
Ісус Христос – Хто Він? 
Вступ 
Ви пам’ятаєте яке слово ваші діти сказали першим? 

Розповідають одні батьки, що їхня донька перше слово вимовила 
«Дай». 

Одне з перших слів, яке діти вчяться говорити – це «Моє».  

Навіть існують так звані закони про майно малюка. 

• Якщо це мені подобається то це моє 
• Якщо це в моїй руці, це моє 
• Якщо я це можу взяти з вашої руки то це моє 
• Якщо це виглядає як моє, воно моє. 
• Якщо я це побачив першим, це моє. 
• Якщо це раніше не було моїм, це все одно моє, якщо я навіть 

більше ніколи не буду цим гратися. 
• Якщо ви чимось граєтесь і покладете його, це автоматично стає 

моїм. 
• Якщо щось поламалося, то воно твоє 

Текст, який ми сьогодні будемо читати відкриє нам Персону, кому 
дійсно належить усе. 

На все що є у вас в дома, у вашому гаманці, у вашому холодильнику, у 
вашому будинку, у вашому повір’ї, Він може сказати що це Його і 
буде абсолютно правим. 

Немає жодного міліметра у всьому творінні, про який Ісус не може 
сказати, що це не Його.  

 

На відміну від малюка Ісус заявляє свої права навіть на поломані речі.  

Дивлячись на світ Ісус каже це все моє, люди, відносини, життя, 
ситуації, обставини навіть, якщо вони повністю розбиті.  

Він хоче все це взяти і виправити. 

Текст, який ми будемо читати відкриває нам Ісуса, який відкриває те, 
Ким є Ісус, над чим простягається Його влада. 

Текст Луки 4:31-44 
31 І прийшов Він у Капернаум, місто галилейське, і навчав їх щосуботи. 
32 І дивувалися з Його вчення, бо слова Його мали владу. 
33 А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа — демона. І він 
закричав гучним голосом: 
34 Облиш! Що Тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи Ти прийшов вигубити нас? 
Я знаю, хто Ти, — Святий Божий! 
35 Та Ісус заборонив йому, кажучи: Замовкни й вийди з нього! І демон, 
кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому 
шкоди. 
36 І всіх охопив жах. І вони говорили одне одному, кажучи: Що це за вчення, 
яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять? 
37 І розходилася чутка про Нього по всіх місцях околиці. 
38 Вийшовши із синагоги, Він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була 
у великій гарячці. І Його просили за неї. 
39 Ставши над нею, Він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, 
уставши, вона служила їм. 
40 Коли ж заходило сонце, усі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх 
до Нього, а Він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. 
41 З багатьох виходили біси, викрикуючи й гукаючи: Ти — Син Божий! Та 
Він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що Він Христос. 
 
 



1. Дивовижний учитель 
31 І прийшов Він у Капернаум, місто галилейське, і навчав їх щосуботи. 

32 І дивувалися з Його вчення, бо слова Його мали владу. 

Бо слова Його мали владу 

Лука вже вдруге повторює цікаву деталь про Ісуса. Він відкриває нам 
традиції і звички Ісуса. Ісус щосуботи був у синагозі.  

Він був у Назареті, тепер Він знаходиться у Капернаумі.  

У синагозі Він не просто  відвідувач, а один з вчителів. 

Не кожен єврей мав право навчати, лише ті, які заслужили це право 
участю у дискусіях, у яких виявлялися люди, які можуть чогось 
навчити інших. 

Але Його навчання і Його наука разюче відрізнялася від інших. 

Його науці дуже дивувалися і відчували неймовірну владу. 

Більшість вчителів на той час посилалися на інших, вони цитували 
видатні думки своїх сучасників. Обговорювали чужі ідеї. 

Ісус говорив не посилаючись на жоден авторитет. Він говорив напряму 
з Божим авторитетом. 

Що ж такого робив Ісус що вирізняло Його з посеред інших?  

