей вірш у Біблії короля Якова125. Про яку праведність ідеться? Про праведність 
Христа, на що вказує початок вірша ("А коли Христос у вас"). Христова 
праведність є причиною того, що Дух став джерелом життя всередині нас. Цю 
думку Павло й розвиває далі.  

"А коли живе в вас Дух, Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто 
підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, 
що живе в вас." (8:11). 

Отець воскресив мертве тіло Сина. Так само Він воскрешає, або оживлює, 
наші тіла.126 Завдяки Духові Святому в нас ми можемо віддати "себе Богові, як 
ожилих із мертвих", а свої члени, тобто тіла — "Богові за знаряддя 
праведности" (Рим. 6:13). Ми тепер живі для Бога, а мертві для гріха (наші тіла 
мертві). 

"Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом; бо коли 
живете за тілом, то маєте вмерти, а коли Духом умертвляєте тілесні вчинки, 
то будете жити." (Рим. 8:12-13).     

Тут "маєте вмерти" краще перекласти так, як у перекладах Куліша і короля 
Якова — "помрете". Інакше складається враження, що Павло заохочує їх 
померти. Але він тут констатує факт, що як вони, знаючи про смерть свого тіла 
для гріха, все одно будуть далі жити як тілесні під Законом (а це можливо), то 
помруть. Це питання апостол ширше розкриває в Листі до галатів127. 

"Духом умертвляєте тілесні вчинки" — як зрозуміти слово "умертвляєте". 
Безперечно, мова не йде про ще якийсь процес помирання тіла. Ми вже померли 
з Христом. Павло це чітко і не один раз говорив у цьому посланні. Тут акцент на 
вчинках: вони умертвляються, тобто припиняються, зникають тоді, коли ми 
ходимо за Духом. "І кажу: ходіть за Духом, — і не вчините пожадливости 
тіла…" (Гал. 5:16). Коли ми вірою вважаємо себе за мертвих для гріха (бо ми вже 
померли з Христом), тоді ми ходимо за Духом і так (автоматично) умертвляємо 
тілесні вчинки. Плоть не треба додатково розпинати абощо. Потрібно жити за 

                                                 
125 "And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of 
righteousness." (Рим. 8:10, KJV). 
126 "Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою воскресення... А коли 
ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з Ним будемо…" 
(Рим. 6:5, 8). 
127 "Учинки тіла явні, то є: перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, 
заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки й подібне до цього. Я про це 
попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого!" 
(Гал. 5:19-21). 
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Духом. До речі, неможливо розіп’яти самого себе. Це мусить зробити хтось інший. 
Ніхто не може сам розіп’яти свою плоть. 

"Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі; бо не взяли ви духа 
неволі знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через Нього кличемо: 
"Авва, Отче!" Сам Цей Дух свідчить разом із духом нашим, що ми — діти 
Божі" (8:14-16). 

Раніше Павло вже описав людину в стані неволі, або рабства. Така людина 
поневолена гріхом, смертю й Законом. Увірувавши, ми звільнились від Закону, від 
гріха і від смерті, тому що Христос виконав Закон, помер за гріх і переміг смерть. 
А ми, охрестившись у Нього, зробили те саме з Ним. Тепер ми вільні, щоб жити як 
сини, а не як раби. Ми отримали Духа, що злучився з нашим духом. І разом вони 
свідчать нам, що ми маємо Авву — Отця небесного. Злука духа людини та Духа 
Божого і є народженням згори. Детальніше це питання ми розберемо дещо 
згодом. А наразі зазначимо, що маючи Духа Божого, ми вільні, щоб жити для Бога 
в праведності, і не є боржниками чи невільниками плоті, щоб виконувати її 
пожадливості. 

У Посланні до римлян нам залишилось прокоментувати ще два уривки, які 
мають певну дотичність до нашої теми. Після того ми перейдемо до інших 
послань. 

Римлян 12 і 13 

"Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, — повіддавайте ваші 
тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не 
стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб 
пізнати вам, що то є воля Божа, — добро, приємність та досконалість. Через 
дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж 
належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. 
Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають не однакове 
діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени." 
(12:1-5). 

У наведеному тексті тричі використано слово "тіло" (сома). Спершу Павло 
закликає християн віддати свої тіла в жертву Богові. Особливістю такої жертви є 
те, що вона жива. Жертві не потрібно помирати. Тут відчутний зв'язок з тим, що 
апостол говорив у шостому розділі: "віддавайте себе Богові, як ожилих із 
мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведности." (6:13). Але треба 
зауважити, що слово "тіло" в цьому місці означає не тільки матеріальну частину 
людини, а людину цілком. Павло каже, щоб ми повністю віддали себе Богові. 
Наше життя має бути служінням Йому. Відомо, що в Писанні термін "душа" може 
означати не лише духовну частину людини, але й людину загалом. Як, наприклад: 
"Та душа, що грішить, вона помре." (Єзек. 18:20). Мова йде про людину як таку, 
а не тільки про її душу. Так само й тіло деколи може означати людину цілком. 
Коли людина чинить Божу волю, вона робить це як цілісна особа. І коли вона 
грішить, то теж робить це як цілісна особа. Грішить не якась частина людини, не 
якась "природа", а вся людина. Це впливає на все її єство: і тіло, і душу. 
Наприклад: "Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої 
нечисти тіла та духа, — і творімо святиню у Божім страху!" (2 Кор. 7:1).  
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Існує думка, що сома ("тіло") в термінології Павла означає тільки людину, при 
тому людину в її неподільності128. Такий підхід передбачає заперечення будь-якої 
дихотомії чи трихотомії, тобто ділення людини на частини (тіло, душа, дух). У 
цьому ракурсі людина і є тіло, а душу не можна розглядати окремо від тіла. З цією 
позицією не можна погодитись повністю. Павло ті самі терміни може 
використовувати в різних значеннях. Апостол не будує наукової термінології, яка 
б описувала "феномен людини". Тому логічніше припустити, що сома інколи може 
означати людину в усій сукупності, а часом — лише її матеріальну частину. 
Зокрема, порівнюючи поняття сома і саркс, ми зауважували їхню синонімічність у 
значенні тілесної матерії. Так само як душа може означати силу природного 
життя, саме життя або людину як істоту, що має почуття і волю, а може означати 
нематеріальну частину людини. Не можна стверджувати, що в Старому Завіті 
взагалі не ділили людину на складові: "І вернеться порох у землю, як був, а 
дух вернеться знову до Бога, що дав був його!" (Екл. 12:7). В юдаїзмі також не 
заперечують того, що людина створена з матеріального і духовного, тобто з тіла й 
душі.129 Але, звісно, цей поділ далеко не такий, як в античній грецькій філософії, 
де тіло — це абсолютне зло, а душа — абсолютне добро. У Писанні тіло і душа 
(або тіло і дух) тісно пов’язані між собою і впливають одне на одного. Після 
гріхопадіння тіло почало домінувати над душею і стало підвладне гріху, хворобам 
і смерті. Саме тому Син Божий помер у тілі, щоб воскреснути вже в новому тілі, 
яке не піддається тлінню. Але важливим є факт саме тілесного воскресіння 
Христа (тобто Він воскрес у тілі, а не тільки Його душа воскресла). Крім того 
важливо відзначити такий аспект месіанського служіння Ісуса як зцілення. 
Господь зцілював різноманітні хвороби і робив це часто. За пророцтвами це була 
одна із функцій Месії. Хвороба символізувала гріх як такий, хоч далеко не завжди 
гріх був причиною конкретної хвороби. Іноді разом із зціленням Христос 
проголошував прощення гріхів людини, демонструючи Своє божественне право 
прощати гріх130. У цьому контексті цікавим є припущення про спорідненість слів 
сома ("тіло") і Сотер ("Спаситель")131. У Посланні до ефесян Христос названий 
Спасителем тіла: σωτηρ τοũ σώματος (Сотер ту соматос)132. У реальності світу 
після гріхопадіння людина (цебто її тіло або те, що Павло називає "зовнішнім 
чоловіком"), нищиться, або інакше — "ділиться": вона хворіє, страждає, 
розкладається у смерті. Те, що поділилося, треба знову зробити цілим, тобто 
зцілити (від слова "цілий"). Тому Христос як Цілитель є Спасителем тіла. Він 
зцілював і навіть воскрешав людей, а врешті-решт здобув повну перемогу над 
тлінням, коли Сам воскрес із мертвих. Проте варто зазначити, що спорідненість 
слів сома і Сотер не доведена остаточно. Малоймовірно, що апостол Павло 
замислювався про етимологію цих слів. І взагалі, спільне походження слів, 

                                                 
128 Основные антропологические понятия в посланиях апостола Павла. Архимандрит Ианнуарий 
(Ивлиев). http://www.pravmir.ru/  
129 "Матерія, матеріальне, обмежена в просторі і часі, тому вона має початок і мусить мати кінець. 
Духовність не обмежена, вона не має початку і в неї немає кінця — духовність вічна. Людина 
складається з тіла матеріального і душі духовної. І тоді слід зробити наступний простий висновок. 
У матеріального тіла був початок, значить, повинен бути кінець — із пороху прийшло, у порох піде. 
А духовна душа на віки вічні існувати буде. Ось вам і вічність. Тільки, скажімо точніше, хто жив для 
тіла, усе в порох тіла й пішло, а хто жив для душі, то все на віки вічні й жити буде." — Ашер 
Кушнір. Євреї і Тора. http://toldot.ru/tora/articles/articles_21346.html  
130 "Що легше: сказати розслабленому: "Гріхи відпускаються тобі", чи сказати: "Уставай, візьми 
ложе своє та й ходи"?" (Мар. 2:9). 
131 Основные антропологические понятия в посланиях апостола Павла. Архимандрит Ианнуарий 
(Ивлиев). http://www.pravmir.ru/ 
132 "бо чоловік — голова дружини, як і Христос — Голова Церкви, Сам Спаситель тіла!" (Еф. 5:23). 
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етимологія, далеко не завжди свідчить про спільність значення, хоч у цьому 
випадку воно й може так бути. 

"так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени" — 
тут Павло використовує слово "тіло", щоб описати функціонування Церкви як 
єдиного організму, в якому кожен член має своє призначення (дар). Докладно 
зупинятися на цьому немає потреби з огляду на нашу тему. 

"Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви й 
зодягнімось у зброю світла. Як удень, поступаймо доброчесно, не в гульні 
та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але 
зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на 
пожадливість!" (13:12-14). 

"У Новому Завіті слово "день" часто використовується для позначення зорі, 
неминучого повернення Ісуса Христа, і в цьому вірші слово "день" 
протиставляється ночі духовної темряви людини, яка майже закінчилася."133. 
Життя християнина — це життя у світлі дня приходу Христа. Наша поведінка не 
може не боятися світла. 

Апостол двічі закликає християн "зодягнутися". Що тут означає "зодягніться 
Господом Ісусом Христом"? Контекст показує, що мова йде про вчинки 
християн, їхнє поводження. У Посланні до галатів Павло каже, що ми вже "у 
Христа зодягнулися!" (3:27). У цьому місці, яке ми розглянемо детальніше дещо 
пізніше, підкреслено те, що вже відбулося через наше хрещення у Христа. Ще 
чіткіше видно різницю між тим, що вже сталося ("зодягнулися"), і тим, що нам ще 
треба робити ("зодягатися" у вчинки) видно в Посланні до колосян 3:10 і 12. Це 
місце також заслуговує на окрему увагу.   

"У давнину одягу надавали набагато більше значення, ніж тепер. 
Патріархальне суспільство було дуже роздроблене ієрархічно. Усі люди стояли, 
так би мовити, на різних щаблях суспільства. І про людину судили за одягом, тому 
що залежно від свого статусу людина мала право одягатися так чи інакше. Ми це 
бачимо в усіх архаїчних суспільствах. Також одежа була символом внутрішнього 
змісту людини. Наприклад, Адам і Єва в раю були нагі... Їхньою одежею була 
сама присутність Божа, що виражена в Біблії словами "слава Божа"... А коли 
люди згрішили, то стали позбавлені божественної присутності й близькості Бога. 
Змістом їхнього життя перестав бути сам Бог. Так люди опинилися в стані 
беззмістовності. Вони позбавили себе внутрішнього змісту. Тому відсутність одягу 
означає відсутність змісту."134 А коли ми вірою приймаємо в себе Христа, цебто 
робимо своїм внутрішнім змістом Христа, то символічно це виражається словами 
"зодягнутись у Христа".  

"Образ убирання в одяг як символ моральної та духовної поведінки 
використовували стародавні рабини, які говорили про правдивих прихожан, що 
вони зодягнулися в славу ("шехіна"), маючи на увазі, що вони мали стати 
подібними до Бога, Якому поклонялися. Образ одягання декілька разів 
використав Ісус, і ми знаходимо його в різних місцях Нового Завіту."135 

"... а догодження тілу не обертайте на пожадливість!": догоджати тілу 
(саркс) означає задовольняти свої природні потреби (їсти, пити, спати тощо). 

                                                 
133 Джон МакАртур. Толкование Послания к римлянам. Глава 19: Облекитесь в Господа Иисуса. 
134 Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Беседы о Священном Писании. Беседа 82. — Аудіофайл. 
135 Там само. 
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Павло каже, що все мусить мати свою міру. Наші бажання не повинні 
контролювати нас. Навпаки, ми маємо обмежувати свої бажання. Християнин не 
може бути ненаситним. "Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені 
можна, але мною ніщо володіти не повинно." (1 Кор. 6:12). 

На цьому ми завершуємо розглядати Послання апостола Павла до римлян. 
Досліджуючи його, ми охопили більшість понять, які можуть траплятися нам в 
інших посланнях. Лист до римлян — найбільш догматична книга Нового Завіту. 
Ми побачили, як Павло описує гріховність людини і показує шлях спасіння у 
Христі. Можна з усією певністю заявити, що апостол нічого не пише про такі 
церковні догми, як "первородний гріх" і "стара гріховна природа". Нам залишилось 
дослідити решту уривків та віршів, на яких будують ці доктрини. 

Послання апостола Павла до галатів 

"Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що 
за наші гріхи дав Самого Себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, 
за волею Бога й Отця нашого, Йому слава на віки вічні, амінь!" (Гал. 1:3-4). 

Вітаючи християн Галатії, Павло звертає їхню увагу на те, що Господь Ісус 
Христос прийшов визволити нас від цього злого віку (або іншими словами — 
злого світу). Ми вже говорили, що Господь звільнив нас від Закону, гріха і смерті. 
Ще одна річ, від якої нас звільнює Христос — це світ з його бунтом проти Бога та 
Євангелії, повсюдною несправедливістю, марною філософією, ненаситністю й 
пихою. Апостол каже в кінці цього послання, що він розп'ятий для світу136. Під 
злим віком треба розуміти не людей як таких, але систему зла, встановлену 
князем цього світу, і ті безбожні принципи, за якими світ живе. А християни вільні, 
щоб служити своєму Царю і жити за законами Його Царства. І так буде до часу, 
коли Господь прийде, щоб запанувати на всій Землі. 

"Ми юдеї природою, а не грішники з поган... А коли ми дізнались, що 
людина не може бути виправдана ділами Закону, але тільки вірою в Христа 
Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в 
Христа, а не ділами Закону. Бо жодна людина ділами Закону не буде 
виправдана! Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися 
грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні! Бо коли я будую знов те, 
що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Бо Законом я вмер для 
Закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а 
Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, — живу вірою в Божого 
Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе. Божої благодаті я не 
відкидаю. Бо коли набувається правда Законом, то надармо Христос був 
умер!" (Гал. 2:15-21). 

Якщо виводити доктрину на основі вірша поза його контекстом, то з першого 
речення наведеного уривка можна було б зробити висновок, що погани від 
народження грішники, а юдеї — праведники. Зрозуміло, що це не так. Що має на 
увазі автор під словом "природа"? Нам важливо побачити порядок тлумачення 
цього слова в цьому місці, оскільки подібний випадок його вживання ми 
знаходимо в Листі до ефесян137, що ми розберемо пізніше. Тут Павло до 

                                                 
136 "А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що 
ним розп'ятий світ для мене, а я для світу." (Гал. 6:14). 
137 "між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й 
думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші..." (Еф. 2:3). 



 58 

п’ятнадцятого вірша розповідає як він докорив апостолу Петру за лицемірство. 
Петро, або Кифа, в присутності інших юдеїв цурався їсти з християнами-
язичниками, хоч до того він це робив. Павло його запитує: "нащо поган ти 
примушуєш жити по-юдейському?". Для поган було природно їсти те, що 
забороняв Закон. Відповідно, для юдеїв це був гріх. Для юдеїв це була звична, 
тобто природна, річ — виконувати приписи Закону. А для грішників із поган це 
було незвично, тобто неприродно. Для того, щоб їсти тільки кошерне стало 
чимось природним, або, так би мовити, частиною "природи" людини, вона мала 
бути вихованою в цій культурі. От і все значення "природи" в цьому вірші. Далі 
апостол каже, що ділами Закону, тобто кошерною їжею чи іншими приписами, 
людина не може виправдатись. Тому "ми ввірували в Христа Ісуса". А 
"шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками", тобто 
нас почали вважати грішниками, через те що ми їли разом з поганами. Для 
виправданого у Христі порушувати правила церемоніального Закону — це не гріх. 
Христос — не "слуга гріху"! У Христі я вільний від Закону — "я вмер для 
Закону". Тільки тоді, "коли я будую знов те, що був зруйнував", тобто знову 
починаю виконувати обряди за Законом, "то самого себе роблю злочинцем", 
або порушником Закону. Але тепер я маю свободу, "щоб жити для Бога"! 

"Я розп'ятий з Христом" — наді мною вже не має влади ні Закон, ні гріх, ні 
прокляття. Розп’ятий — це мертвий. Мертвому байдуже до цього всього. Ніщо не 
має над ним влади. "І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу 
в тілі тепер, — живу вірою в Божого Сина". Павло пояснює, в чому полягає 
життя християнина — у вірі. Бог бачить того, хто вірить у Христа, як Самого 
Христа. Бог уважає нас розп’ятими, похованими, воскреслими і вознесеними з 
Христом. Наше завдання — вірити в це, тобто вважати себе мертвими для гріха і 
живими для Бога. Так, як це робив Павло. Божа реальність стає дійсністю в 
нашому житті тоді, коли ми живемо вірою. І хоч "я живу в тілі", але вірою 
розумію, що моє тіло вже мертве. І коли вважаю мертвим, "живу вже не я, а 
Христос проживає в мені". Бачите, Павло не пише тут тільки про позиційну 
істину. Він говорить про свій реальний життєвий досвід. Як він не грішив? Він умер 
для гріха, щоб жити в праведності138. Виправдавшись у Христі, Павло освячується 
вірою в Христа. 

"Ми всі розуміємо, що виправдання — це робота, яку Бог зробив для нас в 
Ісусі Христі. Ми нічого не можемо додати до нашого виправдання. Але чого ми не 
розуміємо — це те, що освячення точно так само об’єктивне і так само поза нами. 
Це робота Христа не за нас, а для нас безпосередньо. Повна Євангелія така: Ісус 
помер за мене, щоб простити мій гріх, і я помер з Ним, щоб звільнитися від його 
(гріха) сили. Отже виправдання — це робота, яку Бог звершив у Христі, а 
освячення — це робота, яку Бог звершив у Христі безпосередньо для мене. У 
виправданні Бог не зробив нічого для мене, Він зробив це за мене. Я просто вірю 
в ту об’єктивну істину, що я прощений, за мене заплачено, мої гріхи забрано і я 
виправданий. А послання освячення — це те, що Бог зробив щось для мене: коли 
Ісус помер на хресті, я вмер з Ним, моя плоть померла, мене поховали, я воскрес 
новим творінням, старе минуло і все стало новим; я вже не стара людина, я 
більше не в Адамі, я більше не в плоті; я вільний від гріха і живий для Бога; тепер 
я маю здатність ходити за Духом, а не за плоттю; я спроможний більше не 
грішити. Тричі в Римлян 6 сказано, що ми вільні від гріха. І більшість церков не 
навчають цього. Більшість церков навчають, що коли ти стаєш християнином, то 

                                                 
138 "Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?" (Рим. 6:2). 
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додаєш до своєї "гріховної природи" другу природу. І як християнин ти маєш дві 
природи: одну природу, що не може грішити і чинить лише праведність, і ще одну 
природу, яка не може чинити праведності, але тільки грішить."139   

"А всі ті, хто на діла Закону покладається, — вони під прокляттям. Бо 
написано: "Проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі 
Закону, щоб чинити оте!" А що перед Богом Законом ніхто не 
виправдується, то це ясно, бо "праведний житиме вірою". А Закон не від 
віри, але "хто чинитиме те, той житиме ним". Христос відкупив нас від 
прокляття Закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: "Проклятий 
усякий, хто висить на дереві"..." (Гал.3:10-13). 

Тут ідеться про те, що людина, яка порушує Закон, перебуває під прокляттям. 
Людина може або жити Законом, або жити вірою. Ми живемо вірою, бо "Христос 
відкупив нас від прокляття Закону". Христос узяв прокляття від переступу 
Закону на Себе. Над християнином немає сили жодне прокляття (ні, так зване, 
родове, ні будь-яке інше). Хто вмер, на того не діє жодне прокляття. 

"Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса! Бо ви всі, що в Христа 
охристилися, у Христа зодягнулися! Нема юдея, ні грека, нема раба, ані 
вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі!" 
(Гал. 3:26-28). 

Через віру в Христа ми стали синами Бога. Нема спасіння без віри в Ісуса. 
Увірувавши, ми занурились у Нього, зодягнулися Ним — Його праведністю. Ми 
стали одним цілим, тобто всі разом (незалежно від статі, національності тощо) ми 
складаємо одне Тіло — нову людину140, або другого Адама. Цебто мова йде про 
одну сукупну особу, голова якої —Христос, а ми — члени Його Тіла141. 

"Та тоді, не знаючи Бога, служили ви тим, що з істоти богами вони не 
були" (Гал. 4:8). 

Огієнко вживає слово істота, там де в інших перекладах природа. Наприклад, 
у Куліша: "Тільки ж тоді, не знаючи Бога, служили ви тим, що за природою не 
були богами" (Переклад Куліша під редакцією Василя Боєчка). Це те саме 
грецьке слово (φύσει — фусей), що й у решті випадків, де Огієнко використовує 
саме слово природа (напр. у Рим.1:26, 2:14). Цікаво, що Деркач перефразовує 
цей вірш, практично ігноруючи слово "природа" (передано прислівником 
"справді"): "Та тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, що справді не були 
богами". Виходить, що там, де в Біблії вжито слово "природа" у властивому для 
нього значенні, цей переклад його не подає. А там, де його нема і не може бути, в 
цьому перекладі воно тут як тут (напр. у Гал. 5:16). Парадокс, чи не так? Переклад 
Діани Деркач мало того, що слабенький з погляду граматики та стилістики 
сучасної української мови, то він ще й поширює очевидну єресь про природу 
людини й життя християнина. 

Термін "природа" в цьому вірші означає якості, властивості, характеристики, 
суть. Як стіл за своєю природою є дерево, так і язичницький бовван за своєю 
природою є дерево. Язичники, по суті, поклонялися шматку дерева, або каменю 

                                                 
139 Michael Pearl. Sinful nature. — Аудіофайл. 
140 "і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди." (Еф. 
4:24). 
141 "Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і 
Христос. Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то 
вільні, і всі ми напоєні Духом одним" (1 Кор. 12:12-13). 
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чи металу. Дерево, як ми знаємо, не призначене для того, щоб бути богом. Про це 
Павло пише зокрема в першому розділі Послання до римлян142. 

"І кажу: ходіть за Духом, — і не вчините пожадливости тіла, бо тіло 
бажає противного Духові, а Дух противного тілу, і супротивні вони один 
одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж Дух вас провадить, то ви 
не під Законом. Учинки тіла явні, то є: перелюб, нечистість, розпуста, 
ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, завидки, п'янство, гулянки й подібне до цього. Я про це попереджую 
вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства 
Божого! А плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, здержливість: Закону нема на таких! А ті, що 
Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли 
Духом живемо, то й Духом ходімо! Не будьмо чванливі, не дражнімо один 
одного, не завидуймо один одному!" (Гал. 5:16-26). 

У цьому пасажі всюди, де вжито слово "Дух", мова йде про Духа Святого, тому 
воно має бути з великої літери. Нас провадить Дух Божий і ми ходимо за Ним. 
Після народження згори Дух Святий поєднується з духом людини, але важливо 
розуміти, що це саме Він провадить людину в її цілості до виконання Божої волі. 
Християнин не живе під Законом, коли він ходить за Духом, коли живе вірою. Але 
тоді, коли він тілесний, Закон судить його, бо він живе як нерозп'ятий. Нерозп'ята 
плоть перебуває під осудом. Павло про це попереджає і галатів, і кожного з нас. 
Закону нема на тих, хто приносить плід Духа. 

"... щоб ви чинили не те, чого хочете" — дуже співзвучно з Римлян 7:15143. 
Пітер Ракман, коментуючи Послання до галатів, також посилається на Римлян 7 і 
каже: "Кожен справжній віруючий — шизофренік"144. Щодо уривка, який ми 
розглядаємо, Ракман пише: "Вірші 16 і 17 не залишають місця для фантазій. 
Християнин має дві природи, що "супротивні" одна одній."145. Діана Деркач 
перекладає слово "саркс" (плоть) у цьому розділі терміном "гріховна природа"146. 
Але Павло тут ні слова не говорить про якісь природи. Він навіть нічого не каже 
про роздвоєність розуму (слово "шизофренія" утворене від дав.-гр. σχίζω (шізо) — 
розколюю і φρήν (френ) — розум). Апостол каже, що своїм розумом ви хочете 
виконувати бажання Духа, але тіло бажає протилежного Духові. Павло спонукає 
нас ходити в благодаті. Його думка полягає в тому, що коли ми ходимо за Духом, 
то приносимо плід Духа, але якщо ми живемо згідно з поривами плоті, як 
неспасенні люди під Законом, то плодом буде гріх. Плотська поведінка — це не 
прояв гріховної натури, а прояв невіри в завершену роботу Христа. Духовна 
поведінка — це плід життя віри під провадженням Духа Святого. 

