
Хто такий Бог 2 

Вступ 
Є люди, з якими ми мріємо зустрітися, але розуміємо, що це практично 
не можливо – зважаючи на їхню велич і значимість і відстань до них. 
Можливо, що їх давно уже немає в живих, нас розділяє не одне 
століття… Про такі зустрічі ми говоримо: це неможливо! 

Інколи життя нам підкидає особливі зустрічі, коли ми отримуємо 
унікальний шанс, якщо не поговорити з видатною людиною, то хоча б 
подивитися на неї здалека. Тоді говорять неможливе стає можливим! 

З ким у житті найбільш видатним вам вдалося зустрітися?  

Найбільш неможлива зі всіх неможливих зустрічей – це зустріч з 
володарем Світу. Я к потрапити до Нього на аудієнцію, адже Його 
зайнятість безкінечно більша за зайнятість всіх людей разом взятих? 

Йому щодня приходиться вислуховувати мільйони молитов, а ще 
контролювати кількість волосся на нашій голові. 

Я думаю що більшість з нас погодяться: 

Я знаю, що Бог є. Я вірю, що Він є. Але я не знаю, що про Нього 
думати. Чого від Нього чекати? Чи може Він відповісти на молитву, чи 
мені просто потрібно увірувати в те, що Його Син викупив мої гріхи, 
оголосити себе щасливим,  а на більше не розраховувати? 

Хто такий Бог? Що я можу знати про Нього? Чому мені потрібно 
думати про Нього? Для чого мені знання про Бога? Як знання Бога 
реально впливають на моє життя, чи впливають? 

 

Дії 17:27-34 
27. щоб шукали Бога: може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко 
Він від кожного з нас. 

28. У Ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів 
казали: Бо і ми з Його роду! 

29. Отож, будучи з божого роду, ми не повинні вважати, що Божество 
подібне до золота, або срібла, або каміння – мистецького витвору та 
вигадок людини. 

30. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям 
скрізь каятися, 

31. бо Він визначив день коли має справедливо судити цілий світ через 
Мужа, Якого настановив, даючи віру всім, воскресивши Його з 
мертвих! 

32. Почувши про воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші 
сказали: Про це послухаємо тебе іншого разу! 

33. Отож, Павло вийшов з-поміж них. 

34. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили; серед них – 
Діонісій Ареопагіт, жінка, на ім’я Дамара, та інші з ними. 

Ми продовжуємо роздуми про те Хто є Бог на основі проповіді 
апостола Павла в Афінському Ареопазі перед філософами і 
науковцями того часу. 

Отож Хто є Бог? 

 

 

 



1. Бог – являє себе людям 

27. щоб шукали Бога: може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко 
Він від кожного з нас. 

28. У Ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів 
казали: Бо і ми з Його роду! 

Язичники вважали своїх богів відкритими для всіх (ідолів можна було 
бачити, торкатися до них), а Бога євреїв – невидимим, схованим. Але 
все навпаки. 

Люди цього часу могли поставити Павлу запитання: 

Якщо Бог створив світ і все що в ньому, чому  ж Він не явив Себе 
людям? Чому Він ховається від нас. Чому ми так мало знаємо про 
Нього?  

Відповідаючи на це запитання апостол каже наступне:  

Незнання про Творця походить не від того, що Він ховає Себе, не дає 
знань про Себе, а тому, що люди не шукають Його. 

Створивши людину і розселивши її по всій землі, Господь створив усі 
умови для того, щоб вони шукали і відчули Бога. 

Слово «відчули» - походить від грецького слова яке буквально 
означає, торкатися, відчувати. Передається ідея пошуку на дотик у 
темноті. 

Як Бог являє себе людям? 

Розумно влаштований всесвіт, розумна людина, яка здібна його 
пізнавати – це свідоцтво Бога про Себе. Прояви таких якостей, як 
всемогутність, мудрість, краса, сила і доброта. 

 

• Лише безкінечно мудрий Бог міг спроектувати наш складний 
світ. 