• Він вчив живе Слово 
• Він Читав Слово 
• Він пояснював Слово 
• Він застосовував Слово 

Багато людей намагаються робити, те що робив Ісус, але ніколи не 
досягнуть такої сили, яку мав Ісус. 

Він був найкращим і найпотужнішим вчителем за всю історію 
людства. 

Його феномен у тому, що він говорив не від імені інших, а говорив 
істину від Бога. 

Він Сам був носієм цієї істини. Він сам був Богом.  

Застосування  

• Якщо ти хочеш пізнати що є правильним а, що таким не є, тобі 
не просто потрібно більше інформації, тобі потрібно 
познайомитися особисто з Вчителем вчителів.   

• Пережити на собі Його силу. Його владу. Його дотик до серця. 
• Ми теж можемо бути носіями Божого авторитету проповідуючи 

Його Слово.  
• Ми теж матимемо таку силу, коли будемо читати Писання 

Віктор Мураль-Сікорський. Таке ім’я і прізвище, яке означає «знайдений під 
забором», дали людині, яку ви зараз бачите на екрані, дали у дитячому 
будинку. 

Жінка, яка народила його, загорнула в ганчірку і винесла на вулицю і викинула 
в контейнер зі сміттям… 

Там би і закінчилося його життя так і не почавшись, якби не випадок. Якась 
жінка викидала сміття і почула дивний піск. Прислухавшись виявила 
згорток, від якого лунав звук. Так він потрапив у дитячий будинок.  

Він виявився життєстійким. Дитинство і юність його особливо не 
балувало. Він пережив багато труднощів, але вижив. Останній раз плакав у 
років 7, потім зрозумів, що за нього ніхто не заступиться, вирішив, що 
пробиватиме собі дорогу сам. І лише силою 

Закінчив школу, вступив в університет. Одружився, народилася дочка. 
Життя бігло. Займався спортом, дружина працювала на поліграфічному 
комбінаті. Заходячи до неї, він цікавився друкарськими технологіями. Як 



виявилося не дарма. Не знайшовши змісту життя в спорті, науці. Віктор 
вирішив, щоб не стало знайти його в грошах. Сказано зроблено. 

Власноручно сконструював друкарське обладнання. Починали друкувати 
марки, книжні купони, які видавали за зібрану макулатуру. Потім вирішив 
допомогти СССР друкувати гроші. Почали друкувати 25 купюри.  

Більше мільйона советських рублів випустив у домашніх умовах. В грошах 
був лише один недолік, всі вони друкувалися одним номером. За весь період 
підприємницької діяльності Віктор так і не відчув себе щасливим. Він почав 
боятися, постійно озирався, переживаючи, що за ним слідкують. 

Але азарт брав своє. Через три з половиною роки, 25 показалось мало. 
Вирішив переорієнтуватися на 100 рублів. У цій роботі вже проблему з 
номером виправили. А попалися по дурості. Колега випивши наговорив 
лишнього. Всю компанію арештували. Засудили до смертного покарання 
розстріл. Але почалася перебудова, згодом і СССР роспався.   

На зоні сидів разом з в’язнями сумління, які друкували Біблії.  

Коли вже почалася відлига, то всіх віруючих випустили. Віктор завжди над 
ними насміхався і люто ненавидів. 

Коли настала відлига, віруючі почали відвідувати колонію. Одного разу йому 
дали Євангеліє. Той голосно розсміявся, ви кому хочете цю туфту впарити. 
Випускнику філфаку? Залиште її мені до наступного візиту і я рознесу цю 
єрунду в пух і прах. 

Віктор завів зошит, щоб писати критичні замітки. Почав читати: Авраам 
родив Ісаака… Ну і маразм. З яких то пір мужики стали народжувати. 
Зошит швидко заповнювався. Він з нетерпінням чекав приходу віруючи, але 
раптом одного разу він прозрів: так це все ж про мене! Я той самий 
розбійник, я маю потребу в прощенні. Не так я живу, не там шукав змісту 
життя… 

В ту ніч він вперше став на коліна і віддав своє життя Христу. Вранці 
увійшов барак з піднятими вверх руками: Мужики, якщо я ще коли небудь з 
ким сяду грати в карти, відрубайте мені руки. 