Ось як вірші 16 і 17 передано в англійському перекладі An American 
Translation: "I mean this: Live by the Spirit, and then you will not indulge your 
physical cravings. For your physical cravings are against the Spirit, and the 
cravings of the Spirit are against the physical; the two are in opposition, so that 

                                                 
142 "Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як 
Творцеві, що благословенний навіки, амінь." (Рим. 1:25). 
143 "Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю." (Рим. 
7:15). 
144 Peter S. Ruckman. The Bible Beliver's Commentary Series. Galations. — С. 68. 
145 Там само: С. 156. 
146 "Тож кажу: живіть духовним життям, і ви не будете задовольняти бажань вашої гріховної 
натури... Діла гріховної природи явні: це статева роспуста, нечистота, розбещеність..." (Гал. 5:16; 
19). 
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you cannot do anything you please." ("Я маю на увазі це: ходіть за Духом, і тоді 
ви не будете потурати своїм фізичним жаданням (пристрастям, примхам, 
забаганкам). Бо ваші фізичні жадання є проти Духа, а жадання Духа — проти 
фізичних; вони перебувають в опозиції одне до одного, щоб ви не могли робити 
те, що хочете."). 

Звісно, цей переклад не буквальний, однак він передає суть того, про що 
пише Павло. Він не говорить нічого про "стару гріховну природу" християнина. 
Інтерпретація плоті як "гріховної природи" має негативний вплив на мислення та 
поведінку християн. Це підштовхує їх до гріха і слугує відмовкою для прикриття 
гріховної поведінки: "Багато християн сьогодні є рабами гріха через те, що вони 
кальвіністи — дотримуються фальшивої доктрини щодо власної природи і 
природи відкуплення… Ні одна людина на цій Землі ніколи не мала "гріховної 
природи". Жоден християнин не має двох природ. Жоден християнин не має 
старої і нової людини. Нема двоїстості у вашій душі. Ви — одна особа, одна 
сутність…"147 

Послання апостола Павла до ефесян та колосян 

Ми розглянемо ці два листи разом. Це спростить нам завдання, оскільки 
Павло дуже подібно викладає свою думку в обох посланнях, оперуючи тими 
самими поняттями. 

"І вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках, тепер 
же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими, і 
непорочними, і неповинними перед Собою..." (Колосян 1:21-22). 

"А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі 
Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував 
серединну перегороду, ворожнечу, Своїм тілом, — Він Своєю наукою 
знищив Закона заповідей, щоб з обох збудувати Собою одного нового 
чоловіка, мир чинивши, і хрестом примирити із Богом обох в однім тілі, 
ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, "Він благовістив мир вам, 
далеким, і мир близьким", бо обоє Ним маємо приступ у Дусі однім до Отця. 
Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим, і домашні для 
Бога..." (Ефесян 2:13-19). 

Що ми бачимо спільного в цих уривках? Павло звертається до язичників 
("ви"), які були "відчужені" (Кол.) або "чужі" (Еф.) і щодо Бога, і щодо 
ізраїльського народу. Вони перебували в стані "ворожнечі" (Еф.) з Богом, тобто 
були "вороги думкою в злих учинках" (Кол.). Але у Христі все змінилося: чужі 
стали своїми, далекі — близькими, приходьки — домашніми, а вороги — друзями. 
Відбулося примирення розп’ятим тілом і кров’ю Христа. Бог у Христі створив з 
"обох" (євреїв та язичників) одне Тіло, або "одного нового чоловіка". Мовиться 
не про багатьох нових створінь, але про одну сукупну особу, один організм, одне 
твориво: "Бо ми — Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які 
Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували." (Ефесян 2:10). У Христі 
ми стали "святими, і непорочними, і неповинними". 

"Ви в Ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши 
людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з Ним поховані у 
хрищенні, у Ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з 

                                                 
147 Michael Pearl. Sinful nature. — Аудіофайл. 
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мертвих Його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні 
вашого тіла, Він оживив разом із Ним, простивши усі гріхи, знищивши 
рукописання на нас, що наказами було проти нас, — Він із середини взяв 
його та й прибив його на хресті, роззброївши влади й начальства, сміливо 
їх вивів на посміховисько, — перемігши їх на хресті! Тож, хай ніхто вас не 
судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяччя, чи за 
суботи, — бо це — тінь майбутнього, а тіло — Христове." (Колосян 2:11-17). 

"І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись 
проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, 
що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у 
пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були 
дітьми гніву, як і інші, — Бог же, багатий на милосердя, через Свою 
превелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через 
прогріхи, оживив разом із Христом, — спасені ви благодаттю, — і разом із 
Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі..." 
(Ефесян 2:1-6). 

У цих уривках також багато спільного. Ми були мертві "в гріхах" (Кол.) або 
"через провини й гріхи" (Еф.). Павло відносить не гріх до смерті, а смерть до 
гріха. Люди не грішать, тому що духовно мертві. Вони мертві, бо грішать. Апостол 
описує вольові акти грішників. Очевидно, що йдеться про дорослих людей, а не 
дітей. Провини (переступи) — це те, що людина робить, знаючи, що не можна 
цього робити, тобто свідомо порушує (переступає) Закон. Ми були мертві у гріхах і 
переступах. Натомість у Христі ми тепер мертві "для гріха" (Рим. 6:2,11). Бог 
"обрізав" людське тіло на Голгофі подібно до того, як євреї обрізали крайню 
плоть. Стару людину скинуто — її вже немає. Ми "були з Ним поховані у 
хрищенні" (Кол.) і "воскресли" (Кол.). Бог нас "оживив разом із Христом" 
(Еф.)148 і "посадив на небесних місцях" (Еф.). Тепер ми вільні, щоб не 
виконувати так само й церемоніальний Закон. Ніхто не може нас судити "за їжу, 
чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяччя, чи за суботи" (Кол.), 
тому що це лише тінь. А що таке тінь? Вона виникає тільки там, де є предмет або 
постать (образ), на які падає світло. Павло пише: "а тіло — Христове" (Кол.). Ми 
читаємо в Посланні до євреїв 10:1: "Бо Закон, мавши тільки тінь майбутнього 
добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку 
приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає." Закон був 
тінню, що падала від тіла Христа (образу цієї тіні). Він прийшов, щоб виконати 
Закон у тілі (або інакше — завершити Закон, дати йому логічне завершення). "Бо 
кінець Закону Христос на праведність кожному, хто вірує." (Рим. 10:4). 
Грецьке τέλος (телос) можна перекласти не лише як "кінець", але також як "ціль". 
Ціль Закону — Христос. Закон мав привести до Христа149, вказати на Нього, так 
само як тінь свідчить про постать, від якої вона падає. Христос — це "образ 
речей" (суть речей). Ми спасенні благодаттю через віру в Господа Ісуса! Він, 
окрім того, що виконав Закон для нас, ще й переміг сатану з його демонами 
("влади й начальства") Він їх роззброїв (забрав у них будь-які засоби впливу) і 
зробив з них посміховисько. Для нас це означає, що диявол не має жодної влади 
над нами, тому що ми — у Христі. 

                                                 
148 Оживлення разом із Христом — це не оживлення людського духа. Мається на увазі те, що 
Христос ожив після смерті, а ми ожили разом з Ним. 
149 "Тому то Закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то 
вже ми не під виховником" (Гал. 3:24-25). 
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Окрему увагу треба звернути на фразу "з природи були дітьми гніву". Ось 
як її коментує Майкл Перл: "Якщо ви дослідите будь-яку книгу з теології, в якій 
навчають про "гріховну природу", то там буде дано три вірші на її підтримку. І цей 
вірш (Еф. 2:3) найцінніший для них. Він буде перший для визначення "гріховної 
природи". Вони кажуть: "Бачите, гнів Божий приходить на мене через мою 
природу". Але що каже Боже Слово в цьому уривку? Ви "проживали за звичаєм 
віку цього" — він говорить про шлях, яким ходили ці люди, натхнені дияволом… 
Це були "сини непокори"150 — діти, які не слухались Закону Божого і ходили в 
послуху дияволові. Між "якими й усі ми проживали колись" — він каже: це те, 
як ми жили, з ким і як ми розмовляли, кого ми слухали; ми були в 
"пожадливостях нашого тіла" і "чинили волю тіла й думок ". Він говорить про 
дорослих людей, які жили певним життям і "з природи були дітьми гніву", 
інакше кажучи — за природним порядком речей, за "один плюс два — дорівнює 
три"; через гріх і ходіння за дияволом, що дорівнювало гніву Божому. За 
природним порядком речей, за законом гріха і смерті, якщо ти грішиш і не 
слухаєшся Бога — ти опинишся врешті-решт під гнівом Божим. Це природний 
наслідок для грішника, який так живе. Це все, що Павло тут каже. Він нічого не 
каже про людську природу і не відносить гріх до природи. Він відносить гнів до 
природного напрямку життя людини. Біблія насправді ніколи не використовує 
слово "природа" так, як його вживають теологи — як певну життєву силу чи 
енергію, що міститься всередині, як якусь кімнату контролю й наказів глибоко в 
душі, що впливає на моральні рішення. Біблія не подає такого значення. У ній це 
слово використано так само, як у науці, агрономії, тобто в значенні сутності чи 
характеристик речей, — їхнє визначення. Біблія описує природу тої чи іншої 
речі."151 

Люди стають дітьми гніву за зв’язком причин і наслідків. Ми вже бачили 
подібне використання слова "природа" в Галатів 2:15. Для юдеїв це була звична, 
тобто природна, річ — виконувати приписи Закону. А для грішників із поган це 
було незвично, тобто неприродно. Тут Павло також говорить про людей, що 
живуть "за звичаєм" світу. Мова йде про набуту форму поведінки, а не про 
успадковану "гріховну природу". Людина не народжується ні з доброю природою 
(за Богом), ані зі злою природою (за дияволом). Життя у гріху не змінює природи 
людини. Якщо взяти, приміром, комп’ютер. Його природа всім зрозуміла (тобто 
його характеристики). Якщо в нього закачати різні брудні фільми, фотографії, 
музику і подібне, то його природа не зміниться. Якщо пса навчити охороняти 
будинок або кидатись на чужих, то це не змінює його природи. Павло не прив’язує 
гріх до природи людини, він прив’язує покарання до природи гріха, тобто гріховної 
поведінки. 

"Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де 
сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що 
на землі. Бож ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли 
з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви." (Колосян 
3:1-4). 

 "Життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя, Господа Ісуса 
Христа, Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до 

                                                 
150 "в яких колись ви жили за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що 
тепер діє в синах непокори" (Еф. 2:2, переклад Куліша під редакцією Боєчка). 
151 Michael Pearl. Sinful nature. — Аудіофайл. 
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славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити Собі." (Филип'ян 
3:20-21). 

Павло спонукає нас жити вірою, а не спогляданням видимого. Він не хоче, 
щоб ми бачили себе нерозп’ятими. Він хоче, щоб ми у своїх думках 
відштовхувались від того факту, що ми вже померли і воскресли з Христом. І це 
попри те, що ми досі ходимо в тілі "нашого пониження". Це був ключ до його 
переможного життя і єдиний спосіб бути вільним від гріха для нас. Це ходіння 
вірою: "Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А 
що я живу в тілі тепер, — живу вірою в Божого Сина…" (Гал. 2:19-20). Ми вже 
посаджені на небесних місцях і маємо думати про те, що вгорі. 

"Місце мого перебування як віруючого — це не місце боротьби з гріхом, коли я 
намагаюсь подолати звички плоті. Моє місце у воскреслому й посадженому на 
Небесах Сині Божому, що царює в силі і славі як переможець над світом, плоттю 
й дияволом. І це все вірою! Це Євангелія звільнення від гріха. Ви скажете, що 
звучить славетно, але зовсім непрактично. Якраз навпаки — це єдиний 
практичний спосіб, щоб звільнитись від гріха. Усі інші — це підправити трохи тут і 
підправити трохи там, як ремонт старої вантажівки: постійно треба ходити до 
крамниці по деталі."152 

 "Отже, говорю я це й свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, 
як поводяться погани в марноті свого розуму, — вони запаморочені 
розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво, що в них, за стверділість 
їхніх сердець, вони отупіли й віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть 
із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього, і 
навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути, за першим 
поступованням, старого чоловіка, який зотліває в звабливих 
пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму, і зодягнутися в 
нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди… 
Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас 
разом із усякою злобою." (Ефесян 4:17-24, 31). 

"Отож, умертвіть ваші земні члени: розпусту, нечисть, пристрасть, лиху 
пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий 
приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили 
поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість, злобу, 
богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на 
одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками, та 
зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя 
її, де нема ані геллена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, 
раба, вільного, але все та в усьому Христос! Отож, зодягніться, як Божі 
вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, 
лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного, і прощайте собі, коли б мав 
хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви! А над усім 
тим — зодягніться в любов, що вона — союз досконалости!" (Колосян 3:5-
14). 

У наведених пасажах ми читаємо про стару людину з її гріховним життям. 
Стара людина — це не якась частина людини, не якесь внутрішнє еґо чи "гріховна 
природа". Стара людина — це людина в Адамі, це весь я до увірування в Христа. 

                                                 
152 Michael Pearl. Sin no more. Проповідь 1. — Аудіофайл. 
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Після навернення я вже не стара, а нова людина, бо тепер я у Христі. Ідея 
співіснування старої та нової людини в самій людині — це абсурд і цілковите 
нерозуміння цих термінів і того, що навчає Павло. На перший погляд може 
здатися, що інфінітивна форма, вжита в Листі до ефесян ("відкинути"), говорить 
не про доконаний факт. Але це тільки на перший погляд, бо вони вже мали це 
зробити. Решту слів подано в минулому часі: "пізнали Христа", "чули про 
Нього" і "навчилися в Нім". Це чітко видно в паралельному тексті: "якщо 
скинули з себе людину стародавню" (Кол.). Якщо я християнин, то старої 
людини вже немає. 

Д. Мартін Ллойд-Джонс це пояснює так: "Для мене — це один з найбільш 
утішних аспектів віри, що дає впевненість і випромінює славу. Нас ніколи не 
закликали розпинати нашу стару людину. Чому? Тому що ця подія вже відбулася: 
нашу стару людину розп'яли з Христом на хресті. Ніде Писання не закликає вас 
розпинати вашу стару людину; ніде Писання не закликає вас позбутися вашої 
старої людини з очевидної причини: стара людина померла. Не розуміти цього — 
означає дозволити дияволу пошити вас у дурні і напустити туману в очі. І вас, і 
мене закликають припинити жити так, начебто ми досі в Адамі. Зрозумійте, там 
уже немає "старої людини". Єдиний спосіб припинити жити так, ніби вона ще тут 
— це зрозуміти, що її тут нема. Це новозавітний метод, щоб навчити освячення. 
Основна проблема в нас, каже Новий Завіт, — це те, що ми не розуміємо, хто ми 
такі, і далі вважаємо себе старою людиною, далі думаємо, як вона. Уже все 
завершено: стару людину розп'ято з Христом. Вона не існує, її тут немає. Якщо ви 
християнин, тоді та людина, якою ви були в Адамі, померла. ЇЇ у вас немає, ви — у 
Христі."153 

Отож ми вже скинули з себе стару людину та одягнулися в нову. Тепер наше 
завдання  — одягатися у вчинки любові та у зброю світла.154 Ми вже померли з 
Христом і нам більше не треба вмирати для себе. Нам потрібно вважати себе 
мертвими для гріха, тобто умертвити або знівелювати гріховні вчинки. Павло 
каже, що одні вчинки мають бути мертві (злоба, лютість, лайка і решта), а інші — 
живі (лагідність, милосердя, покора тощо). Нам конче необхідно відновлюватись у 
своєму мисленні ("відновлятися духом вашого розуму") і вірити в те, що 
звершив для нас Господь. 

Якщо наша плоть розп’ята і нам уже не треба вмирати для себе, то що тоді 
означають слова Христа: "І хто не візьме свого хреста, і не піде за Мною 
слідом, той Мене недостойний." (Мат. 10:38)? Ісус сказав ці слова своїм учням. 
Вони мали йти вслід за Ним. Питання: куди йшов Христос? Його дорога вела на 
Голгофу. Навіщо Він туди йшов, узявши Свого хреста? Щоб померти там. Як саме 
Він помер: фізичною смертю чи, може, якоюсь "духовною" смертю для Свого "я" 
чи Своєї плоті? Безперечно, Він помер фізичною смертю. Отож куди мали піти за 
Ним учні? Вони мали йти до кінця і бути готовими вмерти разом з Ним або за 
Нього. Проте всі апостоли розбіглися хто куди, коли Христа схопили і повели на 
суд155. Саме про фізичне життя йдеться і в наступному вірші: "Хто душу свою 
зберігає, той погубить її, хто ж за Мене погубить душу свою, — той знайде 

                                                 
153 D. M. Lloyd-Jones. Romans. An Exposition of Chapter 6: The New Man. — С. 65. 
154 "Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських." (Еф. 
6:11). "Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, — зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна 
Богом на зруйнування твердинь, — ми руйнуємо задуми..." (2 Кор.10:3-4). 
155 "Це ж сталось усе, щоб збулися писання пророків". Усі учні тоді залишили Його й повтікали..." 
(Мат. 26:56). 
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її." (Мат.10:39). Тільки після вознесіння Ісуса і сходження Духа Святого апостоли 
почали безстрашно віддавати свої життя на смерть заради їхнього Господа. 

Послання апостола Павла до коринтян 
Тепер ми розглянемо обидва листи до коринтян.  

"Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім 
проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми 
прийняли духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога 
даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, 
але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А 
людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і 
вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж 
людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо "хто розум Господній 
пізнав, який би його міг навчати?" А ми маємо розум Христів!" (1 Кор. 2:11-
16). 

Апостол навчає про те, що відрізняє християнина від звичайної людини — це 
присутність Духа Божого. Через Духа християнин отримує доступ до мудрості, 
незнаної у світі. Маючи Духа Христового, ми також маємо й розум Христів, тобто 
можемо наповнюватись Його думками.156 Дух Святий відкриває нам наше 
синівство і решту всього, що дарує нам Отець. Звідси зрозуміло, що "людина 
тілесна" — це звичайна людина, невіруюча.157 Тілесна людина не має Духа 
Святого, але має "людського духа", який аж ніяк не мертвий, а живий і повністю 
функціональний. Своїм духом людина розуміє сама себе, а також інших людей та 
"речі людські", цебто те, що пов’язано з людською діяльністю. Проте духовні 
глибини відкрити може тільки Дух Святий. 

"І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, 
як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви 
не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість 
та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? 
Бо коли хто каже: "Я ж Павлів", а інший: "Я Аполлосів", то чи ж ви не 
тілесні?" (1 Кор. 3:1-4). 

Павло звертається до них "як до тілесних", тобто як до невіруючих, бо вони 
поводили себе так, наче не мають Духа Святого. У коринтській спільноті були різні 
проблеми: вони порівнювались дарами, визначали хто більший, хто чий, заздрили 
одне одному, сперечалися, об’їдалися під час вечері Господньої, нехтували 
бідніших членів громади. Духом проваджені не можуть приносити таких плодів. 
Ще один гріх, на якому Павло особливо акцентує — це толерування людини, що 
жила в перелюбі з дружиною свого батька (вона не була його матір’ю): "Всюди 
чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами 
незнаний, — що хтось має за дружину собі дружину батькову... віддати 
такого сатані на погибіль тіла, щоб дух спасся Господнього дня!" (1 Кор. 
5:1,5). Грецьке εις όλεθρον της σαρκός (ейс олетрон тіс саркос), "на погибіль 
тіла", можна також перекласти: на виснаження (вимучення, знесилення) тіла 
(плоті). Думку Павла можна перефразувати приблизно так: відлучіть цього 
перелюбника від церкви, нехай він поживе у світі, нехай сатана його помордує 

                                                 
156 "Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі!" (Фил. 2:5). 
157 "І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий 
живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його." (Рим. 8:8-9). 
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добряче, щоб він після цього покаявся і повернувся до церкви. Життя в гріху 
могло також призвести й до серйозної фізичної хвороби та смерті. Ця людина 
мусила покаятись і почати жити святим життям. Бог більше зацікавлений у нашій 
святості, ніж у нашому комфорті. Цей уривок є важким для багатьох, оскільки 
люди хочуть мати свободу жити, як вони хочуть, без будь-яких обмежень. 

"Чи говорить Він зовсім для нас? Для нас, бо написано, що з надією 
мусить орати орач, а молотник — молотити з надією мати частку в своїм 
сподіванні. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми 
ваше тілесне? Як право на вас мають інші, то тим більше ми. Але ми не 
вжили цього права, та все терпимо, аби перешкоди якої Христовій Євангелії 
ми не вчинили." (1 Кор. 9:10-12). 

Тут маємо ще один випадок використання слова "тілесний". Павло говорить 
про матеріальну допомогу, на яку вони мали право розраховувати, оскільки 
багато їм послужили духовно. Ідеться передусім про гроші, які були потрібні, щоб 
благовісники могли прогодуватись і нести Євангелію в інші міста. Однак Павло не 
збирав пожерв із коринтян, "аби перешкоди якої Христовій Євангелії ми не 
вчинили." Нам важливо відзначити те, що слова "плоть", "плотський", "тіло", 
"тілесний" завжди означають матеріальне, фізичне, а не духовне. Це неймовірно, 
як можна було все так перекрутити, щоб перекласти "саркс" як "гріховну природу"!  

"Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо 
володіти не повинно. Їжа для черева, і черево для їжі, але Бог одне й друге 
понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Бог 
же й Господа воскресив, воскресить Він і нас Своєю силою! Хіба ви не 
знаєте, що ваші тіла — то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, 
зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні! Хіба ви не знаєте, що той, хто 
злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо каже: "Обидва ви 
будете тілом одним". А хто з Господом злучується, стає одним духом із 
Ним. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза 
тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не 
знаєте, що ваше тіло — то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від 
Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в 
тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони!" (1 Кор. 6:12-20). 

Існує припущення, що фраза "Їжа для черева, і черево для їжі, але Бог 
одне й друге понищить" — це не думка самого Павла, а лозунг його опонентів, 
які, дотримуючись популярних поглядів грецької філософії, вважали неважливим 
те, що людина робить зі своїм тілом — скільки вона їсть, з ким вона спить і таке 
інше. За такою філософією опоганюється лише тіло, яке насправді не має 
великого значення, а дух людини залишається чистим і недоторканним. 
Зрозуміло, що Павло був абсолютно протилежної думки щодо цього. Будь-який 
гріх має вплив на людину в її цілості — і на тіло, і на душу. Навіть із питанням їжі, 
як апостол говорить у наступних розділах, треба бути розсудливим158. Однак не 
можна сказати, що Павло заперечує твердження, що "Бог одне й друге 
понищить". Якраз навпаки він усюди наголошує, що це тіло буде знищене, а 
людина постане в цілком новому тілі у воскресінні. Навіть Христа апостол бажає 
проповідувати коринтянам саме як розп’ятого: "бо я надумавсь нічого між вами 
не знати, крім Ісуса Христа, і Того розп'ятого..." (1 Кор. 2:2). Проте поки ми ще 

                                                 
158 "Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, 
коли їжа спокушує брата мого, то повік я не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого!" (1 Кор. 
8:12-13). 
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в цьому тілі, то маємо ходити вірою, знаючи, що "тіло не для розпусти, але для 
Господа, і Господь для тіла". Наші члени — це знаряддя праведності, а не 
гріха159. А ми самі вже "не свої", ми — "члени Христові", тобто становимо Його 
Тіло, а так само "храм Божий"160. Думка Павла полягає в тому, що, коли я грішу, 
то веду Христа за собою через посередництво Духа Святого ("Отож, узявши 
члени Христові, зроблю їх членами розпусниці?"). В інших місцях Павло 
навчає, що наші гріхи вгашають і засмучують Духа, який перебуває в нас161. Ми 
маємо безпосередню єдність з Господом162. Коли ми грішимо, то робимо це вже 
як нова людина, нове творіння. Тому власне Павло й питається їх: "Хіба ви не 
знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо 
каже: "Обидва ви будете тілом одним". А хто з Господом злучується, стає 
одним духом із Ним." Тут він цитує книгу Буття163. В інтимній близькості двоє 
людей стають одним цілим. Якщо ми одно з Господом, то як можемо бути 
причетними до розпусти? Особистий гріх насправді ніколи не є особистим — він 
має деструктивний вплив на саму особу, її стосунки з Богом і на Тіло Христове, бо 
перебуваючи в гріху, людина не може повністю віддатися служінню, втрачає 
духовну силу та впевненість.  

"Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить 
розпусту, той грішить проти власного тіла" — вірш складний для інтерпретації. 
Є думка, що фраза "усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом" 
також належить не Павлові, а його опонентам. Можливо, це був лозунг, добре 
відомий тим, кому він пише. У такому разі можна перефразувати цей вислів 
приблизно так: "усякий, зокрема сексуальний (про що сказано в попередніх 
віршах), гріх стосується лише зовнішньої, тлінної сторони людини", що не впливає 
на її душу164. Тоді аргумент Павла такий: "хто чинить розпусту, той грішить 
проти власного тіла", а тіло, як він перед тим зазначив, є храмом Духа Святого.  