• Лише Всемогутній Бог міг здійснити такий грандіозний задум. 
• Лише великий поціновувач краси міг створити скільки 

прекрасного на землі. 
• Лише добрий Творець міг дати людині не просто можливість 

жити, але радіти морю, сонцю, весні, шлюбу, їжі, відпочинку, 
успіху в справах і багато в чому іншому. 

Як людина відповіла на таке одкровення Бога?  

Людина стала шукати Бога, прагне до Нього всією душею? Нажаль ні. 

Навіть кращі прагнення язичників у цих пошуках абсолютно 
недостатні. Язичники намагались думати про Творця, але не прийшли 
до пізнання Його. 

Павло цитує поезію греків, які шляхом логіки прийшли до висновку, 
що якщо існує творіння, значить існує Той хто його створив. Але цього 
недостатньо. Просто бути переконаним що є Бог, має бути щось 
більше. 

Бог відкриває себе достатньо, але гріховна людина противиться 
очевидним речам.  

Навіть визнавши що є Творець, люди не шукають Бога. Люди готові 
назвати Творцем кого завгодно, окрім Бога Біблії. Той кого цитує 
Павло називав творцем Зевса. 

Грішник подібний до людини, яка знаходиться у прекрасному саду. 
Він бачить ідеально підстрижений газон, чудові квіти, симетрично 
посаджені дерева, але через глибоку неприязнь до садівника він вперто 
заперечує, що саме його руками створено і доглядається сад.  



Істинний Бог близький до кожної людини і щоденно турбується про 
неї. Грішник має достатньо розуму, щоб зрозуміти це. Але через 
внутрішній супротив не хоче визнавати очевидного. 

Тому через споглядання Творіння людина може прийти до висновку, 
що Бог існує, але цього мало, щоб спастися.  

Щоб спастися грішник має почути Євангеліє і отримати відродження 
від Духа Святого.  

Якщо ти усвідомлюєш що є Бог, ти чітко в цьому переконаний, то ти 
маєш знати, що цього достатньо, щоб тебе осудити, але цього мало 
щоб бути спасенним. На суді ніхто не може сказати: Я нічого не чув 
про Бога». Творіння буде свідчити проти нього, бо Істинний Бог явив 
себе людям. 

2. Бог не схожий до творіння 

29. Отож, будучи з божого роду, ми не повинні вважати, що Божество 
подібне до золота, або срібла, або каміння – мистецького витвору та 
вигадок людини. 

Що у цьому вірші Пало хоче сказати Афінцям?  

Людина створена Богом. Бог жодним чином не може бути створений 
людиною. Бог не схожий до Творіння: золота, срібла, каменю, навіть, 
якщо вони бездоганно оброблені майстром. 

Ці слова могли дуже образити афінців. З них виходило, що статуї 
богів, якими було наповнене місто, - не більше ніж порожній 
релігійний обман. 

Несправжні боги схожі до творіння – їх малюють, ліплять, вирізають. 

Несправжніх богів подають приземленими і людиноподібними. 

Так людина має в собі деякі якості Бога: інтелект, волю, здібність 
спілкуватися, творчість. Всесвіт віддзеркалює всемогутність Творця. В 
нашій галактиці налічують сто мільярдів зірок. У видимому світі є сто 
мільярдів галактик. Богу цим управляти простіше, ніж людині 
здійснювати якісь маніпуляції зі своїм комп’ютером. 

Думати, що Бог схожий до людини – велика недолугість 

Бог Мойсею на горі Хорив каже: 

Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на 
землі долі, і що в воді під землею. 

Вих. 20:4 

Уявляти Бога у вигляді чогось матеріального – означає поклонятися 
неістинному Богу. Прирівнювати Творця до творіння є 
ідолопоклонством. 

Ідол – лжебог, істота, річ, чи зображення, яке заміщує собою істинного 
Бога Творця. Ідол – це будь який предмет чи істота, який людина 
наділяє надприродними здібностями, якими вони направду не 
володіють.  

Ідолопоклонство – це поклоніння творінню замість Творця. 

