
Що таке спасіння? 

Вступ 
Якби вам поставили запитання, як би ви відреагували. А запитання 
таке: «Ви спасенні?» 

Спасенні від чого? 

Спасіння – це одне з найголовніших питань Біблії. Ще при зачатті 
Ісуса Христа було звіщено,  що Він спасе людей. 

Спасатиме від чого? 

Цю історію розповів один моряк. Це було дуже давно, коли по морю ходили парусні 
кораблі. На одному з таких парусників капітаном була віруюча людина. Він знав 
Бога і Його турботу про людей. Одного разу в одному з плавань розлютувався 
шторм. Їхній корабель кидало з боку в бік. Палубу заливала вода… Неждано  
зломився руль і корабель понесло на скелі. 

Велика хвиля підхопила корабель і кинула його на каміння. Корабель застряг, 
нахромившись на гострий виступ. Хвилі билися в корабель, поки його не змило з 
скелястого виступу. Всі були у страху, бо вода через пробоїну почала заповнювати 
трюм. Корабель повільно погружався у воду. Саме в цей момент матроси помітили 
капітана на колінах. Він молився Богу. 

Через якийсь час море втихомирилось і… всі помітили, що корабель більше не тоне. 
Відбулося чудо! Їхній корабель залишився на плаву. Під час плавання всі дивувались, 
що могло відбутися, що водна не затопила їхнього корабля. 

Як ви думаєте що трапилось?  

Коли команда нарешті ступила на берег, а корабель підняли в порту в док, то всі з 
подивом побачили живу пробку і пробоїні. Дельфін закрив своїм тілом пробоїну так, 
що навіть крапля води не могла просочитися в трюм корабля.  

Хтось може подумати, що це випадковість, але це далеко не так. 

 

Команда була спасенною від смерті в бурхливому морі. 

Дієслово спасати – це визволити від небезпеки. 

Людина, як видужала від небезпечної хвороби, також спасення. 
Врятували картоплю від підтоплення… 

Спасіння означає визволення від якоїсь біди. Але в Біблії цей термін 
вживається також і в особливому значенні, яке пов’язане з повним 
викупленням від гріхів і примирення з Богом. 

В цьому значенні спасіння – це визволення від наслідків непоправної 
біди – Божого гніву і осудження.  

Біблія каже, що настане день суду, коли всі люди постануть перед 
Богом, що відповісти за своє життя.  

Для багатьох це буде найстрашніший день за все життя, коли Бог 
вильє Свій гнів на нечестивих і нерозкаяних. Це найгірша катастрофа з 
усіх, це найгірша катастрофа за всю історію людства. Біблія каже, що 
цей день грізний і страшний. 

Спасіння – це можливість уникнути Божого гніву, який неминуче 
прийде на цей світ. Ми щоденно переконуємся в тому, що Біблія 
права, коли дивимось як ретельно виконуються Біблійні пророцтва. 

Якщо ви хоч раз були в якійсь церкві, або спілкувалися з християнами, 
ви обов’язково чули про спасіння, чи про те, як стати спасенним.  

Я сьогодні хочу запропонувати разом зі мною знайти відповідь на 
запитання: Що таке спасіння, і як зрозуміти чи спасений я? 

 

 

 



Дії Апостолів 10:1-6 

1. У Кесарії жив один чоловік на ім’я Корнилій – сотник полку, що 
звався Італійським. 

2. Був він побожний і богобоязливий разом з усім домом: давав багато 
милостинь людям і завжди молився Богові. 

3. Побачив він явно у видінні близько дев’ятої години дня, що Божий 
ангел зійшов до нього і сказав йому: Корнилію! 

4. Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: Що 
Господи? Сказав же йому: Твої молитви й твої милостині згадані 
перед Богом. 

5. Тепер пошли людей до Йопії і поклич Симона, того, що зветься 
Петром. 

6. Він гостює в одного Симона що виправляє шкури і живе біля моря, 
він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. 

Історія яку ми щойно почали читати розповідає нам про те, як Господь 
спас Корнилія, першого іновірця, першого не єврея. 

Перед Петром і багатьма іншими постало питання, «А хто ж може 
бути спасенним?» 

На це запитання відповідає Корнилій. 

Ми сьогодні теж задаємось тим самим питанням, і щоб знайти 
правильну відповідь потрібно відповісти на запитання: «Хто не може 
бути спасенним?». 

