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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Христия́нство (від грец. Χριστός — 

«помазанник», «Месія»).  
 

Характерною особливістю християнства, яка 
відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є 
віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога 
заради спасіння всього людства.  
 

На відміну від християнства, іслам та іудаїзм не 
визнають Ісуса Христа як одну з іпостасей 
Всевишнього.  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

В наш час християнство — найпоширеніша у світі 
релігія, — його притримуються близько 2,2 млрд 
осіб, що становить понад 1/3 людства.  
 
Християнство посідає 1-е місце у світі за 
географічним поширенням, тобто майже в кожній 
країні світу є хоча б одна християнська громада. 
 
Христия́нство — віровчення про єдиного 
Всезнаючого, Всюдисущого та вічного Бога, 
Творця неба і землі у 3-х Його іпостасях — Бога-
Отця Бога-Сина, Бога-Духа Святого. 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Центральне місце в християнстві займає 
втілення та зішестя на землю Сина Божого ІСУСА 
ХРИСТА з метою спасіння людства і кожної особи 
від влади первородного гріха і диявола. 
 
 Християнство визнає існування світу видимого і 
світу невидимого (світу духовного), безсмертної 
людської душі та ангелів), визначає природу 
людини — її сотворення, гріхопадіння 
(перворідний гріх) та Викуплення Христом, її 
майбутню долю — воскресіння мертвих і 
страшний суд, її вічне блаженство (рай) або вічне 
прокляття (пекло). 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Згідно з Християнством, метою людського життя 
є освячення людини, повернення до первинної 
природи, через обожествлення (грец. theosis) 
людини через причастя в Бозі Христі, завдяки 
Його Викупительній Самопожертві за людські 
гріхи.  
 
Особи, що досягли такого освячення, часто 
через мучеництво на взірець Христа і 
визначилися найвищими чеснотами християнської 
побожності, прославившись чудами, шануються у 
Православному та Католицькому християнстві як 
святі. 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Центром християнства є особа Ісуса Христа, 
який є однією з осіб Трійці — одночасно Сином 
Божим та Сином Людським та прийняв 
страждання і смерть заради спокутування 
первородного гріха. 
 
Для християн по всьому світу беззаперечним 
авторитетом є Біблія.  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

За християнським вченням Ісус Христос є Месія, 
Спаситель та Відкупитель людства з ярма 
гріха.  
 
Він є Бог-Син в Святій Трійці. Поєднання в 
Особі Христа Божого й людського являє собою 
поєднання людської природи, і Божої природи.  
 
Розглядаючи Ісуса Христа як Сина Божого, 
Християнська церква, в той же час, вважає Ісуса 
рівним із Богом-Отцем та Святим Духом (єдність 
Пресвятої Трійці). 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Згідно з постулатами християнства, що 
базуються на Біблії, внаслідок першородного 
гріха, вчиненого Адамом та Євою, кожна людина 
є грішною, відтак смертною і підлягає 
засудженню Богом.  
Оскільки Бог любить світ та людей, він послав 
свого Сина, який, будучи безгрішним, своєю 
смертю на хресті викупив людей від належного їм 
покарання.  
Таким чином, спасіння досягається вірою в Ісуса 
Христа та прийняттям Його жертви, а також 
покаянням — відверненням від гріхів та 
приведенням свого життя у відповідність із 
Божими заповідями. 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Християнська Церква об'єднує християн у 
святу спільноту, яка теж зветься Тілом 
Христовим чи Нареченою Христа і 
розглядається як своєрідний Ноїв Ковчег, 
спасіння поза яким є неможливим.  
 
Через Церкву уділяються віруючим Таїнства та 
Божа благодать). 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Роль духовного наставництва та годування 
виконує Святе Письмо, яке вважається за Слово 
Боже. 
Велику роль на земному шляху християнина до 
вічного блаженства відіграє Боже Провидіння. 

Церква розглядається християнами як 

найважливіший та необхідний інститут 

християнства.  

Відповідно до вчення Кипріана спасіння душі 

поза церквою вважається неможливим (лат. 

Extra Ecclesiam nulla salus – поза церквою 

немає спасіння). 



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Християнство виникло у I столітті в Юдеї, на той 
час провінції Римської Імперії, його засновником 
став Ісус з Назарету, який вважається 
християнами Сином Божим.  
 
Поява Ісуса Христа передбачалася багатьма 
пророками, про що зазначено у Старому Заповіті, 
а безпосередньо початку проповідування Ісуса 
передувала діяльність Івана Хрестителя, який, 
очікуючи Христа, проповідував і хрестив людей 
на річці Йордан. 