Тепер ці руки не належать мені, вони належать Ісусу. В бараці повисла 
мертва тиша. А потім хтось голосно розсміявся. 

В кінці місяця більше 40 вязнів збиралися групою для читання Біблії. Так 
вперше було організовано церкву на зоні.  

Бог зробив чудо. Бог через Слово Своє змінив життя цього чоловіка. 

Ісус говорив з владою і це відчували всі.  

Боже Слово має владу змінювати життя. Якщо друже ти в 
пошуках, то почни читати Слово. Бог відкриє тобі, щось 
неймовірне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ісус має владу над демонами 
33 А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа — демона. І він 
закричав гучним голосом: 

34 Облиш! Що Тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи Ти прийшов вигубити нас? 
Я знаю, хто Ти, — Святий Божий! 

35 Та Ісус заборонив йому, кажучи: Замовкни й вийди з нього! І демон, 
кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому 
шкоди. 

36 І всіх охопив жах. І вони говорили одне одному, кажучи: Що це за вчення, 
яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять? 

Те що відбувається далі виглядає трохи дивним чи не так? 

• Дивіться, де це відбувається – у синагозі. У тому місці де 
зібралися, можливо найкращі з Капернауму. Найдуховніші, 
найправедніші. Між цими людьми виявляється є особа, яка 
одержима нечистим духом. 

 

Ми можемо думати, що людям з нечистим духом не місце в синагозі, 
церкві. 

Чому цей чоловік прийшов до синагоги? 

• Послухати Слово Боже 
• Прийшов щоб був вигнаний демон? 
• Він прийшов, щоб перешкоджати і робити хаос. 

Він починає вигукувати, Він починає бешкетувати. Він починає 
робити якісь вигуки.  

Прямо під час проповіді встає і руйнує всю проповідь.  

Демони не можуть встояти, коли проповідується Слово Боже, вони 
намагаються перемкнути увагу. Вони намагаються створити хаос.  

Сатана завжди має наметі перешкодити тому, щоб людина почула 
Слово Боже. Він завжди хоче посіяти хаос в думках. Створити хаос в 
поведінці. Він завжди перемикає наш розум на якісь свої штучки. 

Стосовно сатани і демонів є дві думки. Одні не вірять що вони реально 
і снують, а інші мають надмірний інтерес до них. 

Є люди, які в усьому бачать демонів. Хтось захворів, хтось впав, у 
когось проблеми з грошима. Але ми не спостерігаємо подібного в 
Біблії.  

Те що трапилося тут дає нам кілька уроків:  
1. Сатана не є рівним Богу 

Сатана і демони не є рівними Богу, вони створені істоти. Вони ангели, 
що постали проти Бога. 

Він сильний, а Бог Всесильний 

Він не може бути скрізь одночасно, Бог Всюдиприсутній 

2. Сатана не єдиний наш ворог 

Сатана працює через фальшивих вчителів, фальшивих християн, 
фальшиві релігії. 

Є три категорії ворогів християнина: Світ, плоть, і сатана. 

3. Є люди які перебувають під особливим контролем демонів 
4. Ісус звільняє від влади стани та демонів. 

Ми бачимо, що Ісус наказує замовкнути і той замовкає. Демони 
коряться Ісусу.  



Ми бачимо, що демон хотів вчинити шкоду людині, кинувши ї на 
землю, але Господь наказу і демон і тут підкоряється Ісусу. 

Христове слово має владу над силами темряви. Все зло під Божим 
обмеженням. Господь контролює і не дає спричинити людям зло. 

Сьогодні є навіть професія екзорцисти, які спеціалізуються на 
вигнанні демонів. Але ми не бачимо в цьому випадку ритуалів, 
заговорів, криків, Ісус дає повеління і демон іде. 

Якщо ви знаєте Ісуса, ви перебуваєте під Божим захистом, вам не 
потрібно боятися демонів.  