Бог є Дух. Будь-яка спроба зобразити Бога у матеріальному вигляді є 
збоченням, бо це зробити не можливо. Ідолопоклонство відводить 
людину від Бога. 

Ідолопоклонство – це спотворена уява про світ. Як правило 
ідолопоклонники є дуже марновірними людьми. 

В заповіді є два слова які називаються ідолами -  це вирізане вирубане. 
Йдеться про вирізані і вилиті кумири. 



І слово «подоба» - форма, образ, втілення. Бог забороняє людині 
створювати будь яке зображення, або образ божества. 

Намагання зобразити Бога через матеріальні предмети понижує уяву 
людини про Бога. Коли поняття про Бога будуть знижені або 
спотворенні то і сама людина буде деградувати. 

3. Бог кличе усіх до покаяння 

30. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям 
скрізь каятися, 

Раніше язичники не мали знання про істинного Бога. Тепер отримали 
одкровення про Творця, вони мають покаятися, і залишити поклоніння 
лжебогам, і навернутися до істинного Бога. 

Люди, які поклоняються ідолам, або відкидають Євангеліє – винні у 
запереченні Божого Одкровення про Творця.  

Якщо людина яка не кається стає винною у відкиненні Євангелії, яке 
проповідує Павло. 

Несправжні боги придумані демонами і грішними людьми, тому вони 
не можуть виділятися праведним життям і не можуть закликати до 
радикальної переміни життя через покаяння. 

Боги греко-римського пантеону вели розбещене життя, ворогували між 
собою. Платон колись говорив, що історії про їхніх богів розбещують 
молодь. 

Справжній Бог святий, тому і пізнання і наближення до Нього 
вимагає покаяння, залишення гріховного способу життя. 

 

Що таке покаяння?  

Покаяння – це зміна поглядів і жаль про свою гріховність. 

В Новому Завіті покаяння – це не молитва, а дія. Покаяння – це 
переміна мислення і жаль про гріх. 

Мислення людини змінюється. Людина дуже чутлива до гріховності на 
фоні святості Бога. 

У нашій культурі покаяння це звична річ. У нас люди стоять в черзі по 
кілька годин щоб покаятися. У мене виникає запитання, а чому не 
змінюється життя тих хто покаявся? 

Ми нічого не переплутали? Ми все правильно зрозуміли?  

Друзі закарбуйте собі в голові. Покаяння це не молитва у якій ви 
сповідуєте свої гріхи. Покаяння – це дія, це рішення змінити своє 
життя. 

Якщо ви промовляєте найправильніші слова і ваше життя не 
змінюється. Покаяння не було. Була традиція, був ритуал.  

Кому потрібно каятися?  

Господь наказує усім людям покаятися. Навіть якщо ти думаєш, що ти 
не такий поганий тобі потрібно покаятися. Якщо ти пошию в гріхах 
тобі потрібно покаятися. Якщо ти е віриш в Євангеліє тобі потрібно 
покаятися. 

Покаятися – це залишити гріх, неправильне поклоніння і 
навернутися до Бога, щоб жити праведно перед Богом. 

Згідно грецької філософії боги абсолютно байдужі до людей, і не 
приймають жодної участі у житті людини.  



Але істинний Бог не хоче смерті грішника, Він приймає участь в житті 
людини, закликає її до покаяння. Йому не байдуже ваше життя тепер і 
в майбутньому, тому Бог повеліває усім людям, які живуть на землі 
покаятися. 

4. Бог – праведний суддя 

31. бо Він визначив день коли має справедливо судити цілий світ через 
Мужа, Якого настановив, даючи віру всім, воскресивши Його з 
мертвих! 

Ідея суду підкреслювала невідкладність заклику до покаяння. День 
суду визначено, і Суддя уже призначений: Це Господь Ісус. 

Для греків це була абсолютно нова думка. Так, вони чули, що світ 
може припинити своє існування. Епікурейські філософи говорили, що 
колись всесвіт розпадеться і згорить. Але ідея завершення історії і 
світу судом над людством біла їм чужою.  