Якщо ж не вбачати тут елементів діатриби (використання думок опонентів), то 
ймовірний зміст вірша такий: більшість гріхів не стосуються безпосередньо тіла 
людини (наприклад, неправда, злоба, крадіжка тощо), але блуд є власне тілесним 
актом. Проте варто зазначити, що такі гріхи, як обжерливість або п’янство, також 
стосуються тіла. Тут найважливішим моментом виглядає те, що саме в статевому 
акті людина поєднується з іншою особою, віддається або належить їй, а 
християнин не може належати нікому, окрім Христа ("ви не свої" і "ваше тіло — 
то храм Духа Святого"). При цьому законний партнер не може бути 
"конкурентом" Духа Святого, тому що секс у шлюбі святий — він не є гріхом165. А 
щодо блудниць, то в Коринті більшість із них були рабинями, яких залучали до 
служби в поганському храмі. Було прийнято вважати, що людина, яка має 

                                                 
159 "і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавайте себе Богові, як 
ожилих із мертвих, а члени ваші — Богові за знаряддя праведности." (Рим. 6:13). 
160 "Чи не знаєте ви, що ви — Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого 
храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той — то ви!" (1 Кор. 3:16-17). 
161 "Духа не вгашайте!" (1 Сол. 5:19); "І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви запечатані на 
день викупу." (Еф. 4:30). 
162 "щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я — у Тобі, щоб одно були в Нас і вони, — щоб 
увірував світ, що Мене Ти послав." (Iв. 17:21). 
163 "Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони 
одним тілом." (Бут. 2:24). 
164 "Хто чинить перелюб, не має той розуму, — він знищує душу свою, — побої та сором він 
знайде, а ганьба його не зітреться..." (Пр. 6:32-33).  
165 "і стануть обоє вони одним тілом", — тим то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог 
спарував, — людина нехай не розлучує!" (Мар. 10:8-9).  
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сексуальні стосунки з цими священними повіями, вступає у спілкування з богом, 
якому вони служили. Цей факт також додає ваги аргументові Павла. 

"Чаша благословення, яку благословляємо, — чи не спільнота то крови 
Христової? Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Тому 
що один хліб, тіло одне — нас багато, бо ми всі спільники хліба одного." (1 
Кор. 10:16-17). 

"подяку віддав, і переломив, і сказав: "Прийміть, споживайте, це тіло 
Моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про Мене!" (1 Кор. 11:24). 

Чаша благословіння була третьою чашею, яку пили в кінці трапези і 
супроводжували молитвою подяки за отримані благословіння від Бога. Імовірно 
саме цю третю чашу Ісус використав, щоб установити вечерю Господню166. Чи не 
"спільнота (κοινωνία, койноніа)  то крови Христової?". Койноніа перекладається 
як спільність, спілкування або подавання (ділитися чимось). Перші християни 
"перебували в науці апостольській, та в спільноті (κοινωνία, койноніа) 
братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах" (Дiї 2:42). Християни мають 
спільність через тіло і кров Христа, що символічно виражається під час спільної 
участі у вечері Господній (у спомині). Один хліб ламали на всіх, одне тіло Христа 
було розп'яте за всіх нас, одне Тіло ми у Христі. Ми — спільники Христа. У 
контексті Павло застерігає від того, щоб коринтяни брали участь у служінні 
ідолам, аби вони не мали спільності з демонами167. 

Тут Павло всюди використовує слово сома (тіло). Христос каже: "це тіло 
(сома) Моє, що за вас ламається". Натомість апостол Іван на означення тіла 
Христа всюди використовує інше слово — саркс (плоть): "І сказав їм Ісус: 
"Поправді, поправді кажу вам: Якщо ви споживати не будете тіла (саркс) 
Сина Людського й пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати 
життя. Хто тіло (саркс) Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, — 
і того воскрешу Я останнього дня." (Iван. 6:53-54). Як бачимо, одне слово, яке 
вживав Христос арамейською або гебрайською мовою (можливо, "басар"), Іван та 
Павло перекладають двома різними грецькими словами. Це цілком виправдано, 
бо різниці між ними в цьому значенні немає. І сома, і саркс, характеризують 
Христа як людину в її матеріальності. Чомусь нікому не спадає на гадку 
перекласти тут "саркс" як "гріховну природу"... Припущення про те, що Павло та 
Іван вкладають у термін "саркс" різні значення, абсолютно безпідставне і може 
слугувати напіваргументом тільки для ревних прихильників концепції спадкового 
гріха. 

"Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є!" 
(1 Кор. 11:29). 

У цьому вірші непросто зрозуміти, яке тіло Павло має не увазі. У перекладі 
Короля Якова сказано, що це тіло Господа168 (в оригіналі там просто "тіло" (сома). 
У такому разі йдеться про те, ми маємо розважати про розп'яте тіло Христа. На це 
можуть указувати два попередні вірші: "Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме 

                                                 
166 "А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: "Пийте з неї всі, — бо це кров Моя 
Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів!" (Мат. 26:27-28). 
167 "Ні, але те, що в жертву приносять, "демонам, а не Богові в жертву приносять". Я ж не хочу, 
щоб ви спільниками для демонів стали. Бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської; не 
можете бути спільниками Господнього столу й столу демонського." (1 Кор.10:20-21). 
168 "For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning 
the Lord's body." (1 Кор. 11:29). 
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чашу Господню негідно, —буде винний супроти тіла та крови Господньої! 
Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є." (1 
Кор. 11:27-28). Але можливе також розуміння тіла як спільноти, або церкви. Це 
тема всього розділу. Коринтяни збиралися на вечерю і кожен думав про своє, 
нехтуючи інших. Це була проблема, якій Павло намагається зарадити. Вони 
мусили зважати на Тіло Христове, щоб ні для кого не робити спотикання169. 

"Але вмертвляю й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати 
самому негідним." (1 Кор. 9:27). 

Слово υπωπιάζω (г’юпопіадзо — "вмертвляю") буквально означає "підбити 
око"; переносне значення — мучити, морити, надокучати, допікати. У 
стародавньому Коринті вижливе значення мали різні змагання, зосібна бокс, тому 
для них ця метафора мала бути зрозумілою. В українській мові є фразеологізми з 
подібним значенням: муляти (мозолити) очі, лізти межи очі, голову гризти, стояти 
над душею. Турконяк переклав цю частину вірша так: "Але я виснажливо 
вправляюся і приборкую тіло своє". Тут тіло — сома. Слово υπωπιάζω вжито 
ще тільки в одному місці Біблії (Лук. 18:5)170, де його перекладено словом 
"докучати". Як Павло неволив своє тіло, ми читаємо в різних місцях, наприклад у 
Другому листі до коринтян 6:3-5171. Це було не безглузде самобичування чи 
фізичне знущання над собою, але невтомна праця і самозречення заради блага 
інших. Павло дисциплінував себе і терпеливо переходив через усі страждання, 
що випадали йому в житті. Отже ми розуміємо, що мова не йде про вмирання для 
"старої гріховної природи" абощо. Те саме можна сказати і про наступний великий 
уривок, який починається з четвертого і продовжується в п’ятому розділі Другого 
послання до коринтян: 

"Бо завсіди172 нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб 
з'явилось Ісусове в нашому смертельному тілі. Тому то смерть діє в нас, а 
життя — у вас… Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній 
наш чоловік, зате день-у-день відновляється внутрішній. Бо теперішнє 
легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, 
коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме — дочасне, 
невидиме ж — вічне! Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш 
зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, — дім нерукотворний та 
вічний. Тому то й зідхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашею, що з 
неба, коли б тільки й одягнені ми не знайшлися нагі! Бо ми, знаходячися в 
цьому наметі, зідхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, 

                                                 
169 "А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню Вечерю. Бо кожен спішить 
з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та 
пити? Чи ви зневажаєте Божу Церкву, і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це 
похвалю вас? Не похвалю!" (1 Кор. 11:20-22). 
170 "але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не 
ходила, і не докучала мені." (Лук. 18:5). 
171 "Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне, а в усьому себе 
виявляємо, як служителів Божих, у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у 
в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах…" (2 Кор. 6:3-5). 
172 Прислівник "завсі(г)ди" є маловживаним тепер синонімом до "завжди". Він утворений 
додаванням прийменника "за" до староукраїнського часового прислівника "всігди". Префікс "за" 
притаманний багатьом слов’янським мовам у часових зворотах: укр. за дня, рос. завтра (заутром), 
пол. zaranek. З елементом "-гди" в українській мові раніше було вживане слово "тогди". Згодом 
звук "г" випав в обох словах: завсіди, тоді. Наголошувати слово "завсіди" треба на першому складі 
(завсіди), як і завше або завжди (наголошування завжди є можливим, але не основним). 
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щоб смертне пожерлось життям. А Той, Хто на це саме й створив нас, то 
Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, 
що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо 
вірою, а не видінням, ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла й 
мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, — чи зостаємося в домі тіла, чи 
виходимо з дому, — бути Йому любими. Бо мусимо всі ми з'явитися перед 
судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі 
робив він, — чи добре, чи лихе." (2 Кор. 4:11-12; 16-18; 5:1-10). 

Що означає "нас віддають на смерть" і "смерть діє в нас"? Проповідуючи 
Євангелію, апостоли постійно наражалися на смерть. Це були постійні утиски та 
поневіряння, які Павло попри все називає "легким горем". Він мав тверду надію 
на "славу вічної ваги" і знав, що одного дня постане перед "судовим 
престолом Христовим". Тому для нього нищення "зовнішнього чоловіка" 
(страждання і старіння тіла) не було визначальним. Він дивився не "на видиме, а 
на невидиме" і ходив "вірою, а не видінням (тим, що сприймається зором)". 
Фраза "а життя у вас" означає, що проповідь Євангелії, за яку переслідували 
благовісників, несла життя з великою силою. Історія свідчить, що в часи великих 
гонінь на Церкву кількість навернених зростала, оскільки люди бачили силу 
Божого слова в житті християн. Таким чином терпіння апостолів ставали благом 
для інших. Тіло Павло називає "земним мешкальним наметом" і "домом тіла". 
Тут ми бачимо, що тіло виступає в ролі оболонки, тобто виникає певне розділення 
мене і мого тіла (тіло і "я" не ототожнюються). Очевидно, що не завжди в Писанні 
тіло означає людину як таку. Однак, покидаючи земну оселю, ми не залишаємось 
безхатченками, тому що перебираємося в "дім у Господа". Павло каже, що ми 
"не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям". Він 
говорить про воскресіння, коли вірні отримають прославлені тіла, що детально 
описано в п’ятнадцятому розділі Першого послання до Коринтян. Також слід 
зазначити, що сома і саркс виступають у тексті синонімами: "смертельне тіло" 
(саркс) і "дім тіла" (сома). Життя Ісусове має виявлятися через нашу плоть. 
Звісно, мається на увазі наше фізичне тіло, що нищиться і помирає, а не якась 
духовна субстанція, внутрішнє "я" чи подібні концепції. Павло не говорить тут 
нічого про помирання для свого еґо. Те саме можна сказати і про цей уривок: 
"Для чого й ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Я щодень умираю. 
Так свідчу, браття, вашою хвалою, що маю її в Христі Ісусі, Господі нашім. 
Коли я зо звірами боровся в Ефесі, яка мені по-людському користь, коли 
мертві не воскресають? "Будем їсти та пити, бо ми взавтра вмремо!" (1 Кор. 
15:30-32). Павло, проповідуючи Євангелію, щодня наражався на небезпеку 
померти173. Це мало сенс тільки в тому разі, якщо тілесна смерть є не 
остаточною, а лише перехідним етапом. Тільки якщо Христос помер у тілі і 
воскрес у новому тілі, є причина й для ризику життям заради Євангелії: "Коли ж 
бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра 
ваша!" (1 Кор. 15:14). 

"Бо я передав вам найперш, що й прийняв, — що Христос був умер ради 
наших гріхів за Писанням..." (1 Кор. 15:3). 

"Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер Один 
за всіх, то всі померли. А вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для 
себе самих, а для Того, Хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми 

                                                 
173 "Слуги Христові вони? — Говорю нерозумне: більш я! Я був більш у працях, у ранах над міру, 
частіш у в'язницях, часто при смерті." (2 Кор.11:23). 
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нікого не знаємо за тілом; коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не 
знаємо вже! Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, — стародавнє 
минуло, ото сталось нове!.. Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас 
гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в Нім!" (2 Кор.5:14-17, 21). 

Христос помер за наші гріхи, а ми в Ньому померли для гріха. Павло хоче, 
щоб ми думали про себе як про померлих і воскреслих (так, наче ми насправді 
вмерли і воскресли). Чому "відтепер ми нікого не знаємо за тілом"? Тому що в 
реальності віри цього тіла вже немає174 — воно розп’яте, так само як Христос 
розп’ятий. У Христі ми "створіння нове", нова людина. В Адамі ми становили 
одну соборну людину — стару, а в Христі — нову. Адам і всі його нащадки — це 
старе людство, а другий Адам (Христос) і всі, "що Його прийняли"175 і стали 
дітьми Божими — нове людство. Христос не знав гріха, а ми знали. Христос був 
праведний до кінця, а ми — ні. Бог учинив Христа "за нас гріхом", тобто 
зарахував наші гріхи Йому, а нам зарахував Його праведність. Став "гріхом" 
треба розуміти так само, як став "прокляттям" у Листі до галатів176. 

"Смерть бо через людину, і через Людину воскресіння мертвих. Бо так, 
як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму 
порядку: первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу." (1 
Кор. 15:21-23). 

Це місце перегукується з п’ятим розділом Послання до римлян177. І тут, і там 
Павло говорить про наслідки вчинку однієї людини. Через Адама смерть 
поширилась на всіх людей, а разом зі смертю гріх. Коментуючи Римлян, ми 
вказали, що конструкція дванадцятого вірша п’ятої глави вказує на те, що "всі 
згрішили" внаслідок гріха Адама. Але припустімо, що переклад "в ньому всі 
згрішили" все-таки можливий. Навіть у такому разі він не означає того, що ми 
вчинили гріх Адама. Його треба розуміти так, як "в Адамі вмирають усі": мова 
йде не про смерть Адама, а про фізичну смерть кожного з нас, бо ми — в Адамі, 
тобто ми його діти, нащадки. Так само й згрішив кожен із нас зокрема, 
перебуваючи в Адамі. Поки людина не Христова, вона живе, грішить і, врешті-
решт, помирає в Адамі. Натомість у Христі "всі оживуть". Оживуть у 
майбутньому, бо йдеться про воскресіння, яке станеться "під час Його 
приходу". Так само, як у Римлян 5:19 сказано, що "через послух Одного 
багато-хто стануть праведними". Не стали, а стануть після воскресіння. Через 
віру в Христа нам зараховано Його праведність, але у воскресінні ми постанемо 
праведниками, що буде як наслідок праведності Одного. Як Адам згрішив і 
внаслідок цього люди почали грішити, так і внаслідок праведності Христа "багато-
хто стануть праведними". Варто також наголосити, що під фразою "в Адамі 
вмирають усі" не мається на увазі якогось роду "духовна" смерть, а, як уже було 
сказано, смерть фізична. Так само і воскресіння, коли "всі оживуть", буде 
фізичне, тілесне. 

                                                 
174 "А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не 
Його." (Рим. 8:9). 
175 "А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення 
Його..." (Iв. 1:12). 
176 "Христос відкупив нас від прокляття Закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: Проклятий 
усякий, хто висить на дереві..." (Гал. 3:13). 
177 "Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть 
у всіх людей через те, що всі згрішили... Бо як через непослух одного чоловіка багато-хто стали 
грішними, так і через послух Одного багато-хто стануть праведними." (Рим. 5:12,19). 
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"Але дехто скаже: "Як мертві воскреснуть? І в якім тілі прийдуть?" 
Нерозумний, — що ти сієш, те не оживе, як не вмре. І коли сієш, то сієш не 
тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, — пшениці або чого іншого, і 
Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його. Не кожне тіло 
однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло в 
пташок, та інше у риб. Є небесні тіла й тіла земні, але ж інша слава 
небесним, а інша земним. Інша слава для сонця, та інша слава для місяця, 
та інша слава для зір, — бо зоря від зорі відрізняється славою! Так само й 
воскресіння мертвих: сіється в тління, — в нетління встає, сіється в 
неславу, — у славі встає, сіється в немочі, — у силі встає, сіється тіло 
звичайне, — встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Так і 
написано: "Перша людина Адам став душею живою", а останній Адам — то 
дух оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. 
Перша людина — з землі, земна, друга Людина — із неба Господь. Який 
земний, такі й земні, і Який небесний, такі й небесні. І, як носили ми образ 
земного, так і образ небесного будемо носити. І це скажу, браття, що тіло й 
кров посісти Божого Царства не можуть, ані тління нетління не посяде. Ось 
кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось, — раптом, як 
оком змигнути, при останній сурмі: бо засурмить вона — і мертві 
воскреснуть, а ми перемінимось!... Мусить бо тлінне оце зодягнутись в 
нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління 
зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово 
написане: "Поглинута смерть перемогою!" Де, смерте, твоя перемога? Де 
твоє, смерте, жало? Жало ж смерти — то гріх, а сила гріха — то Закон. А 
Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав." (1 
Кор. 15:35-57). 

Спочатку Павло пояснює воскресіння на прикладі зерна. Зерно сіється в 
землю (помирає), а після того проростає (оживає). Із різних зернин проростають 
різні злаки або інші рослини. Таким чином кожне зернятко ніби набуває своє 
"тіло". Далі сказано, що люди і тварини мають свої тіла. Тоді апостол говорить, що 
є "небесні тіла й тіла земні", які мають різну славу. Тут, найімовірніше, не 
йдеться про небесні тіла як зорі, планети тощо (це згадано в наступному вірші), 
але про тіла небесних жителів (ангели, воскреслі люди) і земних (тварини, люди). 
Описавши різні види тіл, Павло заявляє, що так само й "воскресіння мертвих", 
тобто одні тіла ми маємо тепер, а зовсім інші будемо мати після воскресіння. Ми 
сіємось у землю, як зернята, позбуваючись тлінних (смертних) тіл, а постаємо 
(воскресаємо), як пророслі рослини, вже в нетлінних тілах.  

"Є тіло звичайне, є й тіло духовне" — у грецькому тексті "звичайне" — це 
ψυχικόν (псюхікон), що буквально перекладається як "душевне". У перекладі 
Короля Якова вжито слово "природне" (тіло), хоч в інших місцях використано 
слово "тілесний". Огієнко також перекладає псюхікон як "тілесний" там, де мова 
йде про природну людину, що не має Духа Святого178. Душевне, звичайно, 
означає не те, що теперішнє тіло має нематеріальну сутність, але те, що тіло 
оживлене за допомогою псюхе (душі або природного життя). Особливо в Старому 
Завіті термін "душа" дуже часто означає власне життя або життєву силу чи 
енергію. Апостол на це і вказує в 45 вірші ("Адам став душею живою"). Тому 
псюхікон також можна перекласти як "фізичний" (властивий живим істотам) або 

                                                 
178 "Це ті, хто відлучується від єдности, тілесні (псюхікон), що Духа не мають" (Юд. 19); "А людина 
тілесна (псюхікон) не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не 
може, бо вони розуміються тільки духовно." (1 Кор. 2:14). 
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"тваринний" (контрольований інстинктами). Під душевністю мається на увазі сила 
природного життя, що діє в організмі з "плоті і крові". А "тіло й кров посісти 
Божого Царства не можуть". Тлінне, смертне тіло спершу мусить одягтися в 
нетління, у славу179. На цьому етапі ми маємо тільки завдаток того, що будемо 
мати у вічності180. "І, як носили ми образ земного, так і образ небесного 
будемо носити" —ми створені, як Адам, із пороху земного, і носимо його образ. 
Образ небесного (Христа) будемо носити після воскресіння в духовному тілі181. 
Тіло духовне — це тіло, яке перебуває не під впливом пожадливостей або 
пристрасних поривів, але під керівництвом Духа. При цьому тіло не буде власне 
духом, тобто воно матиме матеріальний вигляд, як воскресле тіло Господа Ісуса. 
Тоді смерть буде переможено остаточно. Яку смерть? Ту, що приніс Адам — 
фізичну смерть, а не духовну. Цю смерть переміг Христос Своїм воскресінням, а 
ми її переможемо, коли також воскреснемо: "Як ворог останній смерть 
знищиться" (1 Кор. 15:26). А поки ми живемо в теперішньому тілі, то ходимо 
вірою, знаючи, що у Христі вже маємо перемогу — ми воскресли з Ним: "А Богові 
дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав!" 

На цьому ми завершуємо огляд послань апостола Павла і переходимо до 
інших книг Біблії. А наразі констатуємо, що в текстах, які ми дослідили, немає 
підтримки для доктрини "гріховної природи" людини. 

Послання апостола Якова 
"Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, 

дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. 
Випробовуваний, хай не каже ніхто: "Я від Бога спокушуваний". Бо Бог злом 
не спокушується, і нікого Він Сам не спокушує. Але кожен спокушується, як 
надиться й зводиться пожадливістю власною. Пожадливість потому, 
зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не 
обманюйтесь, брати мої любі!" (Як. 1:12-16). 

Дехто вважає, що Яків описує "гріховну природу", але це далеко не так. 
Спробуймо зрозуміти, чого він нас навчає. Яків зображає процес, який призводить 
до гріха. Слово "пожадливість" (επιθυμία, епітуміа, — бажання, жадання, 
прагнення, пристрасть) ми вже пояснювали, досліджуючи сьомий розділ Римлян. 
Сама по собі пожадливість не є гріхом. Дух Святий жадає.182 Ісус жадав: "І 
промовив до них: "Я дуже бажав (επιθυμία επεθύμησα, епітуміа епетумеса — 
букв. "жаданням Я жадав") спожити цю пасху із вами, перш ніж муки прийму." 
(Лук. 22:15). Ісус мав те саме тіло, що й ми. Це тіло має бажання. Яків каже, що 
коли приходить спокуса (випробування), то людина надиться своїм бажанням 
(замість того, щоб проігнорувати його або дати йому відсіч) і грішить. Христос не 
згрішив, коли був спокушуваний, тобто не виконав бажань тіла тоді, коли вони 
могли призвести до гріха. Ми мусимо зрозуміти, що випробування прийдуть, 
спокуси завжди будуть, адже ми маємо це тіло. Без тіла не може бути спокуси. 

                                                 
179 "Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, 
якою Він може і все підкорити Собі." (Фил. 3:21). 
180 "Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток Духа, і ми самі в собі зідхаємо, очікуючи 
синівства, відкуплення нашого тіла." (Рим. 8:23). 
181 "Улюблені, — ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що, коли 
з'явиться, то будем подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є." (1 Ів. 3:2). 
182 "бо тіло бажає противного Духові, а Дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви 
чинили не те, чого хочете." (Гал. 5:17). "Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить: "Жадає аж 
до заздрости Дух, що в нас пробуває"?" (Як. 4:5). 
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Нас, як християн, не повинно дивувати те, що в нас виникають різні жадання. 
Питання лише в тому, чи ми можемо не виконувати цих жадань, не надитись і не 
зводитись ними. Біблія стверджує, що можемо! Хто має Духа, той може не чинити 
пожадливостей тіла183. Замість того, щоб виконувати бажання нашого фізичного 
тіла, нам треба навчитися виконувати бажання Духа. Тіло само в собі не має 
моральних обмежень, воно не розуміє цінностей. Усі тілесні бажання, що від 
початку не є поганими, можуть досягти екстриму, перейти всі моральні та етичні 
межі. Неконтрольоване бажання призводить до гріха. Отже Яків подає нам таку 
послідовність: 1) тіло має бажання; 2) приходить спокуса (випробування); 3) наша 
реакція на спокусу; 4) позитивна реакція призводить до гріха; 5) гріх у підсумку 
спричинює смерть. Смерть мається на увазі фізична, як і в решті випадків, що ми 
розглядали184.  

Який ще важливий висновок ми можемо зробити на основі цього уривка? Гріх 
не може існувати без спокуси. Гріх ніколи не успадковується — його обов’язково 
треба вчинити. Немає ні одного вірша в Біблії, де сказано, що гріх породжує 
"гріховна природа". Христос сказав: "Хто чинить гріх, той раб гріха"185, а не "хто 
має "гріховну природу", той раб гріха". Щоб грішити, не потрібно "гріховної 
природи". Досить мати просто тіло. Людина грішить не тому, що вона хоче 
грішити. Люди сидять у в’язниці не тому, що вони хотіли скоїти злочин. Вони 
хотіли їсти, пити, мати насолоду, зазнати сексуальних відчуттів, мати гарні речі і 
таке інше. Ті самі пориви, що привели людей до гріха і в’язниці, були також і в 
Адама з Євою до гріхопадіння. Єва не хотіла згрішити — вона бажала з’їсти 
смачний плід і мати мудрість від дерева пізнання добра і зла. Бог створив людину 
з цими імпульсами, а Його безпосередня присутність допомагала Адаму та Єві 
контролювати їх. Так само, як присутність батьків допомагає дітям робити те, що 
треба, а не те, що вони хочуть.186 Але й діти можуть бунтувати і не коритися слову 
батьків. Адам мав послухатись слова Божого ("не їстимеш"), але послухався 
своїх пожадань. Христос, натомість, послухався Слова187. Після гріхопадіння 
людина залишилася на самоті зі своїми бажаннями. Інтелект і сумління — це все, 
що вона має, щоб балансувати їх. Але християнин має більше — Божу силу через 
присутність Духа Святого188. Ми покликані жити вірою і коритися Слову, яке 
чуємо189. 

"Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл — мертва!" (Як. 2:26). 

Вірш на спростування концепції мертвого духа в невідроджених людей. Він не 
тільки не мертвий, а навіть не напівмертвий. Якщо дух мертвий, то й сама людина 
мертва. Біблія дуже чітка в цьому питанні. 

"Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор 
приборкується, і приборкана буде природою людською, та не може ніхто із 
людей язика вгамувати, — він зло безупинне, він повний отрути 

                                                 
183 "І кажу: ходіть за Духом, — і не вчините пожадливости тіла..." (Гал. 5:16). 
184 "бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете 
жити." (Рим. 8:13). 
185 "Відповів їм Ісус: "Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха." (Iв. 
8:34). 
186 Michael Pearl. Sinful nature. Answering verses. — Аудіофайл. 
187 "А Він відповів і промовив: "Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, 
що походить із уст Божих"." (Мат. 4:4). 
188 "Усе, що потрібне для життя та побожности, подала нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто 
покликав нас славою та чеснотою." (2 Пет.1:3). 
189 "Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове." (Рим. 10:17). 
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смертельної! Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаєм 
людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить 
благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було! Хіба з 
одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може, брати мої, фіґове 
дерево родити оливки, або виноград —фіґи? Солодка вода не тече з 
солонця. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої в 
лагідній мудрості добрим поводженням! Коли ж гірку заздрість та сварку ви 
маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду, 
— це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та 
демонська." (Як. 3:7-15). 

Ще один уривок зі словом "природа" у властивому для нього значенні. 
Природа — це все, чим ми можемо описати той чи інший вид тварин, той чи інший 
предмет. Турконяк так перекладає сьомий вірш: "Бо всякий рід звірів і птахів, 
гадів і риб приборкується і є приборканий людською природою". Як бачимо 
одне грецьке слово φύσις (фусіс) перекладено спочатку як "вид", а потім як 
"природа". Людина як вид (вона має інтелект, уяву, волю та інші характеристики, 
що відрізняють її від решти створінь) створена на образ Божий і призначена 
панувати над рештою видів живих істот. Але при цьому, як каже Яків, людина 
часто не може опанувати свого язика. Отакий парадокс... 

Також ми бачимо тут на прикладах дерева та джерела, що християнин не 
може мати двох "природ". Якби християнин мав дві "природи", то цілком логічно 
було б зробити висновок, що це нормально, коли з нього "виходить вода 
солодка й гірка", чи не так? У тому й річ, що ненормально, бо він тепер нова 
людина: "Не повинно, брати мої, щоб так це було!". Язик, як і решта членів 
тіла, має бути знаряддям праведності190. 

Мудрість "тілесна" (ψυχική, псюхіке) — слово, яке ми трохи вище розглядали. 
Тут у сполуці зі словом "мудрість" його можна перекласти як "душевна", "тілесна", 
"почуттєва", тобто така, що ґрунтується на інстинктивній формі поведінки. 
Протилежна їй — духовна мудрість, що походить згори.  

"Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси, — від ваших 
пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви — та й не маєте, 
убиваєте й заздрите — та досягнути не можете, сваритеся та воюєте — та не 
маєте, бо не прохаєте, прохаєте — та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб 
ужити на розкоші свої." (Як. 4:1-3). 

Яків говорить те саме, що й Павло — пожадливості живуть у членах тіла.191 
Мова йде про тіло, а не "гріховну природу". Люди, до яких він звертається, 
поводяться мов невіруючі, що не мають Духа та мудрості згори. Єдиний для них 
спосіб не чинити пожадливостей тіла — це ходити вірою за Духом у силі 
благодаті: "Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить: "Жадає аж до 
заздрости Дух, що в нас пробуває"? Та ще більшу благодать дає, через що й 
промовляє: "Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать"." (Як. 
4:5-6)192. Для християнина єдиний спосіб не виконувати наказів плоті — це вірити 
в те, що вона вже розп’ята. Поки живемо на землі, ми будемо чути голос плоті. 

                                                 
190 "і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавайте себе Богові, як 
ожилих із мертвих, а члени ваші Богові — за знаряддя праведности." (Рим. 6:13). 
191 "та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене 
законом гріховним, що знаходиться в членах моїх." (Рим. 7:23).  
192 "Бо хай гріх не панує над вами, — ви бо не під Законом, а під благодаттю" (Рим. 6:14).  
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Але коли ми слухаємось голосу Духа, голос плоті відходить на другий план і стає 
дедалі тихішим. 

Слова "війни", "воюєте", "убиваєте" вжито в переносному значенні. Яків 
говорить про плотські вчинки та мислення193. 

"Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, — той має гріх!" (Як. 
4:17). 

Щоб гріх можна було залічити людині, вона має знати, "як чинити добро". 
Іншими словами, людина повинна знати, що правильно, а що ні. Павло каже в 
Листі до римлян: "Гріх бо був у світі й до Закону, але гріх не ставиться в 
провину, коли немає Закону." (5:13). Мала дитина не може мати гріха, бо в неї 
ще не розвинуте розуміння добра і зла. Поки дитина не може дати оцінки своїм 
діям, вона неосудна і невинна в Божих очах. Натомість Августин, Кальвін, Лютер і 
всі, хто їх наслідує в доктрині "первородного гріха", навчають, що дитина, яка 
тільки народилась, уже винна перед Богом. Вони вважають, що дитина гідна піти 
до пекла просто через те, що народилася на цей світ. Як можна вірити в таку 
єресь? А вірять... Візьмімо для прикладу Лютеранську церкву. Лютеранська 
теологія базується на документі, який має назву "Книга згоди". Розгляньмо 
декілька позицій з цієї книги:  

"1) Про Святе Хрещення наші церкви вчать, що воно необхідне для спасіння, 
2) що через Хрещення дарується благодать Божа, і що немовлята повинні бути 
хрещені, оскільки вони, посвячені Богові [піднесені до Нього] за допомогою 
Хрещення, приймаються в благодать Божу. 3) Вони засуджують анабаптистів, які 
відкидають Хрещення немовлят і стверджують, що діти спасенні і без 
Хрещення."194 

"4) Що нехрещені діти (прим.: як вірять анабаптисти) не є грішниками перед 
Богом, але праведні й невинні, і в своїй невинності, оскільки ще не набули розуму 
[не використовують розум], вони спасенні без Хрещення (в якому, згідно з 
твердженнями анабаптистів, вони не мають потреби). Таким чином заперечується 
все вчення про первородний гріх і все, що пов'язано з ним. 5) Що діти не мають 
бути хрещені доти, поки вони не набудуть розуму [не зможуть використовувати 
свій розум] і не будуть здатні самі сповідувати свою віру."195 

Отже, як бачимо, Лютеранська церква вірить, що хрещення є не лише 
обрядом, через який людина засвідчує свою віру в Христа, але таїнством, за 
допомогою якого вона отримує Духа Святого і благодать на спасіння, тобто стає 
відродженою особою. Також логічною є прив’язка хрещення до "первородного 
гріха". Одна єресь часто тягне за собою інші. Якщо людина народжується 
грішною, а хрещення спасає, то, відповідно, її треба відразу охрестити. Діти, яких 
не встигли охрестити, приречені на пекло. Лютеранська церква успішно засвоїла 
догмати Католицької церкви. Цих доктрин не було в ранній Церкві. "Приблизно 
400 року конфірмацію196 та єлеопомазання (соборування)197 стали розглядати як 
таїнства. Розвинуте перед тим учення про первородний гріх підвищувало 

                                                 
193 "Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має 
вічного життя, що в нім перебувало б." (1 Iван. 3:15). 
194 Книга согласия. Вероисповедание и учение Лютеранской церкви. Апология Аугсбургского 
вероисповедания. Артикул IX: О Святом Крещении. 
195 Там само: Формула согласия. XII. О других фракциях [ересях] и сектах. 
196 Конфірмація, або миропомазання — таїнство прийняття дарів Святого Духа (мудрості, розуму, 
ради, мужності, знання, побожності та страху Божого) і обряд після прийняття хрещення. 
197 Єлеопомазання — помазання оливою разом з молитвою за зцілення хворого.  
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значення хрещення дітей. До початку ІІІ століття Тертуліян та Кипріян уже 
вважали дитяче хрещення прийнятним. Августин особливо вказував на 
важливість хрещення."198  

"Про хрещення дітей у першоапостольській церкві ніде немає і найменшої 
згадки. Ми не бачимо жодного випадку хрещення дітей ні в одній книзі Св. 
Письма. Досліджуючи церковну історію, ми знаходимо, що першим, хто згадує про 
хрещення дітей, був єпископ Ліонський Іриней (близько 200 року після Р. X.). Але 
було б помилкою припустити, що саме до цього часу вчення про хрещення дітей 
вилилось у форму церковного догмату. Навпаки, ще в IV столітті хрещення 
дорослих було звичайним церковним правилом. Лише в VI столітті, коли панівне 
становище державної церкви утвердилося, хрещення немовлят стало явищем 
поширеним, загальноприйнятим і навіть обов'язковим.  

Для тих, хто любить посилатися в питанні хрещення дітей на отців церкви, не 
зайвим буде нагадати, що Іван Золотоустий, який жив у IV столітті і народився від 
батьків-християн, був хрещений двадцятирічним юнаком. Григорій Богослов, що 
жив у IV столітті, син християнина-проповідника, був хрещений тільки в 24 роки. 
Василій Великий, що жив також у IV ст. і народився у християнській родині, 
прийняв хрещення, коли йому було вже 30 років. Августин Блаженний, мати якого, 
Моніка, була християнкою і навіть зарахована до лику святих, охрестився також у 
30 років. Кипріян прийняв хрещення, коли йому було 45 років. Багато інших 
християнських сподвижників і мучеників прийняли хрещення також у зрілому 
віці."199 

Згідно з Писанням охреститися може той, хто увірував. Чи немовлята здатні 
вірити? Питання риторичне. Хрещення нікого не спасає і не відроджує, воно є 
лише зовнішньою ознакою спасіння та відродження, які вже стали дійсністю в 
житті християнина. Отож мала дитина не народжується грішною, не чинить гріха, 
неспроможна вірити і не спасається хрещенням. 

Послання апостола Петра 
"І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від 

марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною 
кров'ю Христа, як непорочного й чистого Ягняти, що призначений був іще 
перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через 
Нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу Йому, 
щоб була ваша віра й надія на Бога. Послухом правді очистьте душі свої 
через Духа на нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця 
любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, 
— Словом Божим живим та тривалим. Бо "кожне тіло — немов та трава, і 
всяка слава людини — як цвіт трав'яний: засохне трава — то й цвіт опаде, а 
Слово Господнє повік пробуває"! А це те Слово, яке звіщене вам в 
Євангелії." (1Пет.1:18-25). 

Апостол Петро навчає, що ми були відкуплені кров’ю Христа "від марного... 
життя", що передане нам від батьків. Мова йде не про "гріховну природу", але 
про набуту поведінку. Людину формує оточення, в якому вона росте, а 
найбільший вплив на дитину мають її батьки. Також Петро каже, що душа людини 
може бути нечиста так само, як і тіло. Ми вже зазначали, що гріх, спричинений 

                                                 
198 Эрл Кернс. Дорогами христианства. — М.: "Протестант", 1992. — С.127.  
199 Павло Рогозин. Звідки все це з’явилося? — С. 42. 
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тілесною пожадливістю, впливає на все людське єство200. Людина грішить як 
цілісна особа, а не якась її частина грішить. Фраза "кожне тіло (саркс) немов та 
трава" означає, що життя людини на землі короткочасне. Плоть — тлінна, а 
Слово Боже — нетлінне, вічне. Духовне народження відбувається через Слово 
Боже і Духа Святого. Про це ми детально поговоримо, вивчаючи послання 
апостола Івана. 

"Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас, і залишив нам 
приклада, щоб пішли ми слідами Його. "Не вчинив Він гріха, і не знайшлося 
в устах Його підступу!" Коли був лихословлений, Він не лихословив 
взаємно, а коли Він страждав, не погрожував, але передав Тому, Хто судить 
справедливо. Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми 
вмерли для гріхів та для праведности жили; Його "ранами ви 
вздоровилися". Ви бо були як ті вівці заблукані, та ви повернулись до 
Пастиря й Опікуна ваших душ." (1 Пет. 2:21-25). 

Петро проголошує ту саму Євангелію, що й Павло: Христос, Який "не вчинив 
Він гріха", "тілом (сома) Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево"; Він помер і 
ми разом з Ним "вмерли для гріхів" і покликані жити "для праведности"201. Ми 
вже "вмерли", "вздоровилися" та "повернулись до Пастиря". Христос 
"залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його". Це означає, що нам під 
силу це зробити, нам нічого не бракує. 

"Усе, що потрібне для життя та побожности, подала нам Його Божа сила 
пізнанням Того, Хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані 
нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої Істоти, 
утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю 
пильність, і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті — пізнання, а в 
пізнанні — стримання, а в стриманні — терпеливість, а в терпеливості — 
благочестя, а в благочесті — братерство, а в братерстві — любов. Бо коли 
це в вас є та примножується, то воно зробить вас нелінивими, ані 
безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, 
той сліпий, короткозорий, він забув про очищення з своїх давніх гріхів." (2 
Пет. 1:3-9). 

Бог дав нам усе "потрібне для життя та побожности". Звісно, тут "усе" не 
означає життєві дрібниці, необхідні нам для того, щоб їсти, пити і задовольняти 
інші потреби, хоч про це Господь також піклується. Мова йде про побожне, 
праведне життя. Іншими словами, ми все маємо, щоб не грішити. Далі Петро 
пише про терпеливіть, любов, стриманість, братерство, благочестя — це все ми 
переживаємо, коли ходимо вірою в Дусі Святому. "Обітниці" — це об’єкт віри. 
Коли ми покладаємось на Божі обітниці, живемо Його Словом, а не видимим, то 
переживаємо святе, духовне, божественне життя. Проте варто зазначити, що 
автор не пояснює, які саме обітниці маються на увазі: чи ті, що вже сповнились 
для християнина у Христі; чи, можливо, ті, що реалізуються в житті згідно з його 
вірою; чи обітниці про майбутні події, зокрема другий прихід Христа. У третьому 

                                                 
200 "Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечисти тіла та духа, — і творімо 
святиню у Божім страху!" (2 Кор. 7:1). 
201 "Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер Один за всіх, то всі померли. 
А вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для Того, Хто за них був умер і 
воскрес." (2 Кор. 5:14-15). 
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розділі цього листа Петро говорить про обітницю другого приходу Христа202. 
Можна припустити, що автор охоплює всі перераховані аспекти обітниць. 
Спробуймо це обґрунтувати. У п’ятому вірші вжито слово "чеснота" у зв’язку з 
"вірою", що стосується людини в її теперішньому житті: "покажіть у вашій вірі 
чесноту". Перед тим сказано, що Господь "покликав нас славою та чеснотою".  
Чеснота, або цнота — це моральна цілісність, неушкодженість, довершеність, 
непорочність. Бог покликав нас мати частку у Своїй святості, а не в моральному 
розтлінні світу серед людей, що живуть своїми пожадливостями. Коли ми живемо 
вірою, то не задовольняємо тілесних пожадливостей. Усе починається з віри, як 
про це й пише Петро. Бог хоче, щоб ми вже в цьому житті переживали на досвіді 
реальність вічності. Ще одне слово, "тління" (φθορας, фторас — винищення, 
знищення, загибель, розтління, розбещення), "має як етичний, так і часовий 
смисл. У християнському контексті ці два аспекти нероздільні: втрата вічності 
була зумовлена гріхом, і набуття вічності знову не відбувається без моральної 
зміни людини."203. Під тлінням світу автор, найімовірніше, розуміє і фізичне його 
руйнування, і моральне зіпсуття людей. Смерть і тління були спричинені гріхом. 
Христос Своїм воскресінням переміг смерть і тління. Така сама перемога чекає на 
тих, хто воскресне в час другого приходу Христа. Але вже тепер християнин вірою 
має перемогу над гріхом і тлінням через ототожнення з Господом Ісусом у Його 
смерті та воскресінні. "А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув 
про очищення з своїх давніх гріхів.". Так Петро повертає нас до основи — до 
того, що звершилось для нас на Голгофі. Отже ми бачимо всі три аспекти 
обітниць: те, що сталося; те, що реалізується вірою тепер; і те, що відбудеться в 
майбутньому. 

Слово "Істота" (у Турконяка — "природа")204 — це те саме слово, що ми вже 
не раз коментували (φύσις, фусіс). Звичайно, тут не мається на увазі те, що 
християни набувають другу, божественну "природу", яку вони додають до своєї 
зіпсутої. Мова йде про те, що через обітниці ми стаємо "учасниками", або 
спільниками (κοινωνοι, койноной), божественного життя, Божої святості (на 
противагу світовому тлінню), слави і чесноти. Спершу треба розібрати слово 
"учасники". "Примітно, що іменник κοινωνός і відповідне дієслово κοινωνέω 
містяться в Першому посланні Петра, і в обох випадках указують на те, що 
християни розділяють щось із Христом — відповідно страждання (4:13) і славу 
(5:1). При цьому виключається думка про різного роду злиття: мова йде лише про 
те, що віруючі мають (переживають) те, що мав (переживав) Христос. Це також 
підтверджується посланнями апостола Павла. Як правильно вважає Старр, "коли 
Павло використовує певну форму κοινων-слів у зв'язку з Христом, то найчастіше 
він має на увазі участь у життєвій моделі Христа, згідно з якою життя християн 
має наслідувати Христа через страждання і смерть на славу", причому ця 
співучасть має певні етичні наслідки."205. У Першому посланні Івана 1:7 сказано, 
що коли ми ходимо у світлі, то маємо спільність (κοινωνίαν, койноніан) із Богом206. 

                                                 
202 "та й скажуть: "Де обітниця Його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе 
залишається так від початку творіння."." (2 Пет. 3:4). 
203 Дмитрий Бинцаровский. Исследование 2 Петра 1:4. Культурно-философский контекст, 
экзегетический анализ и богословское значение. 
204 "Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками 
Божественної природи, уникнувши морального розтління, що у світі." (2 Пет. 1:4).  
205 Дмитрий Бинцаровский. Исследование 2 Петра 1:4. Культурно-философский контекст, 
экзегетический анализ и богословское значение. 
206 "Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса 
Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха." (1 Iв.1:7). 
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Як бачимо, ця спільність обумовлена ходінням у світлі християнина, що в 
контексті послання Івана означає щире, чеснотне життя.  

Слушною виглядає думка, що "поняття "божественної природи" пов'язане 
передусім з якостями божества, головні з яких — вічність і чеснотність. Бути 
співучасником цієї природи значить те саме, що надбати (або отримати) ці 
якості."207 Тобто мова не йде про єднання як онтологічну участь у Бозі, але про 
спільність на підставі обітниць, що передбачають відгук віри з боку людини. Це 
взаємини, в яких людина уподібнюється до Бога. Власне "уподібнення до Бога 
через співучасть у Його природі відбувається у двох головних напрямках: коли 
віруючий розділяє з Богом Його чесноту (етичний аспект) і вічність (часовий 
аспект). Обидва аспекти перебувають у повній гармонії з іншими уривками з 
Писання, де йдеться про моральне вдосконалення для уподібнення до Бога 
(наприклад, Мат. 5:48) і про успадкування вічності (наприклад, Тит. 3:7). 

Автор послання торкається онтології настільки, наскільки мова йде про 
життя/смерть. Співучасники Божого єства успадковують вічне, але не внутрішньо-
божеське, життя. Ідеї про особливу участь християн у Божеському житті або 
енергії, про містичний досвід, про подолання тварності або про само-
трансценденцію не тільки не містяться явно, але й ніяк не передбачені в 2 Петра 
1:4, з огляду на те, яке значення мали слова "співучасть" і "божественна природа" 
у філософській термінології 1-2 століть. Можна погодитись з авторами збірки 
"Hard Sayings of the Bible" у тому, що "своїми словами Петро говорить навіть 
менше, ніж деякі інші новозавітні автори, про єднання людей з Богом, хоч його 
мова і приголомшує". Новозавітне богослів'я про народження згори, усиновлення, 
нове творіння, буття "у Христі", перебування Святого Духа у віруючому містить 
глибші і далекосяжніші твердження про єднання людини з Богом, аніж "співучасть 
у божественній природі" в 2 Петра 1:4."208   

"Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією 
самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту 
часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо 
досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у 
пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних 
ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участи 
в розпусті, та зневажають. Вони дадуть відповідь Тому, Хто судитиме живих 
та мертвих! Бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли 
суд по-людському тілом, але жили по-Божому Духом." (1 Пет. 4:1-6). 

Текст дуже співзвучний з тим, що пише апостол Павло в Римлян 6. Проте є 
також і відмінності, на що ми звернемо увагу. 

Вступним словом "отже" апостол повертає нас до Христових страждань, про 
які писав у вірші 3:18209, а потім говорить про те, як терпляче приймати 
незаслужені страждання, що відповідає тій ситуації, в якій були його читачі. Він 
закликає їх озброїтись "тією самою думкою", з якою приймав страждання 
Христос. На слово οπλίσασθε (гоплісасте), перекладене як "озбройтеся", 
натрапляємо в Новому Завіті лише тут. Зазвичай його вживали в значенні 
озброєння вояка. З тою самою рішучістю, з якою зодягає броню вояк, повинні 

                                                 
207 Дмитрий Бинцаровский. Исследование 2 Петра 1:4. Культурно-философский контекст, 
экзегетический анализ и богословское значение. 
208 Там само. 
209 "Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, Праведний за 
неправедних, хоч умертвлений тілом, але Духом оживлений..." (1 Пет. 3:18). 
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озброїтись ми Христовим ставленням, Його підходом до страждань (тут 
буквально — Його "думкою", έννοιαν (енноян), щодо цього), тобто відповідати на 
гоніння твердим наміром виконувати Божу волю210. Ототожнити себе з Христом — 
у сенсі "зодягнути себе" в Його "думку", ставлення, підхід — означає перейти 
через страждання так, як це зробив Христос. Страждання християн інколи в 
Писанні називаються стражданнями або терпіннями Христовими.211 Христос 
ототожнюється з Церквою, а Церква — із Христом. У тринадцятому вірші цього 
розділу читаємо: "Але через те, що берете ви участь у Христових 
стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви й 
звеселялись.". Християни, що зазнають страждань будь-якого характеру, п'ють 
чашу, яку випив їхній Господь. 

Хто "тілом постраждав, той перестав грішити". Ідеться не про Христа, бо 
далі сказано "щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей 
людських", що не може стосуватися Господа. Навряд чи можна ставити знак 
дорівнює між стражданнями, про які тут говорить Петро, і смертю в Римлян 6:7212. 
Усе-таки Павло пише про дещо інше, а саме про нашу смерть у Христі. Тимчасом 
як Петро в цій главі описує фізичні терпіння християн. Попри це, покірно 
приймаючи страждання, ми також свідчимо, що ми вже не "в тілі", тобто розп'яті з 
Христом, і ходимо вірою. Ототожнюючи себе з Христом у стражданнях, 
християнин засвідчує, що порвав із минулим гріховним життям, як засвідчує це, 
наприклад, через обряд водного хрещення. Життя "для пожадливостей" 
залишається в минулому — тепер ми живемо "для Божої волі"213. Обидва 
апостоли пишуть про мислення, звертаючись до таких слів як "думка" і 
"вважайте". Відзначимо, що це також має безпосередній стосунок до питання віри. 
Вірою ми ототожнюємо себе з Христом. 

"Бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по-
людському тілом, але жили по-Божому Духом." — вірш коментують по-
різному. Уважають, що мова йде: 1) про тих, хто духовно мертвий через гріхи свої; 
2) про тих, нині померлих, які за життя встигли почути Благу звістку і повірили в 
неї; 3) про тих, хто помер, так і не почувши проповіді Євангелії. Перший варіант 
виглядає найлогічнішим з огляду на те, що: 1) мертві, яким звіщено Євангелію, 
далі живуть "по-Божому Духом"; 2) нижче, у 14-16 віршах автор говорить про 
людей, які страждають або як безбожники (мертві в гріхах), або як християни (що 
мають Духа Божого) 214. Отже, як видається, Петро використовує ту саму 
термінологію, що й Павло в таких місцях, як Рим. 8:9 та Еф. 2:1,5. Жити в 
пожадливостях і гріхах — це бути мертвим, тобто не оживленим Духом. У такому 
разі в п'ятому вірші також маються на увазі ті самі живі (християни) та мертві у 
гріхах: "Вони дадуть відповідь Тому, Хто судитиме живих та мертвих!". 
Найімовірніше, Петро говорить про суд, який звершить Христос під час Свого 

                                                 
210 http://otveti.org/tolkovanie-biblii/1-petra/04/ 
211 "Бо поскільки намножуються в нас терпіння Христові, — так через Христа й потішення наше 
намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху й спасіння; коли потішаємось, то на 
вашу потіху в терпінні тих самих страждань, які терпимо й ми." (2 Кор. 1:5-6). Пор.: 2 Коринтян 
4:10; Филип'ян 3:10; Колосян 1:24. 
212 "бо хто вмер, той звільнивсь від гріха!" (Рим. 6:7). 
213 "Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його 
пожадливостей..." (Рим. 6:12). 
214 "Коли ж вас ганьблять за Христове Ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави й Дух 
Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а 
коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те." (1 Пет. 4:14-16). 
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другого приходу, що він згадує в наступному розділі215. Прийняти "суд по-
людському тілом" означає зазнати терпінь від людей, постраждати тілом.  

Послання апостола Івана 
"Коли ж кажемо, що не маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас 

правди! Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи 
нам простити, та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не 
згрішили, то чинимо з Нього неправдомовця, і слова Його нема в нас! 
Діточки мої, — це пишу я до вас, щоб ви не грішили! А коли хто згрішить, то 
маємо Заступника перед Отцем, — Ісуса Христа, Праведного. Він ублагання 
за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали 
Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить: 
"Пізнав я Його", але не додержує Його заповідів, той неправдомовець, і 
немає в нім правди! А хто додержує Його слово, у тому Божа любов справді 
вдосконалилась. Із того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в 
Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився Він." (1 Iван.1:8-10; 
2:1-6). 