Вони можуть підступати, можуть підходити через інших людей, але ви 
в безпеці, бо Той Хто у вас Сильніший від того хто у світі. 

Якщо ти не хочеш бути під впливом демонів і сатани, тобі 
потрібно бути під  захистом Ісуса Христа. Поспішай до Нього. 
Віддай Йому владу над своїм життям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ісус має владу над хворобами 
38 Вийшовши із синагоги, Він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була 
у великій гарячці. І Його просили за неї. 

39 Ставши над нею, Він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, 
уставши, вона служила їм. 

40 Коли ж заходило сонце, усі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх 
до Нього, а Він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. 

41 З багатьох виходили біси, викрикуючи й гукаючи: Ти — Син Божий! Та 
Він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що Він Христос. 

В Ісуса був важкий день. Вранці він пішов до синагоги, щоб навчати. 

Якщо хоч один раз пробував працювати з людьми ви розумієте про що 
я. 

Тут ми бачимо, що Ісус не лише навчав, Він ще має справу з 
демонами. 

І ось коли здавалося що все позаду, то направду виявляється, що це ще 
далеко  не кінець. 

Коли Ісус заходить в будинок Петра, то в домі знаходиться хвора 
людина. Теща Петра має високу температуру. І вони звертаються до 
Ісуса за допомогою. 

Хтось думає, що хвороба – це теж вплив сатани чи демонів, але з цього 
випадку ми бачимо, що Ісус не виганяє хворобу. Чи духа хвороби. Він 
наказав гарячці і вона залишила її. 

Ми часто думаємо що зло, чи те що ми вважаємо не добрим нам 
підсилає диявол. 

Але це не завжди так. Часто погані речі трапляються через наше тіло, 
яке під впливом грішної природи і в гріховному оточенні. 



Цікава деталь, як тільки Ісус зціляє її, вона відразу починає служити 
Ісусу у знак подяки і поклоніння Йому.  

Ця історія дає нам кілька уроків: 
1. Ісус зціляє хвороби, потрібно звертатися до Нього 
2. Ісус має владу над хворобами, і тому Він кого хоче зцілює, а когось 

не зцілює. 
3. Хвороби не завжди є наслідком гріха. 
4. Хвороби можуть стати дверима до втілення Божого плану у нашому 

житті. 

На Землі є хвороба, яка набагато небезпечніша за невиліковні рак, СНІД, чи 
інші – це хвороба нашої душі. І ця хвороба має діагноз – гріх. 

Ми бачимо прояви цієї хвороби скрізь і кожного дня, багато разів. Гріх 
серйозніше захворювання за будь-які інші хвороби. 

Фізичне захворювання може у найскладнішому випадку привести до смерті. 

Гріх відділяє душу людини від Бога, що реально означає вічні муки і 
страждання в аду. 

Щоб вилікувати хворобу лихоманки, потрібно було, щоб Ісус зайшов у дім 
Петра.  

Щоб вилікувати хворобу душі, потрібно також, щоб туди зайшов Ісус. 

Бувають випадки коли ми хворіємо. Дивлячись на кожного з нас я бачу що 
ми всі розуміємо, що таке хвороби. 

Історія про наше зцілення з Лєною. 

 

 

 

 

Висновок 
• Боже Слово має серйозний вплив на життя людини. Хочеш змін у 

житті, читай Біблію. Заглиблюйся в Неї. Черпай знання і Бога. І 
Господі відкриється. 

• Ісус має владу над силами темряви. Не бійся, покорися і слухайся 
Господа і тобі нічого не загрожує 

• Хвороби, це наша буденність. Господь через ці речі досягає цілей. 
Нам потрібно бути готовими прийняти Його волю і бути вдячним і 
задоволеним від того, що дає Господь 

 

Духовный лидер – тот, кто понимает, где Бог хочет видеть людей и ведет их 
туда, применяя Божьи методы полагаясь на Его силу. 

«Духовний лідер – той, хто розуміє, де Бог хоче бачити людей і веде 
їх туди, використовуючи Божі методи покладаючись на Його силу» 
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