Усі люди, які не спасенні, не мають віри в Ісуса, будуть судженні на 
цьому суді. Цей суд не матиме виправданих Вироків, мова йтиме лише 
про покарання і міру покарання.  

Афіняни вже кілька століть жили у благополуччі. Не було руйнівних 
воєн, не було землетрусів, чи епідемій. Причиною такого називалась 
їхня набожність, задобрювання всіх можливих богів. Виходило, що 
боги задоволені афінянами, тому не посилають їм біди. 

Але Павло каже, що Бог дає спокійне життя до того, як вони не чули 
про Ісуса. Тепер зовсім скоро все зміниться. Йде катастрофа 
всесвітнього масштабу. Суд над тими, хто не навернувся від 
несправжніх богів до Істинного Бога, вже призначено. 

Якщо людина не приймає Господа вірою і не кається у гріхах, то для 
неї Господь стає суддею. Не хочеш мати Бога, матимеш персонального 
Суддю.  

Всі люди які відкинули Євангеліє постануть перед Богом і будуть 
суджені по ділам. Ті хто не виявився записаним у Книзі Життя – 
будуть кинуті в озеро огненне. 

Озеро огненне Біблія називає ще смерть друга, вогонь вічний, який 
приготований дияволу і його ангелам.  

Сьогодні Господь дає нам можливість не бути засудженими на 
загибель в озері огненному, якщо ми покаємося у своїх гріхах і 
повіримо в Ісуса. Всіх грішників жде страшне незворотне покарання 
після смерті.  

Тому, якщо ти слухаєш проповідь, ти розумієш про що йдеться, ти 
маєш шанс. Але що ти зробиш з цим шансом, вирішувати тобі. 

На одній із стін собору в Любеку написані наступні слова:  

Ви називаєте Мене Спасителем і не даєте вас спасти. 
Ви називаєте Мене учителем і не вчитеся у Мене. 
Ви називаєте Мене мудрим і не радитесь зі Мною. 
Ви називаєте Мене Всемогутнім і не довіряєте Мені. 
Ви називаєте Мене Справедливим і не боїтеся робити зло.  
Ви, знаєте, що Я – дорога і не йдете нею. 
Ви знаєте, що Я – Господь, і не служите Мені. 
Колись Я скажу, що НЕ ЗНАЮ вас. Не дивуйтесь. 
 
Ці серйозна слова до всіх, хто вважає себе віруючим, аде живе без 
Слова Божого, і не приймає Христа Спасителем. 
 
 



Бог воскресив Христа 

31. Якого настановив, даючи віру всім, воскресивши Його з мертвих! 

32. Почувши про воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші 
сказали: Про це послухаємо тебе іншого разу! 

33. Отож, Павло вийшов з-поміж них. 

34. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили; серед них – 
Діонісій Ареопагіт, жінка, на ім’я Дамара, та інші з ними. 

Для афінян вчення про фізичне, тілесне воскресіння після смерті 
виглядало тупим і смішним. Вони почали насміхатися. 

• Греки стверджували, що життя людини припиняється після 
смерті. 

• Деякі допускали, що може бути якесь існування душі після 
смерті, але не більше. 

• Ті хто надіялися що потраплять у царство тіні, не могли собі 
уявити, що знову здобудуть фізичні тіла. 

Поки Павло говорив про незнаного Бога, який створив всесвіт, 
афіняни, ще якось сприймали. Але коли апостол сказав про те, що Бог 
воскресив з мертвих Суддю світу, слухачі розсміялись. 

Навіщо Павло це зробив, невже він не міг розказати про Творця і не 
згадувати про воскресіння? Ні, не міг! Бо це істинний Бог – це Бог, 
який воскресив Ісуса Христа.  

Бог, Який створив всесвіт і людину, але не воскресив Христа – це не 
Бог, це лжебог. 

Євангеліє безкомпромісне. Євангеліє або ти Його приймаєш таким як 
воно є, або ти його не приймаєш. Не можливо забрати істину, не 
можливо її відкоректувати на догоду комусь.  

Ми бачимо, що проповідь Павла принесла добрий плід, незважаючи на 
те, що більшість насміхалися і порушували спокій. 