"Улюблені, — ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. 
Та знаємо, що, коли з'явиться, то будем подібні до Нього, бо будемо бачити 
Його, як Він є. І кожен, хто має на Нього надію оцю, очищає себе так же 
само, як чистий і Він. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх — 
то беззаконня. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха 
в Нім нема. Кожен, хто в Нім пробуває, не грішить; усякий, хто грішить, не 
бачив Його, і не пізнав Його. Діточки, — хай ніхто вас не зводить! Хто 
чинить правду, той праведний, як праведний Він! Хто чинить гріх, той від 
диявола, бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився Син Божий, щоб 
знищити справи диявола." (1 Iван.3:2-8). 

"Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день 
судний, бо який Він, такі й ми на цім світі." (1 Iван. 4:17). 

Ми маємо гріх, а в Христі нема гріха. Ми згрішили, тому нам потрібен Він — 
Спаситель, який прийшов, щоб "гріхи наші взяти". Після того, як ми визнали свої 
гріхи і поклали на Нього всю надію, Христос нас очистив і ми стали чисті, "як 
чистий і Він". Тепер ми не грішимо, тобто маємо все, щоб не грішити. Апостол 
Іван каже, що згідно з істиною, яку він нам відкриває ("це я вам пишу"), ми не 
повинні грішити ("щоб ви не грішили"). У чому полягає ця істина? Ми тепер 
пробуваємо "в Ньому", наша позиція — у Христі. Христос вільний від гріха і ми 
вільні в Ньому. Ми чинимо праведність, а не гріх, тому що ми праведні, "як 
праведний Він". На "цім світі" ми такі, як Христос. Люди бачать нас так, як 
Христа. Живучи як Він, ми "маємо відвагу на день судний", бо живемо в любові 
до Бога і людей, чим виконуємо Закон216. Це ненормально для християнина — 
грішити. Це протиприродно. Багато теологів і проповідників, навпаки, твердять, 
що гріх — це звична, повсякденна річ для будь-якого християнина, оскільки він 
має "гріховну природу". Але апостол говорить, що християнин не грішить, тобто 
не має за звичку грішити: "усякий, хто грішить, не бачив Його, і не пізнав 
Його". Та іноді — як виняток, а не як правило — гріх трапляється в житті вірних. У 

                                                 
215 "А коли Архипастир з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави." (1 Пет. 5:4). 
216 "Бо ввесь Закон в однім слові міститься: "Люби свого ближнього, як самого себе!" 
(Гал. 5:14); "Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого 
любить, той виконав Закона." (Рим. 13:8). 
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такому разі ми "маємо Заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведного". 
Милосердний Господь заступається за нас, поки ми живемо в цьому тілі. Проте 
наше життя вже тепер є прообразом життя майбутнього. Ми воскресли (з 
Христом) для того, щоб воскреснути одного дня в нових тілах. Гріх нам 
непритаманний. Гріх —  "то беззаконня", цебто порушення Закону Божого, 
насамперед заповіді любові. Гріх — "від диявола", а ми тепер не виконуємо його 
волі217. Той, хто "в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився 
Він". "Хто перебуває в Христі, той не може далі грішити."218 

"Спасшись, ми можемо або грішити, або ходити в праведності. Бог каже, щоб 
ми ходили в праведності. Він говорить: "Якщо ви згрішили, то маєте Адвоката 
перед Отцем. Але далі Він сповіщає нам, як ми можемо перемогти гріх. Він 
запевняє нас, що ми переможемо гріх, якщо ми християни. І хоч це можливо для 
християнина далі грішити, він цього не буде робити. Ось чому сказано в Римлян 
6:2: "Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?" 219. 

Далі ми розглянемо тему народження від Бога. На вчення про народження 
згори ми не натрапляємо в жодній з промов у Діях апостолів. Виглядає так, що 
апостоли не проповідували про народження від Духа невіруючим. Очевидно, ця 
істина призначена для того, щоб настановити вірних, дати їм розуміння природи 
їхніх стосунків з Богом на підставі віри. Найчіткіше це вчення подано в Першому 
посланні Івана та Євангелії від Івана. На початку зачитаймо чотири уривки з 
листа, що ми вивчаємо: 

"Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння 
Його. І не може грішити, бо від Бога народжений він. Цим пізнаються діти 
Божі та діти дияволові: Кожен, хто праведности не чинить, той не від Бога, 
як і той, хто брата свого не любить!" (1 Iван.3:9-10). 

"Улюблені, — любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто 
любить, родився від Бога та відає Бога! Хто не любить, той Бога не пізнав, 
бо Бог є любов!" (1 Iван. 4:7-8). 

"Кожен, хто вірує, що Ісус — то Христос, той родився від Бога. І кожен, 
хто любить Того, Хто породив, любить і Того, Хто народився від Нього. Що 
ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його 
заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його 
заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає 
світ. А оце перемога, що світ перемогла, — віра наша." (1 Iван. 5:1-4). 

"Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, — бо хто 
народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається. Ми 
знаємо, що ми від Бога, і що ввесь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син 
Божий прийшов, і розум нам дав, щоб пізнати Правдивого, і щоб бути в 
правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він — Бог правдивий і вічне життя!" (1 
Iван. 5:18-20). 

У цих текстах апостол Іван розкриває, що значить бути народженим від Бога. 
Він не ставить собі за мету розкласти цю тему, так би мовити, по полицях, але 
вдається до опису народженого згори відповідно до ознак, які його 
характеризують. Іван каже, "що кожен, хто народився від Бога": 1) "не чинить 
                                                 
217 "в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що 
працює тепер у неслухняних…" (Еф. 2:2). 
218 Мэтью Генри. Толкование на книги Нового Завета. Том 5. — С. 124.  
219 Michael Pearl. Bondage of the will. — Аудіофайл. 
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гріха", "не грішить" і "не може грішити"; 2) "чинить праведність" та "себе 
береже"; 3) "любить" Бога і Божих дітей; 4) "вірує, що Ісус — то Христос 
(Месія)"; 5) "додержує заповіді"; 6) "перемагає світ" вірою. Апостол робить 
акцент на практику і дає чіткі життєві вказівки, за якими "пізнаються діти Божі". 
Його посил зрозумілий: "Хто не любить, той Бога не пізнав". Чи Іван має на 
увазі абсолютну неможливість для християнина якось не виявити любов? Звісно, 
що ні — народжений від Бога може повести себе не згідно з любов’ю. Таке може 
трапитись і за це він попросить пробачення і в людини, і в Бога. Ідеться не про 
окремий учинок, але про напрямок життя (думки, слова, вчинки, поведінка). Чи 
Іван говорить про людину загалом, чи про якусь її частину (наприклад, "нову 
природу")? Безперечно — про людину як таку. Людина, що не любить, не може 
знати Бога. Те саме можна впевнено сказати й про фразу "не може грішити, бо 
від Бога народжений він". По-перше, йдеться про людину цілком, а не якусь її 
частину. Сказати, що тут мовиться про нову природу або нове творіння в людині, 
буде повною нісенітницею, що суперечитиме не лише вченню про нове творіння, 
а й самому контексту цього послання. По-друге, апостол Іван не має на увазі 
абсолютної неможливості згрішити. "Не може грішити" не означає — не може 
скоїти гріха. Це не відповідало б тому, що вже було сказано в першому і другому 
розділах послання. Іван говорить, що християнин не може продовжувати жити в 
гріху, віддавати себе йому за раба. Отже це не абсолютна неможливість, а 
відносна неможливість. Народжений від Бога має жити вірою, ходити в Дусі 
Святому — і тоді він не грішить. 

Але що ж таке народження згори? Як воно відбувається? Що саме 
народжується? Про це Господь Ісус розмовляв із фарисеєм на ім’я Никодим. Їхню 
розмову ми читаємо в Євангелії від Івана: 

"Ісус відповів і до нього сказав: "Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли 
хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства". Никодим 
Йому каже: "Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона 
ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?" Ісус відповів: "Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа, той не може 
ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла — є тіло, що ж уродилося з 
Духа — є дух. Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно родитись 
згори. Вітер віє, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він 
приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений". 
Відповів Никодим і до Нього сказав: "Як це статися може?"... Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не згинув, але мав життя вічне." (Ів. 3:3-9, 16). 

Для Никодима було загадкою те, про що говорив Ісус. Подібно до того 
Христос спантеличив юдеїв, коли сказав їм про зруйнування храму, маючи на 
увазі своє тіло220. Никодим тут перепитується, чи Вчитель не веде бесіду про 
фізичне народження. Річ у тім, що грецьке слово άνωθεν (анотен ) можна 
перекласти по-різному, залежно від контексту: згори (зверху), спочатку 
(найперше)221, знову (заново). Цим можна пояснити запитання і здивування 
Никодима. Ісус йому відповідає, що мова йде про народження від Духа. Слід 

                                                 
220 "Ісус відповів і промовив до них: "Зруйнуйте цей храм, — і за три дні Я поставлю його!" 
Відказали ж юдеї: "Сорок шість літ будувався цей храм, а Ти за три дні поставиш його?" А Він 
говорив про храм тіла Свого." (Ів. 2:19-21). 
221 "... то вподобав і я, дослідивши пильно все від початку (анотен), написати за порядком тобі, 
високодостойний Теофіле…" (Лук. 1:3, Турконяк). 
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зазначити, що ці два види народження відрізняються не тільки тим, що одне — 
фізичне, а друге — духовне. Роберт Шенк слушно зауважує, що "серйозною 
помилкою є припущення про існування тотожності фізичного народження та 
духовного: усе, що притаманно фізичному народженню, однаково властиве 
духовному; усе, що можна стверджувати про одне народження, можна 
стверджувати й про друге."222. Він наводить три суттєві відмінності між цими 
видами народження: 

"1. У фізичному народженні життя суб'єкта виникає in toto223, тимчасом як при 
духовному народженні відбувається перехід з однієї форми життя в іншу."224 

Народжуючись від Духа, людина переходить "від смерті в життя", проте, як ми 
вже переконалися, стан смерті, або смертності, в Писанні — це все-таки життя, 
хоч воно й відділене від Бога. Людина, "мертва через провини й гріхи" і "відчужена 
від життя Божого" водночас є розумною, духовною істотою, особисто 
відповідальною за своє життя і гріхи. Дух будь-якої людини активний і без нього 
людина жити не може. А через Духа Святого християнин має доступ до Божого 
життя. 

"2. При фізичному народженні людина не володіє попереднім знанням і не дає 
згоди, тоді як при духовному народженні людина повинна мати попереднє знання 
Євангелії і мусить давати згоду. 

3. У фізичному народженні людина отримує життя, незалежне від батьків. 
Батьки можуть померти, але людина продовжує жити. Однак у духовному 
народженні людина не отримує незалежного життя. Вона долучається до життя і 
природи Того, Хто народжує — долучається, через віру, до вічного життя Бога у 
Христі, "нашому житті"225."226 

Популярною, однак хибною, є думка, що природа людини зазнає зміни в мить 
народження згори. Природа людини залишається незмінною. Інакше кажучи — 
людина зостається людиною. Лише присутність Духа Божого відрізняє її від решти 
людей. Але Біблія нічого не каже про переміну природи самої людини. Також 
Святе Письмо не говорить нічого про дві природи християнина — стару і нову 
(народжену згори). Не природа народжується всередині нас, а ми самі 
народжуємось від Бога. Не щось у нас народжується, а ми народжуємось як діти 
для взаємин зі своїм Отцем. 

Ісус каже, що народження згори — це народження від Духа і води. Католики, 
православні та лютерани розуміють воду буквально як елемент хрещення, і 
звідси роблять висновок про необхідність хрещення для спасіння. Однак такий 
висновок суперечить тому, що каже Писання про спасіння людини (духовне 
народження безпосередньо стосується теми спасіння та вічного життя). Якщо 
подивитися на найближчий контекст, то в бесіді з Никодимом хрещення ніяк не 
згадано, проте далі в розділі ми читаємо про хрещення, яке здійснював Іван 
Хреститель. Ми читаємо: "І зчинилось змагання Іванових учнів з юдеями — 
про очищення." (Iв. 3:25). Вода в Біблії є символом очищення. Хрещення також 
символізувало очищення або омиття гріхів. Але символ на те й символ, щоб 

                                                 
222 Жизнь в Сыне. Роберт Шенк. — Санкт-Петербург. Вид-во: Библия для всех. — 2000. — С. 105. 
223 Лат. загалом, у цілому, повністю, цілковито. 
224 Жизнь в Сыне. Роберт Шенк. — Санкт-Петербург. Вид-во: Библия для всех. — 2000. — С. 106. 
225 "Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви." (Кол. 3:4). 
226 Жизнь в Сыне. Роберт Шенк. — Санкт-Петербург. Вид-во: Библия для всех. — 2000. — 106-
107. 



 87 

указувати на річ, яку він символізує. Вода може обмити бруд, але не може 
очистити від гріха чи відродити до нового життя. Вона може тільки символізувати 
те, що вже сталося через покаяння та віру. І якщо Христос говорить Никодимові 
про водне хрещення, то розуміти це треба тільки в цьому контексті. Утім, 
найімовірніше, вода взагалі тут не має стосунку до водного хрещення. Фразу 
"народитися з води й Духа" треба тлумачити в її суцільності, не розділяючи Духа і 
воду. Мова йде про одну подію, одне народження, що не можна поділити на 
складові чи етапи (народження від Духа і народження з води). Вода часто 
вживається в Біблії як символ роботи Святого Духа в освяченні людини, коли Бог 
очищає її серце і душу. У багатьох місцях у Старому й Новому Завітах робота 
Святого Духа порівнюється з водою227.  

Що саме Никодим, як учитель Закону, мав розуміти про народження згори? 
Імовірно те, що Бог обіцяв у Старому Завіті, що настане час, коли Він звершить 
таке: "І покроплю вас чистою водою, — і станете чисті; зо всіх ваших 
нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце, і нового 
духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце 
із плоті228. І Духа Свого дам Я до вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами 
Моїми будете ходити, а постанови Мої будете стерегти та виконувати." 
(Єзек. 36:25-27). Слово "вода" в Писанні часто вжите в переносному значенні. 
Воно описує внутрішнє очищення та оновлення, що здійснює Святий Дух через 
Слово Боже. Отже "вода", про яку ми говоримо, є не буквальна фізична вода, а 
"жива вода", яку Ісус пообіцяв жінці біля криниці229 і народу в Єрусалимі (Iв. 7:38-
39).  

Апостол Павло пише про наше спасіння так: "Він нас спас не з діл 
праведности, що ми їх учинили були, а з Своєї милости через купіль230 
відродження й обновлення Духом Святим, Якого Він щедро вилив на нас 
через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його 
благодаттю, і стали спадкоємцями за надією на вічне життя." (Тит. 3:5-7). 
Слово "купіль" грецькою λουτροũ (лутру) — купання, омиття, вода для купання, 
купальня, лазня. Бачимо, що спасіння пов’язане з відродженням, а омиття, 
виражене у відродженні та обновленні, пов’язане з Духом Святим. Ще одне місце, 
де Павло використав це слово (лутру) — Ефесян 5:26: "щоб її освятити, 
очистивши водяним купелем у слові". Апостол говорить про Церкву і пов’язує 
омиття зі Словом. Також у Посланні Якова ми читаємо, що народження 
відбувається через Слово: "Захотівши, Він нас породив словом правди, щоб 
ми стали якимсь первопочином творів Його" (Як. 1:18). Імовірно й під 
"насінням" у фразі "в нім пробуває насіння Його" треба розуміти Слово Боже: 
"Коментатори пропонують різноманітні визначення "насіння". Ми вважаємо, що 
найвдалішим є таке тлумачення: "Зерно — це Боже Слово." (Лук. 8:11). Таке 
пояснення узгоджується з притчею Господа про сіяча (див. 1 Пет. 1:23; Як. 1:18-

                                                 
227 "Бо виллю Я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, — виллю Духа Свого на насіння 
твоє, а благословення Моє на нащадків твоїх…" (Iс. 44:3). "Хто вірує в Мене, як каже Писання, то 
ріки живої води потечуть із утроби його". Це ж сказав Він про Духа, що мали прийняти Його, хто 
ввірував у Нього. Не було бо ще Духа на них, — не був бо Ісус ще прославлений." (Iв. 7:38-39). 
228 Одне з небагатьох місць, де Огієнко використовує слово "плоть", а не "тіло". "Із плоті" означає 
плотяне, тілесне, із м'яса (м'язових тканин). Плоть ніколи не може означати щось нефізичне, якусь 
"природу".  
229 "Ісус відповів і промовив до неї: "Коли б знала ти Божий дар, і Хто Той, Хто говорить тобі: "Дай 
напитись Мені", — ти б у Нього просила, і Він тобі дав би живої води"." (Iв. 4:10). 
230 Купіль (Р.в. купелі — жін. р. і купелю — чол. р.) — вода для купання, процес купання або 
посудина чи кімната для купання (ванна).  
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22). Дехто спростовує таке тлумачення на підставі того, що Іван використовує 
слово sperma, а не sporos. Однак неспроможність такого заперечення стає 
очевидною, якщо звернути увагу на те, що слова sperma і sporos 
використовуються через раз у 2 Кор. 9:10 і що слово sperma використовується 
щодо висівання насіння рослин у Мар. 4:31; 1 Кор.15:38 і Мат. 13:24."231 

Поступово ми отримуємо відповідь на запитання Никодима: "Як це статися 
може?" Докоривши Никодимові за те, що він не знав, яким чином Дух Святий 
здійснює духовне відродження людей, Ісус переходить до теми віри: "І, як 
Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя." (Iв. 3:14-15). Духовне 
народження відбувається і з волі Бога, і з волі людини. Без віри з боку людини 
відродження неможливе. Так само й без Божого Слова не може бути народження 
згори, оскільки саме на Слово людина відгукується вірою. Відповівши вірою на 
Слово істини про Спасителя, людина народжується від Бога, і Святий Дух 
оселяється в ній. 

"Що вродилося з тіла — є тіло, що ж уродилося з Духа — є дух". Цей вірш 
не означає, як багато коментаторів кажуть, що народжене від "гріховної природи" 
є гріховне і людське, а народжене від Духа Святого — духовне і божественне. 
Навіть найближчий контекст свідчить, що йдеться про матеріальне і духовне за 
сутністю. Народжуючись від батьків, ми набуваємо від них тіло. Людина, по суті, є 
тіло (плоть), вона матеріальна. А "Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, 
повинні в дусі та в правді вклонятись" (Iв.4:24).  "Ісус безсумнівно зрозумів, що 
Никодим поділяє спільне для юдеїв хибне уявлення, буцімто народитися 
нащадком Авраама за тілом — значить так чи інакше отримати гарантію духовної 
спорідненості з Авраамом і з Самим Богом (див.: Ів. 8:33-42). Але стосунки між 
Богом і вірними мають духовний, а не плотський характер. Тимчасом як взаємини 
фізичної спорідненості між батьками і синами не можуть бути скасовані, духовне 
єднання та порозуміння земних батьків і синів може бути зруйновано (і, як це не 
трагічно, часто руйнується). Стосунки між людьми і Богом, як їхнім Творцем, не 
можуть бути скасовані — але насправді піднесені, святі взаємини, які Бог бажає 
мати з людьми, мають духовний, а не тілесний характер."232 

"Вітер віє, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він 
приходить, і куди він іде". Переклад "Дух дихає, де хоче" неправильний. 
Грецьке πνεũμα (пневма) може означати і дух, і подих, і вітер. Останній варіант, 
найлогічніший, використано в перекладі короля Якова.233 Тут подано аналогію між 
дією вітру і дією Духа. Вітер віє, де хоче, не тому, що він має здатність вільного 
вибору і бажання. Ісус тут відзначає природний, вільний рух вітру і його нестримну 
силу, що не знає перешкод. Людина чує його "голос", тобто шум, але не може 
визначити місця, звідки починається рух вітру, і того кінцевого пункту, до якого 
доходить цей рух. Людина не бачить вітру, але може спостерегти його дію. "Так 
буває і з кожним, хто від Духа народжений", тобто ми не бачимо Духа, але 
спостерігаємо його дію (плід Духа) в житті християнина. Іван Золотоустий так 
коментує цей вірш: "А що слова "його голос ти чуєш" сказані саме про вітер, видно 
з того, що Христос, розмовляючи з тим, хто не вірить і не знає дії Духа, не сказав 

                                                 
231 Жизнь в Сыне. Роберт Шенк. — Санкт-Петербург. Вид-во: Библия для всех. — 2000. — С. 116.  
232 Там само: с. 108. 
233 "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it 
cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit." 
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би: "його голос ти чуєш". Тому, як не бачимо вітру, хоч він і видає шум, так 
незриме для тілесних очей і духовне народження."234 

Отже Писання говорить нам, що людина народжується від Бога через дію 
Духа Святого і Слова Божого. При цьому, народжується не нова природа, а 
людина цілком. Із природою самої людини чи її нематеріальною складовою (дух, 
душа) не відбувається жодних змін. Ось як це пояснює Майкл Перл: "Багато 
людей чують про те, що вони вже розп'яті, померлі, поховані та воскреслі з 
Христом, дивляться на свій досвід і думають: "Як це може бути? Я не бачу нічого 
мертвого в собі." Таки так, якщо віруючий дивиться на себе поза Христом, то не 
побачить жодної зміни після навернення. Якщо він дивиться на себе поза 
обітницями Бога, то нічого й не має. Спасіння не спричиняє сутнісної переміни в 
нас, яку ми могли б побачити або окреслити. Єдине реальне доповнення, що 
отримує християнин — це Святий Дух. Бог нічого не робить, щоб змінити його 
розум. Бог не додає йому нових думок чи ідей... Він нічого не робить, щоб 
перемінити його почуття чи здатність любити... Бог ніяк не змінює його волю. Це 
означає: якщо до спасіння він був людиною сильної волі чи слабкої, то таким і 
залишиться, з тим самим темпераментом чи характером. Жодної різниці. Отже 
Бог не змінює душі особи, не змінює й тіла... Віруючий не отримує якусь нову 
природу, якесь внутрішнє альтер-еґо, що намагається посісти трон його життя. 
Усе, що він отримує — це Дух і присутність Бога, Який провадить, скеровує, 
переконує, потішає, благословляє, підбадьорює і наділяє його силою. Але Святий 
Дух не приходить, щоб насильно домінувати над будь-яким аспектом людської 
істоти. Інакше кажучи, Дух Святий не приходить контролювати волю людини, щоб 
вона завжди прагнула того, що треба. Дух Святий не приходить, щоб узяти на 
Себе почуття людини, щоб вона завжди любила. Дух Святий не бере під контроль 
її емоції, щоб вона завжди почувалася так, як християнин має почуватися. Також 
Дух Святий не бере під контроль її тіло так, щоб його жадання припинилися, 
пожадливості зникли, щоб ця особа перестала ненавидіти або гніватись. Святий 
Дух приходить, як чоловік, який одружується з жінкою. Коли чоловік оселяється в 
домі, сутність жінки не змінюється. Хоч насправді все змінюється з появою 
чоловіка. Жінка тепер перебуває під пильним оком свого чоловіка. Вона має 
постійне спілкування з іншою особою. І якщо вона з якоїсь причини перериває це 
спілкування, її життя ламається, з якого боку не поглянь. Але вона особисто не 
зазнає сутнісних перемін. Спасаючись, ви залишаєтесь тою самою особою. 
Писання вчить цього чітко і ваш досвід підтверджує це від початку й до кінця. 
Досвід кожного підтверджує це. Ви спитаєте: "А як тоді зрозуміти, що я тепер нова 
людина?" Ви — нова людина через те, що Бог зробив у Христі: створив нову 
людину, другого чоловіка, останнього Адама, голову нової раси. Оце нова 
людина. І ви охрещені Духом Божим у це тіло, вашу плоть обрізано, ви з'єднані з 
Христом. І таким чином ви стали новою людиною. Але знову наголошую, що це 
взаємини віри на підставі обітниці, а не сутнісна переміна в людині."235 

"Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів. А 
хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата 
свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що 
в нім перебувало б. " (1 Iв. 3:14-15). 

                                                 
234 Иоанн Златоуст. Толкование Евангелия от Иоанна. Беседа 26. 
http://krotov.info/library/08_z/zlatoust/08_01_01.htm 
235 Michael Pearl. Sin no more. Проповідь 8. — Аудіофайл. 
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Багато коментарів до цих віршів говорять, що мова йде про перехід від 
духовної смерті до духовного життя чи про відродження мертвого духа. Але що 
насправді означають терміни "смерть" і "вічне життя"? Смерть — це фізична 
смерть як заплата за гріх, смерть у гріхах, що завершиться судом Божим. 
Грішники перебувають у смерті, а смерть перебуває в них. Але перебуває вона не 
буквально, а в переносному значенні. Смерть — то не якась духовна субстанція 
чи природа, що міститься десь у людині. Смерть — це те, до чого людина йде, це 
присуд, який вона "носить" у собі. Смерть неминуча, як і суд Божий для тих, хто не 
вірує. А життя вічне — це життя, яке триває вічно, безупинно. Це те, що втратив 
Адам, коли згрішив, і те, що ми набуваємо вірою в Христа, Який не згрішив. Люди 
звикли думати про вічне життя як про стан духовного відродження, але сама ця 
словосполука говорить про час, а не про стан. Вічне життя пов’язане з фізичним 
воскресінням. Христос переміг фізичну смерть і дарує цю перемогу тим, хто вірує. 
Послухайте, що Він каже Марті, коли її брат, Лазар, помер фізично: "Я 
воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, — хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто 
живе та хто вірує в Мене, — повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?" (Iв. 11:25-26). 
Хто вірує, той ніколи не вмре, хоч і вмре. Воскресіння Лазаря стало 
передвісником майбутнього воскресіння всіх, хто увірував. Про це, зокрема, 
йдеться і в наступному уривку: 

"Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто 
послав Мене, — життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов 
він від смерти в життя. "Поправді, поправді кажу вам: Наступає година, і 
тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, 
оживуть… Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, 
— Його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро, на воскресіння 
життя, а котрі зло чинили, на воскресіння Суду." (Iв. 5:24-25; 28-29). 