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Богослови та історики виділяють кілька етапів 
встановленням Христом Церкви. Ісус покликав до 
себе учнів, вибрав з-поміж них апостолів та 
послав їх проповідувати «Царство Боже».  
Важливим етапом було встановлення таїнств, 
зокрема Хрещення, Євхаристії, Покути і 
Священства.  
Перед смертю та наступним воскресінням Ісус 
Христос заповів своєму учневі Петру, що на ньому 
Він збудує «Церкву Свою»  і заповів Петрові 
«ключі» «від Царства Небесного» .  



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Кульмінаційним моментом християнства 
вважається мученицька смерть і воскресіння 
Христове.  
 
Християни вважають, що саме завдяки 
жертвенній смерті Ісуса Христа кожна людина 
отримала можливість спасіння, а згідно зі 
словами самого Ісуса «ніхто не приходить до 
Отця, як тільки через мене». 



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Воскресіння Христа нерозривно пов'язується з 
майбутнім воскресінням мертвих, «бо як не 
воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як 
Христос не воскрес, то марна віра ваша, — ви ще 
у гріхах ваших». 
 
Вознесіння Христове та сходження Святого Духа 
є завершальним етапом творення Церкви - з 
цього моменту Христос постійно діє у Церкві 
через Святого Духа.  



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Першими священниками стали Апостоли, яким 
Ісус перед вознесінням заповідав зробити учнями 
«всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і 
Святого Духа», обіцяючи бути з ними «по всі дні 
аж до кінця віку».  
 
Ісус Христос через Апостолів, міццю Святого 
Духа, надає священицьку владу і сучасним своїм 
учням, заповідаючи їм наступне: 
«Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух 
вас поставив єпископами, щоб пасти Церкву 
Божу...» 



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Історія Християнської Церкви засвідчила 
декілька розколів. 
Найбільшим в історії християнської церкви став 
Розкол 1054 року, що розділив християнство на 
дві течії - католицизм і православ'я.  
 
В період Реформації від католицизму 
відокремився протестантизм, який, в свою 
чергу, також поділився на кілька течій.  
 
Внутрішні церковні розколи відбувалися і 
всередині найбільших конфесій, наприклад 
Папська схизма в кінці XIV століття, або поява 
"неканонічних" православних церков. 
 
 



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

Спроби подолання розколу між католицизмом і 
православ'ям були здійснені на Флорентійському 
соборі. Флорентійська унія була підписана, 
зокрема, Константинопольським патріархом 
Йосифом II і митрополитом Київським і всієї Руси 
Ісидором, проте ця унія не була визнана 
московським духовенством. 
 
Намаганням об'єднання християн богослови 
вважають Берестейську унію 1596 року, 
результатом якої стало виникнення Української 
Греко-Католицької Церкви 
 
 



КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ХРИСТИЯНСТВА 

У XX столітті рухом за зближення церков стає 
екуменізм.  
 
Переломним в історії православно-католицьких 
відносин став 1965 рік, коли Патріарх 
Константинопольський Афінагор I і Папа 
Римський Павло VI скасували взаємні 
анафеми, накладені 1054 року.  
 



СУЧАСНЕ ХРИСТИЯНСТВО 

Загалом близько 2 106 962 000 людей із 238 
країн світу або 33% земного населення 
вважають себе християнами.  
 
На сьогоднішній день в християнській церкві, як 
спільноті виділяють 3 основних течії:  
 
 Католицизм 
 

 Протестантизм 
 

 Православ'я 
 

 та низку дрібніших 



СУЧАСНЕ ХРИСТИЯНСТВО 



СУЧАСНЕ ХРИСТИЯНСТВО 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Католицизм представлений РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКОЮ ЦЕРКВОЮ та рядом 
СХІДНИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВ (sui iuris – 
свого права) – в тому числі Українською 
Греко-Католицькою Церквою.  
 
На чолі Католицької Церкви стоїть Римський 
єпископ —Папа Римський Франциск. 



СУЧАСНЕ ХРИСТИЯНСТВО 

ПРАВОСЛАВ'Я  
 
Представлено 15 автокефальними церквами, що 
мають між собою євхаристійне спілкування, а 
також рядом церков, які не визнаються цими 15 
церквами. 
 
На чолі світового Православ´я стоїть 
Вселенський патріарх Варфоломій I. 
 



СУЧАСНЕ ХРИСТИЯНСТВО 

ПРОТЕСТАНТИЗМ  
 

Як єдиної в адміністративно-організаційному 

плані Протестантської Церкви не існує.  