Павло повертався туди, де його переслідували, але там де він бачив 
легковажне відношення, байдужість, йому було більше нічого 
говорити. 

Ми віримо в Бога не просто як загального для всіх Творця, але як Бога, 
який воскресив Ісуса. Той, який не терпить, коли поклоняються 
іншому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок 
Ви хочете пізнати Бога? Тоді зупиніться, так, ніби ви переходите 
проїжджу частину, подивіться по сторонам і прислухайтесь. 

Зупиніться у своїх спробах пізнати Бога, основуючись лише на своїх 
домислах, фантазіях і почуттях і не зважаючи уваги на Його 
одкровення. Знання Господа і Його одкровення – нероздільні. 

Погляньте на те, що Бог вже відкрив. Біблія – вікно, через яке можна 
це побачити. Прислухайтесь, що Біблія каже про Нього, про вас. 
Біблія, у якій ви бачите Його, - це по суті, розмова Бога з вами про 
Нього. 

Беріть у Бога уроки про Сина Божого, відгукуйтесь на все те, що Він 
вам показує.  

Одного разу молодий хлопець підійшов до мудрого чоловіка і 
попросив: 
- Навчи мене бути мудрим. Скажи, що я маю зробити? 
Мудрий чоловік жестом запросив хлопця іти за собою, привів його до 
річки і завів на глибину. Схопив за плечі, і занурив юнака у воду і якийсь 
час потримав під водою, не звертаючи уваги на його відчайдушні 
спроби звільнитися. Нарешті мудрець відпустив хлопця і, коли той 
віддихався, запитав:  
- Сину мій, коли ти був під водою, чого ти хотів більше всього на 

світі? 
- Повітря! Тільки повітря! – відповів юнак без вагань. 
- А не бажав ти в той момент багатства, задоволення, могутності, 

чи може любові? 
- Ні, пане мій, я жадав лише повітря і думав лише про повітря. 
- Отож, - сказав мудрець, - щоб стати мудрим, ти маєш так сильно 

бажати Бога, як тільки що жадав Бога. Якщо ти будеш прагнути 
до Нього з тим же бажанням, сину мій, неодмінно станеш мудрим. 
 

Ти підеш за Мною?.. 

Ти… Подивись на свої очі… Поглянь на них… Які вони яскраві, які 
неповторні, і Я їх створив. Я створив все: Всесвіт і тебе. Я наділив тебе 
індивідуальністю. Я сотворив Тебе чистим, багатогранним. Я щодня 
даю тобі життя. Я люблю тебе. 

Але щось сталося. Ти обманув мене. Ти не повірив Мені. Ти согрішив. 
Ти розірвав зв'язок зі Мною. І хоч ти ще живий, ти повільно помираєш. 
Ти шукаєш інше. Щастя, гроші, комфорт, розваги, алкоголь. Щоб 
заповнити порожнечу. Але нічого не виходить. Це тебе лише вбиває 
ще швидше. І це розділяє нас все більше і більше. Чого ти шукаєш? 
Визнання, близькість, любов, повагу, добро?... 

Я не хочу твоєї смерті. Я створив тебе не для цього, щоб ти зруйнував 
себе, а для того, щоб ти пізнав Мене. Тому Я став одним із вас, 
крихким творінням. Я був спокушуваний, але ніколи не грішив. Я 
прийшов, щоб спасти тееб. У тебе так багато гріхів, і у них є ціна. 
Хтось мав померти. Ти або Я? Тому Я взяв на Себе твій гріх, Я 
заплатив за тебе Своїм життям. І Я вмер замість тебе, тому що я 
люблю тебе. Потім… 

Я воскрес з мертвих. Я є дорога, істина і життя. Я – Ісус, Я не 
прийшов, щоб тебе осудити. Я прийшов, щоб повернути тобі життя.  

Довірся Мені. Я прощу тебе і подарую тобі вічне життя. Я люблю тебе. 
І Я зробив все це, щоб мати близькі стосунки з тобою. 

Ти підеш за Мною? 
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