Хто вірує, той уже перейшов від смерті в життя. Тобто віра є підставою нашого 
майбутнього воскресіння. Віруючи в Божого Сина, ми можемо знати, що маємо 
вічне життя вже тепер. Віра — це "підстава сподіваного" (Євр.11:1). Вірою ми 
вже маємо те, що тільки будемо мати колись. У листах до Римлян та Коринтян 
ми це бачили чітко. Павло пише про майбутнє ("оживуть")236. А Іван, очевидно, 
пише і про майбутнє, і про те, що сталося відразу після смерті Ісуса на хресті237, 
на що вказують слова "наступає година, і тепер уже є". Виглядає так, що в 25 
вірші мається на увазі воскресіння Лазаря та інших людей, які стали прообразом 
майбутнього воскресіння. 

"А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це — у Сині Його. 
Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце 
написав я до вас, що віруєте в Ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, 
віруючи в Ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми 
маємо до Нього, — що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає 
нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що 
одержуємо те, чого просимо від Нього. Коли хто бачить брата свого, що 
грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, — і Він життя йому 
дасть, тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, — не про нього 
кажу, щоб молився. Усяка неправда — то гріх. Та є гріх не на смерть."  (1 
Iван. 5:11-17). 

                                                 
236 "Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть…" (1 Кор. 15:22). 
237 "і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів повиходивши, по 
Його воскресінні, до міста святого ввійшли, і багатьом із'явились." (Мат. 27:52-53). 



 91 

Мати життя вічне можна лише маючи Сина. Як було сказано вище, життя вічне 
— це не духовна субстанція, але фізичне безперервне життя. Маємо ми його 
вірою. Так само й Сина ми маємо вірою. Мати Сина — означає вірити в Нього. 
Існує таке уявлення, що Христос буквально мешкає в тому, хто вірує. Буцімто 
саме так християнин має Христа. Але Іван пише про реальність віри. Вірить 
людина розумом або серцем, яке в Біблії здебільшого дорівнює розуму. Ідеться 
про мислення і волю людини. Ми повинні вірити в Ісуса як Спасителя й Месію для 
того, щоб мати вічне життя. Отож коли Павло, звертаючись до християн Ефесу 
(не до невіруючих), пише: "щоб Христос через віру замешкав у ваших 
серцях..." (Еф. 3:17), то має на увазі їхній розум, їхнє мислення. Так само і в 
Листі до галатів 2:20 Павло каже, що живе вірою так, наче це Христос живе 
замість нього. Він мисленнєво ототожнює себе з Господом. 

Подібно до того треба розуміти й вислів "прийняти Христа". Ми читаємо в 
Івана 1:12: "А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймення Його...". Вони прийняли Його вірою. Мова йде про 
людей, які не відкинули месіанство Ісуса назарянина, але визнали Його за Месію 
та Господа. Вони погодилися з цим, повірили в Нього як Спасителя. Отже фразу 
"прийняти Христа в серце" можна розуміти лише метафорично. Тобто Христос не 
живе буквально у внутрішньому органі людини, що називається "серце". Єдина 
буквальна річ, яка відбувається в мить народження згори — це з’єднання Духа 
Божого з духом людини. Так це відкриває нам Біблія. Ми можемо говорити хіба 
що про присутність Христа в людині через посередництво Духа. Святий Дух 
представляє як Отця, так і Сина. Проте ні Отець, ані Син онтологічно не 
перебувають усередині людського єства. 

"Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що 
прийшов був у тілі. Такий — то обманець та антихрист! Пильнуйте себе, щоб 
ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. 
Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не 
має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина." (2 Iван. 1:7-9). 

Цей текст чудово ілюструє перед тим висловлену думку. Хто визнає "Ісуса 
Христа, що прийшов був у тілі", той "має і Отця, і Сина". Це визнання віри і 
пробування "в науці Христовій". Через Слово і віру християнин має спільність з 
Отцем і Сином. Отже мова йде не про онтологічний зв’язок, але про єдність на 
рівні віри, Слова, чесноти, праведності, тобто того, що ми поділяємо з Господом, у 
чому ми маємо причетність до Нього. 

Христос прийшов "у тілі" (саркс). Обманцями апостол називає єретиків, які 
навчали, що Христос не мав людської плоті. Такими були докети і монофізити. 
Зокрема, докети вважали, що втілення Христа та Його страждання на хресті були 
"ілюзорними", несправжніми. За їхніми міркуваннями Христос не міг стати 
людиною, оскільки Він — Бог, а Бог незмінний. Ця єресь стала причиною 
скликання Халкидонського собору 451 року, який підтвердив те, що Христос був і 
Богом, і людиною одночасно. Проблему начебто розв’язали, але тільки на перший 
погляд. Після того як Августин сформулював доктрину "первородного гріха", а 
Лютер і Кальвін підхопили її, подальші теологи розвинули цю догму до поняття 
"гріховної природи", що в їхньому розумінні фактично дорівнює "плоті". Сам 
термін "плоть" утратив своє звичне значення і перестав означати просто фізичне 
тіло. Хтось навіть уважає за велике досягнення Реформації розділення понять 
"тіло" і "плоть": "Межа між двома царствами водночас є поділом між "плоттю" і 
"духом", "старою" і "новою" людиною в кожній людській істоті. Одним із великих 
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досягнень Реформації стало усвідомлення того, що новозавітні "плоть" і "дух" не 
відповідають "тілу" і "душі" античної грецької філософії, але розділяють на 
частини кожне з цих понять. У "Коментарі до Послання до галатів, Глава 5" 
Лютер, розмірковуючи про вчинки плоті й плоди духа, стверджує: totus homo caro 
— "уся людина є плоть". Цим твердженням він змінює пряму горизонтальну лінію 
на вигнуту вертикальну. Дуже важливо навчитися протистояти спокусі ділити 
творіння на "чисту" і "нечисту" ("добру" та "погану") сфери."238  

Проаналізуймо наведену цитату. Спершу ми бачимо неправильне розуміння 
термінів "нова" і "стара" людина: вони не означають двох частин однієї особи, що 
було пояснено раніше. Також некоректним є розділення або навіть 
протиставлення понять "плоть" і "тіло": обидва слова описують матеріальну 
частину людини. Щодо античної філософії, то, звичайно, біблійне бачення 
людини докорінно відрізняється від того, що вона пропонує. Якщо грецькі 
філософи вважали людський дух чимось високим, чистим, божественним, а тіло 
— низьким, нечистим, гріховним, то згідно з Писанням жодна частина людини не є 
апріорі нечистою чи гріховною. Ані душа (або дух), ані тіло (плоть) самі в собі не 
мають гріха чи вади — людина занечищує їх унаслідок своєї діяльності. Коли 
Адам згрішив, він послухався пориву своєї плоті. Гріхом занечистились і його тіло, 
і душа, тобто все його єство. Так відбувається і з кожною людиною зокрема. Ми 
стаємо грішними в процесі життя. Натомість реформатори та їхні послідовники 
обстоюють позицію, за якої плоть фактично прирівнюється до гріха — саме вона і 
є вадою в людині. Також автор цитати не розпізнає того, що Павло в Галатів 5 не 
пише про боротьбу плоті і духа, але боротьбу плоті і Духа Святого. 

Але повернімось до того, що Христос "прийшов у плоті". Якщо плоть, як 
говорять певні теологи, — це не просто людське тіло, а певна нематеріальна 
сила, що присутня в усіх людях і змушує їх грішити, то насправді це означає, що 
Христос не мав такої плоті, як маємо ми. По суті, це ще одна форма докетизму. 
Якщо Ісус не проходив через таку саму боротьбу, як усі люди, що мають плоть, то 
Його втілення не має жодного сенсу. Зрозуміло, що Він не був грішний. Та якщо 
Він і не міг згрішити, тоді й не був людиною взагалі. Але Євангелія в тому й 
полягає, що Логос став плоттю і при цьому не згрішив, перейшовши всі спокуси. 
Інакше ці спокуси не мали б сенсу. Втілення Христа, яке ми оспівуємо в різдвяних 
піснях, власне тим і унікальне, що Бог став у всьому подібний до нас! Плоть у 
Писанні — це не якась метафізична "гріховна природа". Плоть завжди фізична, 
матеріальна. Ісус мав таку саму фізіологію, з такими самими потребами та 
імпульсами, як ми всі. Плоть, що відрізняється від нашої, Він набув лише після 
воскресіння. Ми мусимо визнати, що розуміння терміну "плоть" у сучасній теології 
сильно спотворене і вирване з біблійного контексту. Плоть сама в собі не є 
гріховною, та й не може бути, бо вона не "мислить" моральними категоріями. 
Плоть з її прагненнями створив сам Господь, а все, що Він створив, є "вельми 
добре" (Бут. 1:31). Після гріхопадіння людині стало вкрай важко тримати пориви 
плоті під контролем. Вона не може прожити життя не згрішивши. Але Христос 
зробив неможливе! Саме це й відкриває нам Святе Письмо. 

"Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає 
любови Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість 
очам, і пиха життєва, — це не від Отця, а від світу." (1 Iван. 2:15-16). 

                                                 
238 Альберт Уолтерс. Обновленное творение: Основы библейского моровоззрения. К.: ЦПП 
МАХШ, 2013. — С. 112. 
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Апостол Іван говорить, щоб ми не жили пожадливостями, як це робить світ. У 
світі люди живуть для задоволення своїх бажань, які стають щораз більшими. 
Тілу, очам і людській гордості завжди буде мало й хотітиметься ще. 
Задовольняючи тілесні пожадливості, люди йдуть на компроміс зі своїм 
сумлінням, зі своїм розумом. Вони знають, що грішать, але продовжують це 
робити, приглушуючи голос сумління. Світ потурає гріху, заохочує до розбещення. 
Християнин покликаний задовольняти не свої бажання, а Божі. Ми маємо 
виконувати Божу волю й любити людей, а не шукати зиску для себе. Ставлячи на 
перше місце себе і свою гордість, людина не в змозі любити Бога та ближнього. 

Уривки зі Старого Завіту та Євангелій 
Нам залишилося дослідити старозавітні тексти, які використовують на 

підтримку доктрини "гріховної природи", а також декілька дотичних місць із 
Євангелій. Для зручності ми не будемо об’єднувати ці уривки за авторами, а 
використаємо їх відповідно до їхньої тематики. 

"Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї,  
і з великого милосердя Свого загладь беззаконня мої! 
Обмий мене зовсім з мого беззаконня,  
й очисти мене від мого гріха, 
бо свої беззаконня я знаю,  
а мій гріх передо мною постійно. 
Тобі, одному Тобі я згрішив,  
і перед очима Твоїми лукаве вчинив,  
тому справедливий Ти будеш у мові Своїй,  
бездоганний у суді Своїм. 
Отож я в беззаконні народжений,  
і в гріху зачала мене мати моя." (Пс. 51:3-7). 

Останні два рядки цього уривку із псалма Давида на думку багатьох теологів 
означають, що людина вже в утробі матері є грішна; що дитина народжується 
винною, гідною осуду, гніву Божого та пекла; що немовля приходить у цей світ із 
поміткою гріха всередині себе. Вони вважають, що коли Адам згрішив, маленький 
Давид був у ньому і їв плід з дерева пізнання добра і зла. І Бог розгнівався не 
лише на Адама, але й на цього малюка. І Він прокляв Адама, внаслідок чого його 
природа зіпсулась і дісталась у спадок немовляті Давидові. Вони гадають, що в 
мить, коли сперматозоїд з’єднується з яйцеклітиною, утворюється маленький 
зіпсутий грішник. Принаймні логіка цих богословів приблизно така. 

Що все-таки має на увазі Давид у цих рядках? Він не каже, що зачатий 
грішником (але "в гріху") і народжений беззаконцем (але "в беззаконні"). 
Найлогічнішим поясненням є таке: Давид був зачатий у місці гріха і народжений в 
середовищі беззаконня. Місцем гріха він називає утробу своєї матері, що була 
грішницею, як і всі люди тою чи іншою мірою грішні. А середовищем беззаконня — 
це жорстокий світ, у якому люди порушують Закон Божий. Давид не міг бути 
беззаконцем від народження, бо не міг порушити Закон. Беззаконцями можуть 
бути тільки дорослі люди, що свідомо порушують Закон. На це вказує саме слово 
"беззаконня". І Давид таки вчинив беззаконня у зрілому віці, за що просить 
помилування в Господа. Він каже: "свої беззаконня я знаю". 

У єврейських джерелах є також інші тлумачення цього вірша. Треба нагадати, 
що псалом написано після перелюбу Давида з Вірсавією. "Більшість коментаторів 
Танаха схиляються до такого пояснення слів Давида: я, звичайно, грішний, але 
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прошу поблажливості, бо гріх, пов'язаний зі стосунками чоловіка та жінки, більш 
властивий людині, ніж інші гріхи. Адже потяг є частиною природи людини й може 
схилити його до прогріху, тимчасом як від злодійства або вбивства утриматися 
значно легше. Говорячи про матір, Давид зовсім не мав наміру якось звинуватити 
її, а просто підкреслював: і вона народила його завдяки цьому потягу."239 Тобто 
мова йде про те, що вчинила його мати, а не сам Давид. Існує також тлумачення 
на основі концепції "єцер га-ра": "кожна людина з народження схильна до гріха, 
оскільки її розум пов'язаний з тілесною оболонкою. Мало того, на перший погляд, 
саме це й написано прямо в тексті Тори (Берешіт 8:21): "...  нахил людського 
серця лихий від віку його молодого". Але тут потрібно пояснити одну важливу 
деталь, щоб уникнути неправильного розуміння: Тора пише, що в дитини 
недостатньо розуму, щоб пробудити в собі добру спонуку — йецер га-тов, тому її 
веде переважно погана спонука — йецер га-ра. Але в дорослої людини є обидві 
спонуки, і вони рівносильні! Тому аж ніяк не можна прийняти пояснення, чому гріх 
узагалі можливий, за виправдання гріха. І, зрозуміло, народжується людина 
абсолютно чистою..."240 

Нагадаємо, що поняття "єцер га-ра" далеко не тотожне "гріховній природі". Як 
сказано в цитаті, воно пов’язане з тілом (тілесною оболонкою). Мова йде про 
тілесні пориви, інстинкти, що присутні в людині від народження, тоді як розум і 
сумління формуються в процесі життя. Отже вивести доктрину "первородного 
гріха" на основі цього місця практично неможливо. Так само як неможливо це 
зробити й на підставі згаданого в цитаті вірша з Буття241. Люди молодого віку — 
це аж ніяк не немовлята. 

"І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і ввесь нахил 
думки серця її — тільки зло повсякденно." (Бут. 6:5). 

Тут дано оцінку допотопному поколінню людей. Вони розбестили себе гріхом. 
Те саме можна сказати і про мешканців Содома і Гомори. Знов-таки мовиться про 
дорослих людей — беззаконців і розпусників — а не про малих дітей. 

"Чи ж то справді ви, можні, говорите правду,  
чи людських синів слушно судите? 
Отже, у серці ви чините кривди,  
дорогу насильства рук ваших торуєте ви на землі. 
Від лоня ще матернього — вже віддалені несправедливі,  
з утроби ще матерньої заблудилися неправдомовці, — 
їхня отрута така, як отрута зміїна,  
як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє, 
що не слухає голосу заклиначів,  
чарівника, в чарах вправного! 
Поруйнуй, Боже, зуби їхні в їхніх устах,  
левчукам розбий, Господи, щелепи, — 
нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається,  
хай пов'януть вони, як трава по дорозі, 
бодай стали, немов той слимак,  
що в своїй слизоті розпускається,  

                                                 
239 http://toldot.ru/urava/ask/urava_6623.html#_ftn1 
240 Там само. 
241 "І почув Господь пахощі любі, і в серці Своєму промовив: "Я вже більше не буду землі 
проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. І вже більше не 
вбиватиму всього живого, як то Я вчинив був." (Бут. 8:21). 
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щоб сонця не бачили, як мертвий отой плід у жінки! 
Поки почують тернину запалену ваші горшки, — 
нехай буря її рознесе, чи свіжу, чи спалену! 
А праведний тішитись буде, бо помсту побачить,  
у крові безбожного стопи свої він обмиє! 
І скаже людина: "Поправді є плід справедливому,  
справді є Бог, суддя на землі!" (Пс.58:2-12). 

У четвертому вірші псалма знову натрапляємо на матерню (материнську) 
утробу і матернє лоно242. Цей вірш також використовують як приклад того, що всі 
люди народжуються грішними. Але такий висновок абсолютно безпідставний. 
Найперше треба розуміти, що псалми — це художній жанр, поезія. Розгляньмо 
ближче цей текст. Автор говорить про злих людей, безбожників, протиставляючи 
їм праведників ("праведний тішитись буде"). Це означає, що йдеться не про 
всіх людей, які народжуються на цей світ. У псалмі показано життєвий шлях 
несправедливих. Звичайно, кажучи, що вони "з утроби" заблукали, автор 
гіперболізує. В оригіналі "неправдомовці" — то два слова ("говорять неправду"), 
як це відображено в перекладі Короля Якова.243 Чи немовля може говорити 
брехню? Чи воно взагалі може хоч щось мовити?  Ні. Але в поетичному мовленні 
може. У цьому й особливість та краса поезії. Далі псалміст просить: "Поруйнуй, 
Боже, зуби їхні в їхніх устах...". Це аж ніяк не може стосуватися малюків. 
Небагато дітей народжується із зубами, чи не так? Чи можна буквально розуміти 
такий рядок: "у крові безбожного стопи свої він обмиє"? Це і метафора, і 
гіпербола водночас. Її зміст такий: безбожники загинуть від меча (читач, звісно, 
розуміє, що не всі вони так закінчать своє життя), а праведний буде цьому свідком 
або навіть матиме з цього певний зиск. Підсумовано цей псалом думкою, Бог є 
справедливий: Він віддасть праведному згідно з його добрими ділами, а 
безбожному згідно з його злими ділами, які він навчився чинити змалку. 
Безперечно, мова йде про набуту поведінку, а не "гріховну природу".   

Є у цьому псалмі один цікавий момент, який можна застосувати до всіх людей 
(хоч це й не безпосереднє значення тексту). Про неправедних сказано, що вони 
від самого народження "віддалені". Це слово також можна перекласти як "чужі" 
або "відчужені". Саме це відбулося з Адамом і Євою — вони віддалилися від Бога, 
вийшли з Його краю. І їхні діти народилися далеко від батьківщини. Це так, наче в 
подружжя з українськими паспортами народжується дитина десь в іншій країні і 
живе там — на чужині. Ми всі народжуємося відчужені від свого Творця через гріх 
наших прабатьків. Але дорогою, якою є Христос, ми повертаємось додому, до 
Отця244. 

Власне відчуженість від Бога і є основною причиною гріховності людей. Ми 
були створені для взаємин із Творцем. Проблема зовсім не в природі людини, а у 
втраті близькості з Господом. Діти, які ростуть під опікою турботливих батьків, 
разюче відрізняються від тих, хто позбавлений такої можливості. Людина 
потребує любові, щоб сформуватися цілісною особистістю. Виховання, навички 

                                                 
242 Слово лоно в українській мові може означати: 1) груди; 2) живіт, утробу матері. Тут "від лона" 
означає "від народження". 
243 "The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies." 
(Пс. 58:3).  
244 "Промовляє до нього Ісус: "Я — дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене." (Iв.14:6); "А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою 
кров'ю." (Еф.2:13). 
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мислення і поведінки роблять людину доброю чи злою. Саме про це говорив 
Христос: 

"Або виростіть дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть 
дерево зле, то й плід його злий. Пізнається бо дерево з плоду! Роде зміїний! 
Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те 
говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава 
людина зо скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня! Бо зо слів 
своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений." (Мат. 12:33-
37). 

Як бачимо, Ісус далекий від риторики кальвіністів. Він говорить, що дерево, як 
і людина, пізнається з плоду. Він не називає всіх людей апріорі злими. Злу 
людину треба виростити, так само як і добру. Гріховність набувається, а не 
спричинюється природою людини. Серце людське тут порівнюється зі 
скарбницею. Щоб із неї щось винести, добре чи лихе, треба спочатку туди щось 
покласти. Само в собі серце не є ані добре, ані зле. Воно може стати і таким, і 
таким. А як же Єремії 17:9? Чи не сказано там, що всі люди мають зіпсуте серце? 
Подивімось, про що говорить Єремія: 

"Гріх Юдин написаний рильцем залізним, діямантовим вістрям він 
виритий на таблиці їхнього серця, і на рогах жертовників їхніх.  

Як про синів своїх, так пам'ятають про жертовники свої та своїх Ашер 
при зеленому дереві, на високих підгірках,  

про гору на полі. Багатство твоє й твої скарби на здобич віддам, пагірки 
жертовні твої — за гріх по всіляких границях твоїх.  

І опустиш ти руку свою спадку свого, що Я дав був тобі... І вчиню, що ти 
будеш служити своїм ворогам у тім краї, якого не знаєш, бо огонь запалили 
ви в гніві Моїм, й аж навіки палатиме він!"  

Так говорить Господь: "Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і 
робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає!  

І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло, і 
він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та 
незамешканому...  

Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь — то 
надія його!  

І він буде, як дерево те, над водою посаджене, що над потоком пускає 
коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, — і його листя зелене, і в році 
посухи не буде журитись, і не перестане приносити плоду!"  

Людське серце найлукавіше над все та невигойне, — хто пізнає його? 
"Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному 

дати згідно з путтю його, за плодом учинків його." 
Куропатва висиджує яйця, яких не принесла, — це той, хто багатство 

набув, та неправдою: він покине його в половині днів своїх, і стане 
безумним при своєму кінці... 

"Трон слави, високий від віку, — це місце нашої святині! 
Надіє Ізраїлева, Господи, — посоромлені будуть усі, хто Тебе залишає! 

Ті, що Мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа, 
джерело живої води." (Єр. 17:1-13). 

Найперше треба сказати, що пророцтва — це так само художній жанр. 
Більшість пророчих книг Біблії написані у віршах. Пророки висловлювались, як 
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поети, використовуючи символи, метафори, гіперболи тощо. І викривали гріхи 
людей вони також поетично. У четвертому вірші сказано, що вогонь Божого гніву 
на Ізраїль "навіки палатиме". Це гіпербола. Бог відправив їх у неволю надовго, 
але не назавжди. В іншому місці Єремія каже: "Бо Господь не навіки ж покине!" 
(Плач 3:31). Тема цього розділу — ідолопоклонство юдеїв. У цьому найбільше 
проявлялося лукавство їхніх сердець. Вони обіцяли Богові бути вірними, але не 
виконували своїх обіцянок. Це стосувалося багатьох людей, але не всіх. Завжди 
був залишок тих, хто боявся Господа. У цьому тексті ми читаємо про обидві 
категорії людей — вірних і невірних. Серед багатьох невірних є також і ті, хто 
"покладається на Господа". Зверніть увагу на те, що тут так само, як у 
Євангелії, вжито образи серця, дерева і плоду. Господь досліджує серця: є серця 
лукаві, а є — щирі. І кожному Бог дає "за плодом учинків його". Благословенний 
муж "як дерево те, над водою посаджене, що над потоком пускає коріння 
своє, і не боїться, як прийде спекота, — і його листя зелене, і в році посухи 
не буде журитись, і не перестане приносити плоду!" Так, людське серце може 
бути лукавим. І з тими, хто має лукаве серце, Бог поводиться згідно з їхнім 
лукавством245: "І він буде, як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре 
прийшло, і він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та 
незамешканому...". 

Щоб серце не стало лукавим, його треба берегти: "Над усе, що лише 
стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя." (Пр. 4:23). 
Якби воно було від початку злим, ця настанова не мала б жодного сенсу. Христос 
наводить приклади плодів людей лукавого серця: 

"Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, 
те людину сквернить"… "Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до 
уст, вступає в живіт, та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те 
походить із серця, — і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі 
думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, 
богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими, — не 
опоганює це людини!" (Мат. 15:11, 17-20). 

Усі перераховані гріхи неможливо приписати малим дітям. До таких речей 
можуть "додуматись" тільки лукаві дорослі люди. Погляньмо, як це контрастує з 
тим, що Ісус думає про дітей: 

"та й сказав: "Поправді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті 
діти, — не ввійдете в Царство Небесне! Отже, хто впокориться, як дитина 
оця, той найбільший у Царстві Небеснім. І хто прийме таку дитину одну в 
Моє Ймення, той приймає Мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що 
вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию 
йому почепити, — і його потопити в морській глибині... "Стережіться, щоб 
ви не погордували ані одним із малих цих; кажу бо Я вам, що їхні Анголи246 
повсякчасно бачать у небі обличчя Мого Отця, що на небі." (Мат. 18:3-6, 10). 

"До Нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, 
побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: "Пустіте дітей, щоб до 
Мене приходили, і не забороняйте їм, — бо таких Царство Боже. Поправді 

                                                 
245 "із чистим — поводишся чисто, а з лукавим — за лукавством його!" (2 Сам. 22:27). 
246 У Листі до євреїв 1:14 сказано про ангелів: "Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на 
службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?". Відповідно до цього ангели допомагають 
спасенним людям. Звідси висновок — діти перебувають у стані спасіння (а не осуду), або як каже 
Христос: "таких Царство Боже". 
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кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, як дитя, той у нього не ввійде!" 
(Лук. 18:15-17). 