 

 

 

 

Успішна людина – не завжди спасенна 

З цього опису ми бачимо, що цей Корнилій був видатною людино. Він 
своїм життям міг би засоромити багатьох з нас. 

Цікаво, але в Новому Завіті всі сотники були чудовими людьми. 
Військова людина, розуміється, що таке дисципліна і порядок.  

Ми читаємо, що Корнилій мав гарну репутацію і серед євреїв. 

Він мав добрий вплив на все своє оточення. Він був дуже гарною 
людиною, яка досягнула успіху в житті, але незважаючи на це він не 
був спасенним. 

Релігійна людина – не завжди спасенна 

Корнилій був побожний і богобійний, робив багато добра. Був 
щедрим. Молився і був почути й Богом. 

Ми читаємо що Корнилій постився. Поститися – це повністю 
утримуватись від їжі на умовлений час, щоб весь час присвятити Богу. 

Він був би одним з найкращих віруючих, але він не спасений. Всі хто 
навернулися у перших розділах Дії були дуже релігійними, але релігія 
не може замінити Ісуса. 

Чеснотна людина – не завжди спасенна 

Ми часто говоримо про добрих людей. Корнилій був дуже доброю 
людиною в найкращому розумінні цього слова. Як зовні, так і глибині 
душі. Він був відкритим, чесним і у пошуку. Юдеї назвали б його 
прозелітом біля воріт. Корнилій уособлює собою крах людської 
чеснотності. Він був найкращим, але був не спасенним. Бог явився 
Корнилію не для того, щоб сказати, що він хороший таким як є.  



Людина, яка мала духовний досвід – не завжди 
спасенна 

Корнилію явився ангел. Мало кому з людей доводилося на власному 
досвіді пережити щось подібне. Більше того, йому було повідомлено, 
що Бог чує його молитви, і знає про нього все. 

Але цього теж мало, щоб бути спасенним. Йому потрібен був 
проповідник, який розкаже Євангеліє.  

Хто ж може бути спасенним? 
37. Ви знаєте про справу, що сталася у всій Юдеї, починаючи від Галилеї, після 
хрещення, яке проповідував Іван, 

38. про Ісуса з Назарета: як помазав Його Бог Духом Святим і силою, і Він ходив, 
роблячи добро й оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з Ним! 

39. І ми є свідками всього, що Він зробив в юдейському краї та в Єрусалимі. Його 
вбили, повісивши на дереві; 

40. та Бог воскресив Його на третій день і дав Йому з’явитися –  

41. не всім людям, але свідкам, що були наперед призначені Богом, нам, які з Ним 
їли й пили по Його воскресінні з мертвих. 

42. І він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений 
Богом Суддя живих і мертвих. 

43. Про Нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у Нього, Його Ім’ям 
отримує прощення гріхів! 

 

 

1. Бути спасенним – це почути, повірити і покоритися 
Євангелії 

Для того, щоб бути спасенним Корнилію потрібно було почути 
Євангеліє. Він мав дізнатися про Ісуса, про Його життя, про Його 
науку, про Його воскресіння. 

Спасіння – це не бонус, який кожному зараховується на рахунок. 
Спасіння – це відкриті двері для всіх, але ви маєте увійти у ці двері. 

Чути Євангеліє мало, У нього потрібно повірити. 

Ми думаємо, що повірити це прийняти якийсь факт як правду. Але 
Біблія коли говорить про віру, вона говорить  про присвяту і віддачу 
себе чомусь, це віддача самого себе. 

Вірити – це не просто підняти руку і погодитись з фактами. Вірити 
це посвятити своє життя Ісусу. 

Корнилій відразу відгукнувся на проповідь Євангелії. 

Для спасіння потрібно прийняти божий подарунок – повірити, що Ісус 
помер за наші гріхи. Покаятися і прийняти Боже прощення. А потім 
жити, як Божа дитина слухаючись Бога.  

Саме це не всім подобається.  

• Багато хто каже: «Я і так добрий, для чого мені Євангеліє?» 
• Іншим подобається гріх, і вони не хочуть відмовитися від нього,  
• Треті вважають, що Ісус, Євангеліє – це дуже примітивно. Я сам 

маю спасти себе, гордощі замасковані під пошук істини. 

Спасіння, яке пропонує нам Бог, можна прийняти, а можна відкинути.  

