
СВЯТА ТРІЙЦЯ 
 

 
«Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово й Святий Дух, і ці Троє є Одно». 

(1 Послання Івана 5:7) 

 
Припустімо, що хтось хоче познайомитися з вами ближче. Отож він чи вона хоче 

дізнатися про вас більше. Але як саме вони можуть це зробити?  Існує кілька способів.  

Можна звернутися до інших людей, однак від них можна довідатися лише їхню власну 

думку про вас. Можна також звернутися до певних документів, що стосуються вашого 



народження, навчання в школі, роботи  і т.п. Втім, подібні речі можуть розповісти лише 

про те, що ви зробили, а не про вас самих.  Отож, тому хто хоче пізнати вас краще, слід 

поспілкуватися з вами безпосередньо. Те ж саме стосується і Бога. Лише Він сам може 

розповісти нам, яким Він є насправді. Він робить це у Біблії.  

 

Багатьох людей цікавить яким є Бог. Колись люди вважали, що богів є багато. Вони 

вірили, що є бог моря, бог громовиці, бог вітру, сонця і та далі. У давні часи люди 

поклонялися багатьом богам. Подібні речі трапляються і нині. Однак Біблія чітко каже 

нам, що цього робити не слід. Вона вчить нас, що існує лише один правдивий Бог. 

Наприклад у книзі «Повторення Закону» Біблія каже: «Господь, Бог наш – Господь 

один!» (Повт.Зак.6:4), а в книзі про пророка Ісаї написано: «10 Ви свідки Мої, говорить 

Господь, та раб Мій, якого Я вибрав, щоб пізнали й Мені ви повірили, та зрозуміли, ще це 

Я. До Мене не зроблено Бога, і не буде цього по Мені! 11 Я, Я Господь, і крім Мене немає 

Спасителя!» (Ісаї 43:10,11) Віра в ці слова відрізняє Божих людей від інших, які вірять, 

що існує багато богів. І тільки Божі діти знають, що був, є і буде лише один Бог.  

Підставою цього є те, що так каже сам Бог у Своєму Слові.  Святе Писання чітко 

наголошує, що існує лише один Бог, який існує в трьох особах, як Отець, Син і Дух 

Святий.  

 

Слово Боже навчає про Бога Отця, який все створив. Біблія також говорить про Сина 

Божого. Він прийшов на землю і став людиною, щоб спасти нас. Його ім’я – Ісус 

Христос. Ми бачимо, як Він часто називає Бога своїм Отцем.  Однак Біблія також називає 

Ісуса Господом і Богом.  Біблія навчає про Бога Святого Духа. Є спеціальне слово, яке 

засвідчує, що Бог – один, але Він має три іпостасі/особи. Це слово – триєдиний. Ми не 

кажемо, що є три Боги, але один, бо так навчає Біблія. Іпостасі/особи Божі такі – Отець, 

Син, Дух Святий. Ми звемо їх – Свята Трійця.  Біблія багато розповідає про Святу 

Трійцю. Вона вчить нас, що всі три особи Трійці є рівні.  Усі вони однаково вічні. Вічний 

– означає, що у Бога немає ні початку, ні кінця. Три особи Трійці також однаково могутні, 

мудрі, сповнені любові до нас. Ви не зможете  сказати, що якась особа Трійці є 

важливіша чи божественніша від іншої.  

 

Усі три особи Святої Трійці однаково рівні. Однак про кожну з них ми думаємо 

особливим чином. Ми пов’язуємо Отця з творенням світу, утриманням, піклуванням про 

все, що є в світі. Сина Божого ми пов’язуємо зі своїм спасінням від наших гріхів. Святого 

Духа ми пов’язуємо з даруванням нам спасенної віри в Бога і всім, що Він зробив для нас. 

Отож  до певних речей більше залучена та чи інша іпостась Трійці. Як християни і діти 

Божі ми прославляємо єдиного правдивого Бога у Святій Трійці – Отця, Сина і Святого 

Духа! 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Де ми можемо довідатись про Бога? 

2. Чи справді існує багато богів? (бог моря, сонця, вітру і тп)? 

3. Скільки є правдивих богів? 

4. Звідки ми дізнаємося про це? 

5. Біблія каже нам, що Бог один але має три _________? 

6. Як звуться три іпостасі правдивого Бога? 

7. Як ще ми називаємо триєдиного Бога? 

8. З чим зокрема, з якою дією ми пов’язуємо кожну особу Святої Трійці? 

9. Як називається наше твердження про віру в триєдиного Бога? (Символ _______).  

 