Христос завжди говорить про діток як про чистих, невинних і довірливих. 
Дитина псується тільки під впливом оточення і вчиться лукавства від дорослих. 
Лукавство — це свідома, обдумана стратегія, це спосіб мислення. А діти діють 
більше інтуїтивно, а не згідно з розумом. Ви спитаєте: "А звідки в дітей прояви 
егоїзму чи негативних емоцій? Хіба це не ознака зіпсутої природи?" Ні, дитячий 
егоїзм не спричинений зіпсутою природою. Це механізм самозахисту, який заклав 
сам Бог. Те саме можна сказати про будь-яку людську емоцію. У дітей дуже 
швидко формуються звички. Ще в лоні матері дитина звикає до тепла і затишку. 
Пізнавши комфорт, дитина після стресу пологів потрапляє в дискомфортні для 
себе умови: їсти, грітися, дихати тепер потрібно зовсім по-іншому. Але ж це все 
треба робити! От вона і вчиться отримувати те, що їй треба. Це дорослі повинні 
оцінювати ту чи іншу річ за її раціональністю, зважаючи при цьому на інших 
людей. А дітям цього ще треба буде вчитися не один рік. Їхнє серце 
формуватиметься поступово. Моральні категорії не виникають відразу після 
народження. 

Тут нам потрібно зрозуміти, що Біблія має на увазі під словом "серце". У 
Писанні абстрактні поняття виражаються живою мовою, що стосується тіла і дій 
тіла. Словом "серце" описується розум, сумління, воля, думки, бажання. У 
сприйнятті стародавніх євреїв "серце — це зовсім не орган емоцій, як у 
європейських мовах, а вмістилище розуму. Коли в Біблії мовиться, що "Бог учинив 
запеклим фараонове серце", це не означає, що він зробив фараона грубим та 
емоційно черствим, це означає, що він зробив фараона дурним і впертим. І коли в 
Біблії згадується "жорстокосердя" — мається на увазі не жорстокість, а глупота, 
тупа впертість. А орган емоцій для давніх євреїв — це те, що розташовується 
нижче від серця: кишки, нирки... У буквальному перекладі деякі пророчі тексти 
звучать: "кишки мої стогнуть". Це означає, по-нашому, "серце кров'ю 
обливається". Для нас "кишки мої стогнуть" — це щось немислиме; асоціації, 
м'яко кажучи, зовсім не ті, що мав на увазі стародавній автор."247 

У немовляти ще не розвинуті ні воля, ні розум, ні сумління, тобто те, що 
виражає біблійне "серце". Про малу дитину ми не можемо сказати що вона має 
добре або зле серце. У певному сенсі людина народжується "без серця", але 
набуває його в процесі життя. Цю думку підтверджують спостереження за дітьми, 
які росли в оточенні звірів. Діти джунґлів ("феральні люди", 
"Мауглі" (англ. Mowgli) — людські діти, які з раннього віку жили поза контактом з 
людьми і практично не зазнавали турботи й любові з боку іншої людини, не мали 
досвіду соціальної поведінки і спілкування. У світі відомо понад сто таких 
випадків. Вони становлять великий інтерес для дослідників психології та 
соціології. Діти, яких виховали тварини, проявляють (у межах фізичних 
можливостей людини) поведінку, властиву для своїх прийомних батьків — тварин, 
наприклад, страх перед людиною. Психологи відзначають: для "синдрому мауглі" 
характерне порушення мовлення або повне невміння говорити, нездатність до 
прямоходіння, десоціалізація, відсутність навичок користування столовими 
приборами та відсутність гігієнічних звичок. При цьому в таких дітей часто 
набагато стійкіший імунітет, ніж у дітей, які відвідують дитячий садок або школу. 
Ті, хто жив у тваринному суспільстві перші 5-6 років життя, практично не можуть 
освоїти мову людей, ходити прямо, свідомо спілкуватися з іншими людьми, 

                                                 
247 http://www.pravmir.ru/novyj-vetxij-zavet/ 



 99 

незважаючи навіть на роки, проведені надалі в спільноті людей, де вони 
зазнавали достатнього піклування. Такі діти не проявляють звичайних для 
людини емоцій, особливо сміху, вони не вміють плакати. Це ще раз засвідчує, які 
важливі для розвитку дитини перші роки життя248. "Людина — справжня людина, а 
не істота, яка має фізіологію людини — може бути вихована тільки в соціумі, в 
суспільстві, в групі людей. Тільки особисте спілкування дозволяє здобувати і 
передавати досвід, який включає в себе і елементарні принципи гігієни, яких 
батьки навчають дітей, і культурні, і духовні цінності. Вищі духовні цінності взагалі 
не можуть бути передані іншим шляхом, крім безпосереднього спілкування в 
соціумі."249 

Отже проблема людського серця пов’язана не з "гріховною природою", але з 
оточенням, у якому воно формується, та відсутністю спілкування з Творцем. 
Людина створена для спілкування з такими, як вона. Тут доречно згадати те, що 
людина створена на образ і подобу Божу. Господь створив людину як істоту, що 
може мислити, спілкуватися, творити, панувати і з власної волі відповідати 
взаємністю на Його любов. Ми покликані уподібнюватись до свого Творця. Думка 
про те, що людина втратила образ Божий чи спотворила його після гріхопадіння 
абсолютно безпідставна і не підтверджується в Писанні. Очевидно, така думка 
ґрунтується на неправильному розумінні того, чим власне є образ Божий, а також 
на догмі про "гріховну природу" людини. Є ще один міф, який іноді можна почути в 
контексті історії про гріх Адама і Єви. Кажуть, що людина в Едемському саду 
використовувала весь потенціал свого мозку, а тепер лише 10%. Припущення про 
те, що людина неповністю використовує свій мозок, було висловлене в середині 
ХХ століття, але його згодом спростували науковці250. І Біблія нічого не говорить 
нам про надможливості Адама, які він потім утратив. Так само як не говорить 
нічого про зміни в природі людини.  

"І запитався Його один із начальників, говорячи: "Учителю Добрий, що 
робити мені, щоб вспадкувати вічне життя?" Ісус же йому відказав: "Чого 
звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, —тільки Сам Бог!" (Лук. 18:18-19). 

Цей вірш використовують для того, щоб довести, що всі люди є злі від 
природи. Але тут ані слова нема про природу людини. І висновок про те, що всі 
люди злі, також неправильний. Ми вже цитували Ісуса, де Він говорить про 
добрих людей. Просто людська доброта порівняно з Божою добротою 
недосконала. Люди не такі добрі, як Бог. Люди не такі праведні, як Бог. Люди не 
такі милосердні, як Бог. Але в усьому ми повинні уподібнюватись до Нього. Ісус 
навмисне гіперболізує тут, щоб привернути увагу до Себе. Він ніби вкладає в уста 
цього чоловіка визнання того, що Він насправді Добрий, Він і є Бог (Божий Син). 
Подібно до того, як Він відповідав первосвященикові: "Ти сказав"251. 

Чи Адам був створений добрим? Чи природа Адама була добра? Ні, Адам не 
був добрим від природи. І не міг бути, бо доброта ніяк не стосується природи 
особи. Добро — це те, на що людина може скерувати свою волю. Бог є добрий не 

                                                 
248 Матеріал узято з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Діти джунглів. 
249 http://newsland.com/user/4296647977/content/sindrom-maugli-mozhno-li-vospitat-cheloveka-vne-
obshchestva/3908766 
250 ttp://elementy.ru/email/5021742/Pravda_li_chto_mozg_zadeystvuetsya_nami_tolko_na_10 
251 "Ісус же мовчав. І первосвященик сказав Йому: "Заприсягаю Тебе Живим Богом, щоб нам Ти 
сказав, — чи Христос Ти, Син Божий?" Промовляє до нього Ісус: "Ти сказав... А навіть повім вам: 
відтепер ви побачите Людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних 
приходитиме!" (Мат. 26:63-64). 
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тому, що Його природа добра. Бог добрий, бо бажає бути таким. Бог є любов не 
тому, що Його природа така, а тому, що вирішує любити. За Своєю природою Бог 
— духовна Істота, що має волю та інтелект, це Особистість, що може скерувати 
Свою волю й силу туди, куди забажає. Такі атрибути, як справедливість, любов, 
милосердя та інші стосуються не природи Бога, а Його волі. Так само і гріховність 
людини — це не вада природи, а неправильні рішення, вчинки, тобто скерування 
волі тої чи іншої особи, що впливає також і на її характер. Гріховності, так само як 
і доброти, людина вчиться. Якщо ж говорити про Бога, то, звісно, ми не можемо 
повністю переносити на нього людські реалії. Бог не обмежений часом, 
простором, мірою знання тощо. У певному сенсі Бог навіть не має свободи 
вибору. Насправді Бог ніколи не вибирає, бо Його неможливо поставити в 
ситуацію вибору. Він сам є Творцем будь-якого вибору, нагоди чи альтернативи. 
Він є над самим поняттям вибору чи можливості. Для Бога можливо все — це 
істина, але тільки з людської перспективи. З тої самої перспективи виникають 
питання на зразок такого: "Чи Бог може створити щось більше, ніж Він сам?". 
Питання некоректне, оскільки пов'язане з людськими реаліями та категоріями. 
Так, Бог є всемогутній, але разом з тим — ні, Він не всемогутній, бо Він вищий за 
всемогутність і не обмежений нею. Проте Писання все-таки відкриває нам Бога з 
погляду людини. Ми читаємо, наприклад, у книзі Буття, що Бог пошкодував, що 
створив людину252 (буцімто Він розчарувався, бо чекав кращого від людей, а 
вийшла прикра несподіванка). Або далі в цій книзі ми натрапляємо на фрази 
"зійду ж Я та й побачу" і "тепер Я довідався"253 (ніби Він обмежений простором 
і знанням). Можна навести багато подібних прикладів, тому що в Біблії Бог 
відкривається нам через прості й зрозумілі поняття, виражені людською мовою, 
яка сама в собі має обмеження. Це дозволяє нам сказати, що Бог, як і людина, 
вибирає любити, милувати, картати і так далі. Отож людина не була створена з 
доброю природою або навіть схильністю вибирати добро. І після гріхопадіння не 
набула ані злої чи зіпсутої природи, ані схильності вибирати зло. Людина була 
створена зі свободою вибору, можливістю вибирати. Гріхопадіння не змінило 
природи людини — змінилися тільки умови, в яких людина вибирає. Існують 
фактори, які схиляють людину до того чи іншого вибору: зовнішні (обставини, інші 
люди тощо) і внутрішні (сформований характер, набуті звички). Але 
відповідальність за рішення завжди лежить на самій людині. Біблія наголошує, що 
кожен даватиме звіт за свої вчинки: 

"І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І 
розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, — то книга життя. І суджено 
мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що 
в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми 
вчинками." (Об. 20:12-13). 

Якщо кожен дасть відповідь за себе, то як зрозуміти ті місця в Біблії, де 
сказано, що Бог картає наступні покоління за гріхи попередніх? Ці вірші також 
часто використовують, щоб проілюструвати те, що гріх передається спадково. Як 
наприклад: 

                                                 
252 "І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився Він у серці Своїм." (Бут. 
6:6). 
253 "зійду ж Я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до Мене, тоді їм 
загибіль, а як ні — то побачу." (Бут. 18:21). "І Ангол промовив: "Не витягай своєї руки до хлопця, і 
нічого йому не чини, бо тепер Я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для Мене сина свого, 
одинака свого." (Бут. 22:12). 
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"Батьки наші грішили, але їх нема, — а ми двигаємо їхні провини!" (Плач 
5:7). 

"Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я — Господь, Бог твій, Бог заздрісний, 
що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях 
тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто 
любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей." (Вих. 20:5-6). 

У наведених текстах мовиться не про вспадкування гріха, а про наслідки гріхів 
одного покоління людей, що поширились на тих, хто їх не чинив. Нам показано 
дуже чітку різницю між провиною за гріх та наслідками гріха — навіть для 
невинних. Сказано, що Господь "карає за провину": саме карає, а не винує. Біблія 
не заперечує того факту, що невинні часто страждають за тих, хто провинився. 
Смерть Ісуса — лише один із багатьох прикладів. Навіть у наших (громадянських) 
судах закон передбачає примусове ув'язнення батьків, винних у порушенні 
закону, хоч би й внаслідок цього їхні діти залишилися без опіки, тобто зазнали 
покарання за те, в чому не винні. Тут мова йде не про Адамів гріх, а про гріхи 
батьків (власних батьків) кожної особи. Наслідки гріхів поширюються навіть не на 
всіх їхніх нащадків, а лише до четвертого покоління. Також ми бачимо, що 
нагорода за праведність простягається на довший ланцюг поколінь: "і що чинить 
милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх 
заповідей" (Вих. 20:6). Логічно було б припустити: якщо гріх передається 
спадково, то й праведність мусить передаватися спадково. Але, звичайно, ці 
тексти нічого такого не навчають. Ідеться лише про наслідки гріхів чи праведності 
конкретних осіб. 

Отож іноді картання Господнього зазнавали не лише ті, хто завинив, але й 
особи, пов'язані з ними. Найчастіше це були представники родини. Так сталося, 
наприклад, з людьми, що підтримали Корея в його бунті проти Мойсея та Аарона: 
"А земля відкрила свої уста, та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, 
що Кореєва, та ввесь їх маєток." (Чис. 16:32). У давнину людину найчастіше 
розглядали в контексті її роду. Ми читаємо в Біблії про численні народи, що були 
названі йменням свого родоначальника254. Зокрема й ізраїльтяни називаються так 
на честь свого батька — Ізраїля255. 

"Згідно з традиційними уявленнями256, глава роду страждає за своїх людей і 
навпаки. Так само, гріх людей лягає на главу їхнього роду, а праведність глави 
роду належить і людям... У сучасній науці є спеціальний термін, що виражає... 
вчення про співпричетність роду та його глави: "соборна особа"... Не випадково 
перші дослідження, в яких піднімалася тема "соборної особи", були присвячені 
Старому Завіту, тексти якого зберегли ознаки родової свідомості епохи біблійних 
патріархів. Проте вже незабаром вона проникла в герменевтику Нового Завіту як 
значущий аспект христології, оскільки було помічено, що саме "прийдешній Месія 
— стражденний Агнець і Син Людський — відкривався пророкам як таємнича 

                                                 
254 "І вродила старша сина, і назвала ім'я йому: Моав. Він батько моавів аж до цього дня. А 
молодша — вона вродила також, і назвала ймення йому: Бен-Аммі. Він батько синів Аммону аж до 
цього дня." (Бут. 19:37-38). 
255 "І сказав йому Бог: "Ім'я твоє Яків. Не буде вже кликатися ім'я твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я 
твоє". І назвав ім'я йому: Ізраїль." (Бут. 35:10). 
256 "Ідеться про традиційні уявлення всіх народів. Безліч подібних прикладів ми знаходимо, 
наприклад, у тюркському епосі VIII ст.: "Але згрішив каган і помер через це, / і весь народ його 
пішов у раби — до інших" ... (Великий напис на честь Кюль-тегіна. Історико-героїчна пісня. — 
Сімферополь: "Доля", 2004. — С. 31)." http://apologet.spb.ru/ru/богословие/46-научные-статьи-и-
публикации/918-antropologiya-svyatogo-apostola-pavla-kand-filos-nauk-iliya-vevyurko.html 
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корпоративна Особа, що об'єднує в Собі народ Божий"257. Тут виникає ситуація, 
коли Старий Завіт допомагає нам, звиклим до іншого типу антропології, зрозуміти 
те, що перші слухачі Нового Завіту знали за замовчуванням. У своїй роботі щодо 
давньоізраїльського богослужіння Зиґмунд Мовінкель зазначає, що "основною 
(basic) реальністю людського життя для ізраїльтянина був не індивід, а 
громада"258. Уособлення громади як суб'єкта, що стоїть перед Богом і відповідає 
Йому — не абстракція; у громаді наявне те саме "я", що і в індивіді, але "більше" 
(greater). Однак, помилково було б думати, що сама громада є особою. Джерелом 
її колективного "я" є конкретний глава роду, предок. Ізраїль — це Яків."259 

Отже в давніх народів була розвинута колективна свідомість. Відповідно до 
цього, якщо представник роду скоював ганебний учинок, то цим осоромлював 
честь усього роду. Представники родини почувалися винними через те, що 
породили й виховали негідника. Невинні родичі розділяли ганьбу з тим, хто 
провинився. "Мій рід винен, якщо винен я, і припущення вини одного члена 
залучає весь рід у співучасть. Нам треба звернути особливу увагу і на закон 
кругової поруки260, що панував у багатьох стародавніх суспільствах. Цей закон, з 
усіма його практичними перевагами на вельми тривалому етапі історії, мав ще й 
глибоке антропологічне підґрунтя: людина не існує без свого роду, і тому вона не 
може скоїти злочину без певного потурання з боку роду. Колективна вина — це не 
стільки наслідок колективного проступку, скільки наслідок колективної 
відповідальності за всіх і кожного. У цьому усвідомленні можливості втягування в 
злочин, якого ти особисто не скоював, і лежить сфера сорому — відчуття 
причетності не до своєї провини, що ніби прилипла до людини збоку. "І нині нема 
як нам уста розтулити: — кажуть невинні юнаки в печі вавилонській від імені 
свого покоління — ганьба й сором покрили слуг Твоїх і тих, хто Тебе шанує" 
(Дан. 3:33 за LXX)."261 

Таким чином ми розуміємо, що інколи страждання приходили на тих, хто їх не 
заслужив. Те саме можна сказати й про благословіння. Дощ іде "на праведних і 
неправедних"262. У Приповістях 11:11 сказано: "Благословенням чесних 
підноситься місто, а устами безбожних руйнується." Якщо в місті буде багато 
чеснотних людей, з того всі матимуть зиск. І навпаки — якщо буде багато 
нечестивих, то всі страждатимуть. Господь був готовий не знищити Содом, якщо 
там знайдеться хоч десять праведників. Не знайшлось... Але то була особлива 
ситуація, оскільки Бог пішов на поступки заради Авраама. Власне через те родина 
Лота й врятувалася. А, наприклад, у вавилонському полоні опинилися всі: і 

                                                 
257 Мень А., свящ., Библиологический словарь. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. Т. 3. — 
С. 388. 
258 Mowinckel S. The Psalms in Israel’s Worship. Vol. 1, 2. — Nashville: Abingdon, 1979. Vol. 1. — P. 
42. 
259 Илия Вевюрко. Антропология святого апостола Павла (опыт систематизации). 
http://apologet.spb.ru/ru/богословие/46-научные-статьи-и-публикации/918-antropologiya-svyatogo-
apostola-pavla-kand-filos-nauk-iliya-vevyurko.html 
260 Кругова порука — це система колективних зобов'язань жителів одного округу перед владою, 
існування якої відображено ще в "Руській правді" Ярослава Мудрого (ХІ ст.). Вона зберігалася 
майже до початку ХХ ст. в сільських громадах. Якщо спільноту обкладали податтю, збирали якісь 
кошти, вона повинна булатгарантувати їх виплату. Навіть якщо хтось ухилявся від свого внеску чи 
скоював ганебний учинок, відповідала вся громада; у разі відмови брати участь у якомусь 
беззаконні він усе одно мав нести відповідальність зі всіма членами (Світ фразеологізмів. 
Етимологія, тлумачення, застосування /В. Забіяка, І. Забіяка. — К.: Академія, 2012). 
261 LLX — Переклад Сімдесятьох або Септуагінта. Українська цитата з перекладу Хоменка. 
262 "... щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над 
злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних." (Мат. 5:45). 
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праведні, і неправедні. Очевидно, не всім така ситуація була до вподоби. Євреї 
ремствували на Бога, бо вважали, що незаслужено терплять утиски. Хоч саме 
такий порядок був обумовлений їхнім завітом з Богом263. Пророки Єремія та 
Єзекіїль, що здійснювали своє служіння під час вавилонського полону, згадують 
про приповістку, поширену тоді серед ізраїльтян: 

"І було мені слово Господнє таке: "Що це вам, що ви складаєте 
приповістку на Ізраїлеву землю, говорячи: Батьки їли неспіле, а оскома в 
синів на зубах! Як живий Я, — говорить Господь Бог, — не будете вже 
складати тієї приповістки в Ізраїлі! Тож усі душі Мої: як душа батькова, так і 
душа синова Мої вони! Душа, що грішить, вона помре. А чоловік, коли він 
справедливий, і робить право та справедливість… уставами Моїми ходить, 
а прав Моїх дотримує, щоб чинити правду, справедливий такий конче буде 
жити, говорить Господь Бог!" (Єз. 18:1-5, 9). 

"Тими днями не скажуть уже: Батьки їли неспіле, а оскома в синів на 
зубах! бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсть 
недоспіле, оскома впаде їй на зуби! "Ось дні наступають, — говорить 
Господь, — і складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом Новий Заповіт. 
Не такий заповіт, що його з їхніми батьками Я склав був у той день, коли 
міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали 
Мого заповіта, і Я їх відкинув, говорить Господь! Бо це ось отой Заповіт, що 
його по цих днях складу з домом Ізраїля, — каже Господь: Дам Закона Свого 
в середину їхню, і на їхньому серці його напишу, і Я стану їм Богом, вони ж 
Мені будуть народом!" (Єр. 31:29-33). 

Ізраїльтяни висловлювали своє невдоволення тим, що діти розплачуються за 
гріхи батьків. Це сталося тому, що "вони поламали" Завіт з Господом. Знову 
варто зауважити, що йдеться не про вспадкування "гріховної природи", а про 
наслідки гріхів одних, що зачепили інших. Як то кажуть: ви кашу заварили, а ми 
мусимо їсти. Те саме можна сказати про нашу "участь" у гріху Адама: ми їмо ту 
кашу, що він заварив. Адам централізовано представляв увесь людський рід. Він 
— глава людського роду. Через його гріх смерть поширилась на всіх, навіть на 
тих, "хто не згрішив, подібно переступу Адама" (Рим. 5:14)264. Але що 
звіщають обидва пророки? Вони проголошують: "не будете вже складати тієї 
приповістки" і "складу Я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом Новий 
Заповіт". Тепер кожен відповідатиме за себе, а не за гріхи батьків чи синів. У 
Посланні до євреїв 8:8-12 процитовано саме це місце з пророка Єремії для 
обґрунтування важливості Нового Завіту, який поширився на всі народи, а не 
лише на дім Юди. Христос — новий Глава роду тих, хто вірує. Він централізовано 
представляє весь Свій рід. Його праведність зараховано всім, хто належить до 

                                                 
263 "Ось, сьогодні я даю перед вами благословення й прокляття: благословення, коли будете 
слухатися заповідей Господа, Бога вашого, які я наказую вам сьогодні, і прокляття, якщо не будете 
слухатися заповідей Господа, Бога свого, і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб 
ходити за іншими богами, яких ви не знали." (Повт. 11:26-28). 
264 Можна навести ще один приклад того, як предок представляє своїх нащадків: "І, щоб сказати 
отак, через Авраама і Левій, що бере десятини, дав сам десятини. Бо ще в батькових стегнах він 
був, коли стрів його Мелхиседек." (Євр. 7:9-10). Тут усім зрозуміло, що Левій ніяк не причетний до 
вчинку Авраама. Левія просто-напросто там не було. Але Авраам представляв зосібна й свого 
нащадка, коли дав десятину Мелхиседекові. Левія не можна ні похвалити, ані насварити за це. Так 
само й ми не були причетні до вчинку Адама, коли він згрішив. Ні на кого не можна покласти вину 
за гріх Адама, окрім нього самого. 
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Його родини. Старе творіння залишилося в минулому — тепер усе нове. 
Християнин більше не в Адамі, але — у Христі. 

Щодо відповідальності за гріхи з перспективи вічності, то, звісно, тут ніколи не 
йшлося про колективну відповідальність. Кожен давав звіт Богові сам за те, як 
прожив це життя. Так було при старому доморядництві. Нічого не змінилося й 
тепер. Спасіння Бог дарує кожному згідно з його особистою вірою. А щодо 
ізраїльського народу, то Господь обіцяє більше не картати синів за гріхи батьків і 
навпаки. Вірші 5-18 вісімнадцятого розділу Єзекіїля знайомлять нас із трьома 
поколіннями, що мають перемінні духовні цінності. Цим показано, що кожне 
покоління буде засуджене окремо за свої вчинки. Невинний син не буде 
відповідальний за гріхи батька, ані праведність сина не врятує грішного батька. Ні 
передавання вини, ані поширення праведності від одного на другого не 
відбувається. Ці три послідовних покоління включають у себе всі можливі 
комбінації зміни добра на зло чи навпаки. Людей кожного покоління суджено 
окремо від попередніх чи наступних після них поколінь265. 

"А скажете ви: Чому той син не поніс провину за батька? Але ж син той 
чинив право та справедливість, дотримував усі устави Мої й виконував їх, 
— він конче буде жити! Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари 
за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, — 
справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість 
несправедливого на тому буде. А коли б несправедливий відвернувся від 
усіх гріхів своїх, яких наробив, і виконував усі устави Мої, і робив право та 
справедливість, — буде конче він жити, не помре! Усі його гріхи, які наробив 
він, не згадаються йому, — він буде жити в своїй справедливості, яку 
чинив!.. І коли б він побачив, і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він 
чинив, то конче буде він жити, не помре! А Ізраїлів дім каже: Неправа 
Господня дорога! Чи ж Мої дороги неправі, доме Ізраїлів? Чи ж то не ваші 
дороги неправі? Тому буду судити вас, доме Ізраїлів, кожного за дорогами 
його, говорить Господь Бог. Покайтеся, і відверніться від усіх ваших гріхів, і 
не буде вам провина на спотикання! Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими 
ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа! І нащо маєте померти, 
Ізраїлів доме? Бо не жадаю Я смерти помираючого, говорить Господь Бог, 
але покайтеся та й живіть!" (Єз.18:19-22, 28-32). 

Звернімо увагу на те, що Бог наказує їм створити собі "нове серце та нового 
духа". Це ще одне підтвердження того, що вже було сказано з приводу серця. Це 
лише метафора, що означає мислення. Їм треба було покаятись і почати жити й 
мислити по-новому, забувши старі шляхи. Часом можна почути приблизно таку 
думку: можна досягти показової праведності без очевидних гріхів, але ніколи не 
позбудешся своєї "гріховної природи" та зіпсутого серця. Проте ми бачимо в 
Писанні зовсім інший підхід до цього: "Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими 
ви грішили". Саме з гріхами пов'язане старе серце, а не з "гріховною природою". 
Скидаючи з себе власні гріхи, людина починає все спочатку, з новим серцем і 
новим духом. Господь бажає, щоб людина жила266. Та якщо люди обирають 
грішити, тоді: "Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за 
батьків, — кожен за гріх свій смертю покараний буде." (Повт. 24:16).  