Кожен з нас робить свій вибір. І відповідає за його наслідки. 



2. Бути спасенним – це вірити в Ісуса 
Ми бачимо, що Корнилій уже був достойною людиною. Він вірив в 
Бога, але Бог відкривається Йому і каже, що для спасіння Йому 
потрібне особливе відкриття. Без цього спасіння бути не може. 

Це говорить, що до Бога не веде тисяча доріг, і кожен має право на 
свою віру, а є лише один шлях і він пролягає через віру в Ісуса Христа. 
Без цього все решта перемножується на нуль. 

Чому Ісус? 

Чому Ісус прийшов на землю, ви замислювались над цим? 

Чому Бог посилає Свого Сина народитися в бідності, прожити життя в 
смиренності  і померти так трагічно? 

В чому зміст? 

Що ми люди не знали як жити? У нас не було 10-ти Заповідей? Що 
цього мало? 

Не кради, не обманюй, не чини перелюбу. Багато людей погодяться, 
що це ті речі, які потрібно уникати, і більшість з нас так і робить. 

Так чому Ісус? 

Він не прийшов на землю для того, щоб нас навчити як жити. Була 
більш, важлива ціль. 

Вся Біблія говорить про те, що Бог хотів мати відносини з людиною. 
Але Його святість не дозволяла цього, бо люди свідомо, чи не свідомо 
порушували Його закони. 

Бога не задовольняв рівень стосунків. Так вони могли бути, але 
такими, щоб думати про життя з Богом і мови не було. 

 

Богу прийшлося придумати план, як зробити так, щоб ми перед Ним 
були без провини і гріха. І це можна було зробити лише одним 
способом. Хтось досконалий мав стати жертвою. 

В селі маршали на Сумщині, 68-річний дідусь загинув від удару 
блискавки. Власним тілом старий прикрив внука. Дванадцятилітній 
Андрійко завжди допомагав дідусеві пасти корів. Останній раз, коли 
гнали стадо додому, розлютувалась негода з градом і блискавками. 
Андрій пригадує: 

- Пасли корів. Почався дощ. Ми сіли, поговорили, йшли, а потім… 
я нічого непамятаю. Тоді встав кричу: «Діду, діду!» А він 
мовчить. Він лежав головою до низу. Я повернув на спину його, 
очі відкриті. Весь чорний. Я назад повернув його бо дуже 
злякався. 

Дідусь на себе прийняв весь розряд: він упав і власним тілом прикрив 
внука від блискавки. 

Ісус «прикрив нас» Своїм тілом від справедливого Божого гніву. Там 
на хресті Він взяв вагу всіх людських провин на себе. Цей тягар був 
вбивчим. Він буквально став вбивцею, злодієм, перелюбником, 
брехуном – всім у цей момент.  

Якби можна було бути високоморальним і дотримуватись десяти 
заповідей, бути добрим як Корнилій, то смерть Ісуса безглуздя.  

Але бути добрим недостатньо. Ми не можемо бути достатньо добрими, 
щоб урівняти чашу ваги. 

 

 

 



Чому Ісус? 

Ось чому! 

Ви хочете бути вільними від гріха? Хочете жити вільно від тягарю 
провини?  

Що означає сказати Богу «Так», повірити в Ісуса? 

Це не просто погодитись з тим, що Він є, і притому жити так, як і 
раніше: з гріхами, образами, злобою в серці. Така віра, яка не 
проявляється у щирих християнських вчинках є мертвою. Вона не 
приводить до спасіння.  

Але є жива віра, яку легко впізнати: вона як все живе, вона – діє. Вона 
мотивує людину змінити стиль життя, і  

- той хто раніше крав, починає чесно заробляти і жертвує іншим. 
Хто брехав, стає чесним.  

- Егоїст турбується про потреби інших.  

Якщо людина перестає грішити через те, що увірував в Ісуса – то його 
віра справжня. Вона спасає душу.  

Якщо ти такий як Корнилій, у тебе зразкове життя, то тобі неодмінно 
потрібен Ісус сьогодні. 

Дорогий Ісусе, я знаю, що я грішник. Я знаю, що я порушував  

Твій Закон і Твої стандарти. Я хочу мати відносини з Тобою. 

Прошу,  прости мене і очисти від моїх гріхів.  

Будь-ласка забери мою провину, і очисти мене. Будь Богом мого 
життя.  

Амінь. 
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