
ки і рішення досягнуть відпо-
відності з Ним. Коли Христос 
повернеться, Бог повністю 
наповнить Своїм життям та-
кож і тіло віруючої людини. 
Людина, яка раніше була для 
Бога пустою і зіпсованою, 
повернеться до початкового 
Божого призначення і буде славною, як про це на-
писано в  Біблії 20.

14  1 Петра 1:3; Івана 3:3
15  Дії 16:31
16  Марка 16:16
17  Ефесян 3:17
18  1 Петра 1:9; Римлян 12:2
19  Филип‘ян 2:12-13
20  Филип‘ян 3:21
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5. НАШЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Оскільки Христос на хресті 
взяв на Себе гріх, який відо-
кремлював людину від Бога, 
і оскільки Він став Духом, що 
оживляє, людина тепер може 
прийняти до свого духа боже-
ственне вічне життя. Біблія на-
зиває це відродженням, або народженням зго-
ри 14. Той, хто хоче відродитись, повинен визна-
ти свою гріховність. Крім того, він повинен від-
куплення, виконане Христом, прийняти вірою 15, 
відкрито і чесно сказавши Ісусу Христу, напри-
клад:
“Господь Ісус, я — грішник. Я потребую Тебе. 
Дякую Тобі за те, що Ти помер також і за мене. 
Господь Ісус, пробач мене і очисти мене від 
всіх моїх гріхів. Я вірю, що Ти воскрес з мерт-
вих; я приймаю Тебе зараз як Свого Спасителя 
і як своє життя. Увійди в мене тепер і напо-
вни мене Твоїм життям! Господь Ісус, провадь 
мене згідно з Твоїм задумом”.

6. ЗАВЕРШЕНЕ ДІЛО СПАСІННЯ БОЖОГО

Слідом за спасінням та відродженням йде хри-
щення 16. Тоді Бог, який до цього моменту жив 
лише в дусі віруючого, починає поступово по-
ширюватись на його душу і жити там 17. Цей про-
цес, який називається в Біблії спасінням, перемі-
ною або відновленням душі 18, триває протягом 
всього життя і вимагає нашої співпраці з Госпо-
дом 19, коли ми дозволяємо Йому поширюва-
тись на нашу душу, аж поки наші бажання, дум-

Боже
вічне
життя
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Кожен з нас хоча б один раз задавався 
питанням, чому він живе в цьому світі, 
і в чому сенс його життя. В наведених 
нижче шести пунктах стисло описано 
Божий план для нашого життя, згід-
но Біблії. Якщо ми зрозуміємо його, то  
отримаємо відповідь на це питання.

1. БОЖИЙ ПЛАН

Бог має бажання проявляти Себе через люди-
ну. Тому Він і створив людину за Своєю власною 
подобою 1. Як, наприклад, рукавиця зроблена за 
формою людської руки, так само людина була 
створена за Божою подобою. І як рукавиця вмі-
щає в себе руку і приводиться нею до руху, так 
само людина створена для того, щоб прийнявши 
Бога, наповнитись Ним і керуватись Ним.

2. ЛЮДИНА

Бог створив людину подібно до посудини 2 з трьо-
ма складовими: тілом, душею та духом 3.
Тіло — матеріальне, воно торкається матеріаль-
ного світу і сприймає матеріальне. Завдяки здат-
ностям душі (гр. “психо”) ми 
розвиваємо стосунки з іншими 
людьми, ми роздумуємо, відчу-
ваємо, задумуємо і обробляємо 
те, що сприймаємо. Внутрішня 
найглибша прихована части-
на людини — її дух (не те саме, 
що розум, який відноситься до 

Бог

Дух

Душа

Тіло

душі), був створений Богом з наміром, що людина 
прийме Його туди, буде там, в дусі,  мати зв’язок 
з Ним і буде там вклонятись Йому 4. Отже, людина 
була створена з метою прийняти в свій дух Бога, 
Який є Духом. Людина може будувати справжні 
відносини з Богом і виражати Його тільки тоді, 
коли Бог замешкає в її дусі.

3. ПАДІННЯ ЛЮДИНИ

Спочатку людина була ство-
рена нейтральною: Дух Бо-
жий все ще не мешкав в ній. 
До то го, як Бог, який є Духом 
і Життям вічним, міг увійти в 
людський дух, в людину увій-
шов гріх 5.
Через гріх її дух помер 6 і вона 
втратила зв‘язок з Богом. Її 
душа, все її мислення стало байдужим, і навіть 
настроєним вороже по відношенню до Бога, 
її Творця, а її тіло перетворилося на гріховну 
плоть 7. Таким чином гріх зіпсував всю людину: її 
тіло, душу і дух, віддаливши її від Бога. Дух лю-
дини тепер став бездіяльним, мертвим в Божих 
очах. В такому стані ми знаходимось сьогодні. 
Зрозуміло, що з такою людиною Бог поєднатись 
не міг, для цього поєднання повинно було дещо 
відбутись.

Гріх

4. ХРИСТОС ЗВЕРШИВ ВІДКУПЛЕННЯ, 
ЧЕРЕЗ ЯКЕ БОГ МІГ УВІЙТИ В ЛЮДИНУ

Падіння людини не могло стати перешкодою 
Богові у здійсненні Його початкового плану. Він 
любив людину, але не міг просто закривати очі 
на гріх, тому що Він — справедливий. Тому Він 
Сам прийшов, як людина, в Ісусі Христі 8, помер 
на хресті замість нас, щоб відкупити нас 9, при-
йнявши Сам на Себе наші гріхи 10 і знищивши 
їх Своєю смертю, щоб відкрити нам шлях до 
Бога 11. Воскреснувши з мертвих, Він став Духом, 
який оживляє, 12 і тепер може кожному з нас 
дати Своє божественне вічне життя 13, так щоб 
ми могли переживати Його.

Бог

людське життя Людина
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Дух
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Смерть

1 Буття 1:26
2 Римлян 9:21-24;
 2 Коринтян  4:7
3 1 Солунян 5:23
4 Івана 4:24
5 Римлян 5:12
6 Ефесян 2:1

  7  Буття 6:3
  8  Івана 1:1,14
  9  Ефесян 1:7
10  Івана 1:29
11  Ефесян 2:13,18
12  1 Коринтян 15:45
13  Івана 20:22; 3:6
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