                                                 
265 "Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові." (Рим. 14:12). 
266 "Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, — життя та смерть дав я перед вами, 
благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє..." (Повт. 30:19). 
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"Чи мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера — ті плями свої? Тоді 
зможете й ви чинити добре, навчені чинити лихе!" (Єр. 13:23). 

Це дуже яскраве поетичне порівняння. Мурин (негр) не може змінити колір 
своєї шкіри. Пантера не може позбутися своїх плям267. Так само й покоління, до 
якого звертається пророк Єремія, не може очиститись від своїх гріхів. Ключове 
слово тут — "навчені". Вони привчилися не слухатись Бога і грішити. Їхні гріхи 
в'їлися в їхню шкіру, як плями на одязі. Тут нічого не сказано про людську природу 
— лише про розвинуту звичку, що, на відміну від тих особливостей, які неможливо 
контролювати (як "шкіра" чи "плями"), так закарбовується в людині, що 
доводить до стану, коли вона опиняється в полоні "безупинного гріха"268, який 
робить її запеклою через підступність гріха269. 

"І як може людина бути праведною перед Богом, і як може бути чистим, 
від жінки народжений? Таж Йому навіть місяць не світить, і в очах Його й 
зорі не ясні! Що ж тоді людина ота, — черв'як, чи син людський — 
хробак?..." (Йов. 25:4-6). 

Тут один із друзів праведного Йова говорить, що з Богом ніщо не може 
порівнятися. Світло від місяця й зірок для Нього — не світло. Він сам є Світло, 
порівняно з Яким це світло абсолютно не яскраве. Так само й праведність людини 
не можна порівняти з праведністю Бога. Бог досконалий у Своїй праведності. 
Проте це не означає, що людина взагалі не може бути праведною. Бог сам 
називає Йова праведним і невинним270. Тут не йдеться про те, що дитина 
народжується від жінки вже грішною. У такому разі й Христос народився би 
грішним від Своєї матері. Мається на увазі те, що будь-якій людині, народженій на 
цей світ, дуже важко (практично неможливо) не згрішити. Про це сказано й у двох 
наступних віршах: 

"І на суд не вступай із рабом Своїм, — бо жоден живий перед обличчям 
Твоїм справедливим не буде!" (Пс. 143:2). 

"Немає людини праведної на землі, що робила б добро й не грішила..." 
(Екл. 7:20). 

Ці вірші зовсім не означають, що кожна людина від початку неправедна. 
Навпаки, вони означають, що є праведні люди, але навіть праведник може іноді 
згрішити. 

"Безумний говорить у серці своїм: "Нема Бога!"  
Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок,  
нема доброчинця!... 
Господь дивиться з неба на людських синів,  
щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. 
Усе повідступало, разом стали бридкими вони,  
нема доброчинця, нема ні одного!... 

                                                 
267 Пантера (Panthera) — рід ссавців родини котових (Felidae), який містить чотири 
види: тигр (Panthera tigris), лев (Panthera leo), ягуар (Panthera onca) і пантера плямиста, або 
пардус (Panthera pardus). Чорна пантера не є окремим видом, а варіантом забарвлення (меланізм) 
самок деяких видів котових — найчастіше це пантера плямиста або ягуар. 
268 "Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним; вони зваблюють душі незміцнені; вони, 
діти прокляття, мають серце, привчене до зажерливости." (2 Пет. 2:14). 
269 "Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься "Сьогодні", щоб запеклим не став 
котрий з вас через підступ гріха." (Євр. 3:13). 
270 "І сказав Господь до сатани: "Чи звернув ти увагу на раба Мого Йова? Бо немає такого, як він, 
на землі: муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає." (Йов.1:8). 
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Чи ж не розуміють всі ті,  
хто чинить безправ'я, хто Мій люд поїдає?  
Вони хліб Господній їдять, та не кличуть Його... 
Тоді настрашилися страхом вони,  
бо Бог в праведнім роді. 
Раду вбогого ганьбите ви,  
та Господь охорона йому. 
Аби то Він дав із Сіону спасіння Ізраїлеві!  
Як долю Своєму народу поверне Господь,  
то радітиме Яків, втішатися буде Ізраїль! (Пс. 14:1-7). 

Псалом 14 майже ідентичний із псалмом 53. Частину цих псалмів апостол 
Павло цитує в Рим. 3:10-12. У віршах 2 і 3, здавалося б, усіх людей засуджено як 
безчесних, нечестивих і грішних. Але якщо уважно проаналізувати цей псалом, то 
ми побачимо, що це не зовсім так. Тут немає натяків на "первородний гріх" або 
якусь безнадійність людей. Навпаки, тут є певна апеляція до людського сумління. 
Сказано, що "Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи 
є там розумний...". Це значить, що Господь чекає, щоб побачити праведних. Чи є 
сенс Богові робити це, якщо Він апріорі не знайде таких людей? У четвертому 
вірші  читаємо "Чи ж не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, хто Мій люд 
поїдає?" Якщо всі грішники, хто ж тоді "Мій люд"? У п’ятому вірші мовиться "бо 
Бог в праведнім роді". Якщо всі повідступали й занечистились, і немає жодного 
доброчинця, тоді хто ж складає "рід праведних"? Із читання псалмів у контексті 
видно, що є люди як нечестиві, так і праведні. Ми повинні зважати на те, що 
псалми — це поетичні твори. Тут дано емоційну оцінку безумним, які живуть так, 
наче Бога немає, творячи беззаконня. 

"Послухайте це, доме Яковів, що зветесь іменням Ізраїлевим, і що 
вийшли із Юдиних вод, що клянетеся Йменням Господнім та Бога Ізраїля 
згадуєте, хоч не в правді та не в справедливості! 

Бо від міста святого вони прозиваються та на Бога Ізраїлевого 
спираються, — Йому Ймення Господь Саваот! 

Я віддавна звіщав про минуле, — із уст Моїх вийшло воно й розповів Я 
про нього, раптовно зробив, — і прийшло. 

Тому, що Я знав, що впертий ти є, твоя ж шия — то м'язи залізні, а чоло 
твоє — мідяне, 

то звіщав Я віддавна тобі, іще поки прийшло, розповів Я тобі, щоб ти не 
говорив: "Мій божок це зробив, а про це наказав мій бовван та мій ідол". 

Ти чув, — переглянь усе це; і ви хіба не визнаєте цього? Тепер розповів 
Я тобі новини й таємниці, яких ти не знав. 

Тепер вони створені, а не віддавна, а перед цим днем ти не чув був про 
них, щоб не сказати: "Оце я їх знав". 

Та не чув ти й не знав, і віддавна ти не відкривав свого вуха, бо Я знав, 
що напевно ти зрадиш, і звано тебе від утроби: перевертень. 

Ради Ймення Свого Я спиняю Свій гнів, і ради слави Своєї Я стримуюся 
проти тебе, щоб не знищити тебе. 

Оце перетопив Я тебе, але не як те срібло, у горні недолі тебе дослідив." 
(Iс. 48:1-10). 

Фразу "і звано тебе від утроби: перевертень" розглядають як вказівку на 
"первородний гріх". Слово, яке Огієнко переклав "перевертень", можна 
перекласти як бунтар, повстанець або беззаконник. Як бачимо в контексті, мова 
йде не про окрему особу, а про ізраїльський народ. Бог пророкує, що ізраїльтяни 
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будуть зраджувати Його. Він говорить їм наперед про певні речі так, щоб вони 
потім не могли сказати, що це зробили їхні ідоли. Не сказано, що вони були 
бунтівниками вже в утробі. Сказано, що їх "звано" такими. Ім'я чи прізвисько, яке 
приліпилося до людини, особливо в давнину, слугувало певним пророцтвом на її 
життя. Це означає, що Бог знав від самого початку, що євреї будуть віддаватися 
іншим богам. Він міг називати їх беззаконцями, бо знав про їхні майбутні 
беззаконня. Пророки оперували символами у своїх промовах. Тут в образі утроби 
виступає, найімовірніше, Єгипет, звідки вийшов ізраїльський народ. На це 
вказують і слова "у горні недолі тебе дослідив", де горном, очевидно, виступає 
той самий Єгипет. Отже в цьому місці немає навіть натяку на те, що діти 
народжуються грішними.  

"Ти стрічаєш того, хто радіє та праведність чинить, отих, що вони на 
дорогах Твоїх пам'ятають про Тебе. Та розгнівався Ти, бо ми в тому 
згрішили навіки та несправедливими стали! 

І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша — немов 
поплямована місячним одіж, і в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як 
вітер, несе нас... 

І немає нікого, хто кликав би Ймення Твоє, хто збудився б триматися 
міцно за Тебе, бо від нас заховав Ти обличчя Своє й через нашу вину Ти 
покинув нас нидіти... 

Тепер же, о Господи, Ти — наш Отець, ми глина, а Ти наш ганчар, і ми всі 
— чин Твоєї руки! 

Не гнівайся, Господи, сильно, і не пам'ятай повсякчасно провини! Тож 
споглянь, — ми народ Твій усі!" (Iс. 64:5-9). 

У цьому уривку також ідеться про Ізраїль. Вони "згрішили" і 
"несправедливими стали", їх несе їхня "провина" (а не "гріховна природа" чи 
гріх Адама), і Бог "покинув" їх "нидіти", тобто животіти, мучитись через власні 
беззаконня. Їхня праведність брудна "немов поплямована місячним одіж". 
Вони не народилися такими, а стали: "стали всі ми, як нечистий". Тут треба 
сказати, що можна це застосувати не лише до ізраїльтян, але й до всіх людей. 
Люди не народжуються грішниками, а стають ними.  

Чому люди грішать? 
Кальвіністи і всі прихильники "гріховної природи" люблять послуговуватись 

фразою "не тому грішник, що грішу, а тому грішу, що грішник". У їхньому розумінні 
причиною гріха є "гріховна природа" людини. Дехто навіть виділяє чотири 
варіанти природи людини: 1) природа людини до гріхопадіння, згідно з якою 
людина схилялась до вибору добра, але могла вибрати й зло, що зрештою і 
зробила; 2) природа людини після гріхопадіння, згідно з якою людина не може 
вибрати добро, але вибирає тільки більше чи менше зло; 3) природа людини 
після духовного відродження, відповідно до якої людина може вибирати як добро, 
так і зло; 4) природа прославленої людини, відповідно до якої вона не може 
вибирати зло, але тільки добро. 

Можливо не всі поборники догми про "гріховну природу" погодяться з такою 
кваліфікацією, але загалом вона відображає спосіб мислення всіх, хто вважає 
природу людини зіпсутою. Найголовніша проблема такого мислення в тому, що 
вибір ставлять у залежність від природи. Кальвіністи думають, що людина може 
бути або від природи доброю, або від природи злою. Проте вибір добра і зла не 
залежить від природи взагалі. Це не питання природи людини. Якщо, приміром, 
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людина в раю не зможе вибрати зло, то це означає, що вона взагалі не може 
вибирати, бо в такому разі нема жодного вибору. А те, що нехристиянин не може 
вибрати добро, взагалі важко сприйняти без іронічної посмішки. Що це означає? 
Що людина може вибрати збрехати, тому що це погано і відповідає її природі, але 
не може вибрати не збрехати, тому що це добре і не відповідає її природі. Абсурд, 
чи не так? Але ж так і говорять: "А що ви хочете від грішника? Він на те й грішник, 
щоб грішити!". Ось що про це говорив Чарльз Фінні, один із найвидатніших 
американських благовісників: 

"Люди вказують на гріховну природу для свого виправдання. Але що це 
взагалі таке — "гріховна природа"? Що ви маєте на увазі під цим? Що кожна 
частина і навіть сама сутність вашої істоти була отруєна й стала грішною в Адамі, 
і дісталася в такому занечищеному стані у спадок вам? Ви маєте на увазі, що ви 
були народжені в гріху так, що вся суть вашої істоти просочена ним, і так, що всі 
прояви вашого єства самі в собі гріх? Ви вірите в це? 

Я скажу, якби це була правда, то це був би важкий випадок. Насправді важкий 
випадок! Якщо б закони мого мислення не зазнали змін, це би змусило мене 
говорити відверто і сказати: "Господи, це важкий випадок, бо Ти зробив саму мою 
природу грішною, а потім поклав вину за її гріх на мене!" Я б не міг не говорити 
цього: глибокі відлуння мого внутрішнього єства проголошували б це без упину, і 
десять тисяч ударів громовиці над моєю головою не стримали б мене від таких 
думок і слів. Логіка, яку Бог мені дав, твердила б це постійно. 

Але ця догма — то повна нісенітниця. Бо, далебі271, що таке гріх? Бог 
відповідає: "переступ закону". А тепер ви вважаєте, що ваша природа сама в собі 
є порушенням закону Божого — ба більше, що вона завжди була порушенням 
закону Божого, від Адама до дня вашого народження; ви вважаєте, що потік цього 
гріха зайшов у вени й кров вашої раси — а хто це зробив? Хто створив вени й 
кров людини: з чиїх рук постала ця будова тіла й розуму? Чи людина сама себе 
створила? Чи гріх виконав частину роботи у створенні будови вашого тіла й 
розуму? Ви вірите в щось таке? Ні, ви приписуєте свою природу і свої природжені 
здібності Богу, і, отже, на Нього ви покладаєте вину за авторство вашої "гріховної 
природи". 

Але ж яка дивна ця річ! Якщо людина є винна через свою "гріховну природу", 
то чому б не засуджувати людей за те, що вони мають сині або чорні очі? Факт 
той, що гріх ніколи не може полягати в тому, щоб мати природу, ані в тому, чим є 
природа, але тільки і виключно в поганих учинках, які ми чинимо з нашої природи. 
Це все. Наш Створитель ніколи не матиме претензій до того в нас, що Він Сам 
зробив або вчинив — однозначно не матиме. Він не засудить нас, якщо ми тільки 
будемо правильно використовувати свої здібності — свій інтелект, свої почуття і 
свою волю. Він ніколи не покладе на нас відповідальність за нашу первісну 
природу. Якщо ви будете спостерігати, то побачите, що Бог не дав жодного 
закону, в якому було б зазначено яку натуру і природні здібності ми повинні мати. 
Він не дав закону для цих позицій. Якби такий закон був, то його порушення могло 
б дати розуміння того, що таке гріх. Але тепер, оскільки немає ніякого закону про 
природу, сама природа не може бути його порушенням. 

Тут дозвольте мені сказати, що якби Бог дав закон, що в ньому зазначалося б, 
яку природу або які складові людина повинна мати, то він був би не інакше як 

                                                 
271 Далебі вст. сл. Правду кажучи, справді, бігме. – Гей, давай, давай, батьку, переміни, Бо, 
далебі, загинем (пісня); – Я, далебі, в тім не виною, Що так роз’їхався з тобою (І.Котляревський). 
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несправедливим і безглуздим з тієї причини, що природа людини не є належним 
предметом законодавства, правових положень і покарання, оскільки вона цілком 
лежить за межею добровільних дій або будь-яких дій людини взагалі. І все-таки 
тисячі людей дотримуються догми, що гріх значною мірою полягає в тому, що 
людина має "гріховну природу". Так, упродовж довгих віків історії серйозні 
богослови серйозно навчали цієї потворної догми; вона лунала з кафедр, і була 
шаблоном для преси, і люди, здавалося, не втомлювались прославляти цю догму 
як найважливішу ознаку правдивої ортодоксії! Ортодоксії!!! Ніколи не було 
ганебнішого наклепу на Господа! Важко назвати догму, яка б ще більше 
суперечила здоровому глузду. Це нонсенс, абсурд і повне безглуздя! А для Бога 
це, мабуть, ще гірше, ніж нонсенс! Подумайте, як це наповнило уста грішників 
відмовками з дня народження й аж дотепер!"272 

Важко не погодитись із такою оцінкою від Чарльза Фінні. Ця доктрина 
перебуває поза законами логіки. Та коли грішити людину змушує не "гріховна 
природа", тоді що її мотивує? Відповідь на це запитання вже було дано раніше в 
розборі Писання, але варто ще на цьому зупинитись. Насправді ніяка сила не 
змушує людину до гріха. Люди не бажають власне грішити. Люди прагнуть 
задоволення, комфорту, любові, хочуть чимось володіти, бути в пошані тощо. Це 
все закладено в них, у їхнє тіло. Бог є автором цих імпульсів і в них самих нічого 
злого немає. Окрім тіла Бог дав людині розум та сумління для обмежування своїх 
жадань, для життя в спільноті з іншими людьми й рештою світу. У боротьбі тіла й 
розуму гору часто бере тіло, і людина переступає межу дозволеного, що, власне 
кажучи, і є гріхом. Цю межу окреслює Божий Закон і сумління самої людини. 
Спокуси приходять іззовні, а людина вибирає, як на них реагувати. І часто люди 
піддаються спокусі, йдучи за імпульсами свого тіла. Так у процесі життя люди раз 
за разом ідуть на компроміс зі своєю совістю і з часом опиняються в полоні гріха й 
беззаконня. Люди грішать також через те, що вони віддалені від Бога. Після 
гріхопадіння людина припинила близькі взаємини зі своїм Творцем на рівні духа. 
Усі люди — як діти, що ростуть без батьків, покинуті самі на себе. Біблія каже, що 
вони подібні до овець, які не мають пастуха. Це вагома причина загальної 
гріховності людства. Ще одне — це те, що люди приходять у цей світ, опиняючись 
в оточенні грішників, і вчаться від них грішити. Оце і є чи не основне пояснення 
того, чому люди грішать. 

Гаразд, тоді чому грішать християни? Якщо дивитися на християнина поза 
Христом, то він нічим не відрізнятиметься від невіруючої людини. У його життя так 
само приходять спокуси. Він має такі самі тіло й совість. Живучи за тілом, він так 
само буде грішити. Але Біблія говорить, що християнин може бути вільний від 
гріха. І не лише може бути, але й є вільний. Чому? Тому що він має Духа Святого, 
а через нього — взаємини з Отцем небесним. Ходячи за Духом, віруючий не 
чинить пожадливостей тіла. Також він має Пастиря — Господа Ісуса Христа, Який 
піклується про Своїх овець. Християнин має дивовижне забезпечення від Бога — 
Його благодать, яка навчає його жити в праведності. І, мабуть, найголовніший 
момент у цьому питанні — це віра. Людина спасається вірою. Писання каже, що 
праведний має жити вірою. Також Біблія проголошує, що всі, хто Христові, 
померли і воскресли разом з Ним. Щоб не жити за тілом, християнин повинен 
вірити, що він мертвий, бо його тіло розп'яте. Вірою ми воскресли з Христом для 
нового життя! Це істина, яку відкриває нам Господь. Це реальність віри. Чи може 
християнин жити так, ніби він досі невільний, хоч Господь звільнив його? Так, 
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може. Майкл Перл дає таку ілюстрацію: "Уявімо собі дівчину-рабиню. Її кривдять 
та експлуатують. Одного дня проголошують скасування рабства. Отже вона стає 
вільною. Так стверджує закон. І от вона каже своєму панові: "Я тепер вільна". А 
він відповідає: "Ні, ти не вільна. Іди готуй їсти, пери одяг. Негайно!". І вона йде і 
виконує його волю. Вона далі служить йому. То чи вона вільна, чи ні? Вона вільна, 
але водночас і невільна, бо не живе як вільна..."273. У Христі ми вільні від 
пожадливостей свого тіла. Щоб переживати свободу, треба жити вірою. Бог дав 
нам повне забезпечення для життя у свободі. Дехто може сказати: "Але я не 
почуваюся вільним від гріха, не почуваюся мертвим". Проте ми покликані жити 
Словом Божим, а не своїми почуттями. Коли ми підкоряємось Господу, почуття, 
зрештою, також будуть відображати нашу свободу. Ми радіємо, коли не піддалися 
спокусі, наш дух торжествує. І Бог буде вірний, щоб давати нам підтвердження 
дієвості Його істини. Він буде випробовувати нашу віру, але Його благодаті є 
завжди вдосталь для нас. Господь бажає показати, як багато Він нам дав у Христі: 
"Але, як написано: Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині 
не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його!" (1 Кор. 2:9). 

Висновки 
На початку цього дослідження ми подали різні погляди на доктрину "гріховної 

природи" людини. Розглянувши тексти Писання, ми побачили, що ця доктрина не 
має під собою міцного підґрунтя. Ні апостоли, ні богослови перших двох століть 
не навчали, що люди мають зіпсуту природу. Також Біблія нічого не говорить нам 
про те, що діти народжуються грішними. Думку про спадковість гріха Адама, що її 
розвинули Августин, Кальвін і Лютер, можна впевнено назвати безпідставною. Бог 
не покладає вину за гріх Адама на інших людей. Гріхопадіння Адама і Єви 
спричинило смертність і відчуженість усіх людей, а також, як наслідок, їхню 
гріховність. 

Основною причиною того, що люди грішать, Біблія називає виконання 
пожадливостей тіла, а не "гріховну природу". При цьому деякі перекладачі Біблії 
вибірково заміняють слово "тіло" (грецьке "саркс", плоть) поняттям "гріховна 
природа". Це аж ніяк не можна вважати виправданим, оскільки спотворюється 
само поняття "тіло" й затуманюється зміст сказаного в Писанні. Такий підхід 
продиктований теологічною позицією перекладача і нерозумінням тих категорій, 
якими оперують автори біблійних текстів. Ми мусимо визнати, що переклади, в 
яких "саркс" перекладають як "гріховна природа", навчають відвертої єресі. При 
цьому слову "природа" також надають не властивого для нього значення. 

Окрім того, ми дослідили такі поняття, як "нове творіння", "нова і стара 
людина", "внутрішня і зовнішня людина". Саме з неправильним розумінням цих 
термінів пов’язана позиція, згідно з якою всі люди мають "гріховну природу", але 
християни її не мають. У розумінні богословів, які представляють такий погляд, на 
голгофському хресті була розп’ята саме "гріховна природа", що для них дорівнює 
терміну "стара людина" або "старий Адам". Вони вважають що в мить народження 
згори "нова природа" заміщує "стару гріховну природу" в людині. Цим вони 
відрізняються від тих теологів, які гадають, що християнин суміщає в собі дві 
"природи" — нову і стару. 

Виникнення нової "природи" тісно пов’язане з некоректним розумінням того, 
що таке народження згори або інакше — народження від Бога. Духовне 
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відродження — це не народження нової "природи" чи сутності в людині, але злука 
Духа Святого з духом людським, що спричинює народження цілої людини як нової 
особи для взаємин з Отцем небесним. А такі терміни в посланнях апостола Павла 
як "нове створіння" і "нова людина" означають не окремих людей, а одну сукупну 
особу в Ісусі Христі і співвідносяться з терміном "Тіло Христове".  

Біблія навчає, що всі люди грішні, але не прив’язує гріховність людини до її 
природи. Християн на сторінках Писання названо святими, а не грішниками. 
Доктрина має виховувати нас у праведності, натомість учення про "гріховну 
природу" створює комфортні умови християнам для виправдання своїх гріхів. 
Часто так і стається: люди знімають відповідальність із себе, перекладаючи її на 
абстрактну "стару гріховну природу". Тому це вчення має ще й дуже важливе 
практичне значення. Можна впевнено сказати, що ми маємо не одну підставу, 
щоб відмовитись від доктрини "гріховної природи" як від зайвої,  шкідливої та 
єретичної. Вона суперечить і біблійному відкриттю про людину, і науковому 
погляду на людину, і просто здоровому глузду. 

Хтось може запитати: "А як же невіруючі? Хіба не важливо для них знати, що 
вони мають зіпсуту природу, для того, щоб прийти до Господа в покаянні?". Ні, не 
важливо. Годі собі уявити, щоб хтось прийшов до Спасителя через розуміння 
догми про гріховну природу. Грішники приходять до милосердного Бога, щоб 
знайти прощення своїх власних гріхів. Їхнє сумління свідчить їм, що вони згрішили 
— згрішили там, де могли не згрішити. Вони розуміють свою відповідальність за 
скоєний гріх. Навряд чи хтось будь-коли прохав у Бога прощення за те, що 
народився зіпсутим на цей світ. Це було б дуже й дуже дивно! Натомість ми всі 
почуваємось винними в тому, що вчинили самі. І саме це спонукає нас шукати 
милості в Господа, який завжди готовий простити нас і вилити на нас рясноту 
Своєї благодаті. Як сказав цар Давид: "Блаженний, кому подарований злочин, 
кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що 
нема в її дусі лукавства!" (Пс. 32:1-2).   

Насамкінець хочеться побажати всім нам бути, як мешканці Верії, про яких у 
Діях апостолів сказано, що вони були шляхетні й "Писання досліджували день-
у-день, чи так воно є" (17:11). Сподіваюся, що дорогі читачі побачили в цій праці 
бажання автора дослідити Святе Письмо в його контексті і без упередженості 
зробити висновки. Ми опрацювали всі тексти, що так чи інакше стосуються теми 
гріховності людини. Я вважаю, що навіть просто читаючи ці уривки з Писання, 
ніхто не прийшов би до висновку, що природа людини від самого початку зіпсута. 
Тому що навчає цього не Біблія, а церковна традиція. Відповідаючи на запитання, 
поставлене в заголовку цієї книги, можемо сказати, що доктрина гріховної 
природи людини — це не більше ніж вигадка певних теологів, а не реальність, 
відображена в Біблії. Переконаний, що ми повинні бути готовими змінювати свої 
погляди, якщо цього вимагає істина. Тож нехай Господь дасть нам усім мудрості 
для розуміння і правильного застосування Його Слова. Божих вам благословінь! 
 
 

 

 

 

 