Ця гілка представлена сотнями течій, з 

чисельністю від сотні членів до 

багатомільйонних спільнот.  

В цьому напрямі існують безліч відгалужень 

зокрема: Адвентисти, Англікани, Баптисти, 

Кальвіністи, Лютерани, П'ятидесятники та 

багато інших. 



ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСИ 

У 988 святий рівноапостольний князь 
Володимир запровадив християнство в його 
східній (візантійсько-слов'янській) традиції як 
державну релігію Київської Русі.  
Це сталося перед тим, як великий церковний 
розкол у 1054 розділив християнський Схід і 
Захід. 
Київська Митрополія була підпорядкованою 
Патріархові Константинопольському, проте ця 
Церква продовжувала підтримувати зв'язки із 
латинським Заходом і його Патріархом — Папою 
Римським. 



УГКЦ 

Українська греко-католицька церква 
(УГКЦ) — одна із двадцяти трьох Східних 
католицьких церков свого права, яка перебуває 
у сопричасті з єпископом Риму та зберігає 
Константинопільську (Візантійську) 
літургійну традицію.  
 
За кількістю своїх вірних (біля 7 мільйонів) 
вона є найбільшою у світі з усіх Східних 
католицьких церков та відповідно другою після 
Римсько-католицької церкви. 



УГКЦ 

З 27 березня 2011 церкву очолює Верховний 

архієпископ Києво-Галицький Святослав 

(Шевчук). 

 

Українська греко-католицька церква єдина з 

українських Церков, що має безперервну 

ієрархічну спадкоємність з часу заснування у Х 

ст. Київської митрополії. 

 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Біблія називає християнами тих людей, які  

роблять те, чого хоче Бог. 

 

Людина, створена на образ і подобу Божу, має 

у собі глибоке прагнення до Бога, тугу за Ним. 

Це – внутрішня туга за щастям, джерелом якого 

є сам Бог. 

 

Перебувати близько біля люблячого Бога – це 

найцінніший скарб, якого шукає людина. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Біблія називає християнами тих людей, які  

роблять те, чого хоче Бог. 

 

Християни — послідовники вчення Ісуса 

Христа.  

 

Вперше учнів Христа було названо 

християнами в Антіохії: «І збирались у Церкві 

вони цілий рік, і навчали багато народу, і в 

Антіохії найперш християнами названо учнів.» 

(Діяння 11:26) 

 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Життя з Богом веде до цілковитого обоження 

людини. Вже живе не людина сама в собі, а Бог 

у ній.  

Господь прагне, аби внутрішній світ людини 

був образом Його доброти і любови 

 

Мета людського життя – це, насамперед, 

покликання до життя з Богом. Про це говорить 

апостол Павло: «Живу вже не я, а живе Христос 

у мені» (Гал. 2:20). 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Початковим етапом християнського життя є 

навернення, яке полягає у відмові від гріха і 

прямуванні до святости. 

 

Щоб це здійснити необхідно знайти себе у 

правді, тобто, глибоко себе пізнати. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Самопізнання – це процес, який потребує часу 

і є необхідним на кожному етапі християнського 

життя. 

 

Самопізнання є не тільки результатом зусиль 

людини, не суто інтелектуальним пізнанням, а 

пізнанням духовним, пізнанням серця.  

 

Це – просвітлення, яке одержує людина 

внаслідок благодаті Святого Духа. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

У самопізнанні віднаходимо у собі гріх, який 

нищить і веде до смерти.  

 

Через гріх зникає розуміння сенсу життя, на 

передній план виходить внутрішній неспокій, 

відчуття самотности, страх за майбутнє.  

 

Це хвороба, яка нищить, убиває почуття 

власної гідности та посилює недоброзичливість 

до инших. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Гріх – це зло, за яким стоїть диявол, котрий 

намагається знищити план Божий щодо 

людини.  

 

Усвідомлюючи існування гріха в собі, а також 

спостерігаючи його наслідки, можна усвідомити, 

що таке гріх за своєю суттю. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Боротьба з гріхом – це наступний, дуже 

істотний елемент становлення духовного життя. 

 

 Ця боротьба має бути безперервна. 

 

 Внутрішня переміна може відбутися тільки 

тоді, коли людина віднайде себе в правді і 

розпізнає в собі стан внутрішньої хвороби. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Визнання гріха – перший етап його 

відкинення.  

Наступним кроком є прагнення бути відкритим 

на дії Бога.  

Відкинення гріха – це повернення до 

особистого зв’язку з Богом. 

Одним із проявів навернення є здатність 

пробачати, яка свідчить про те, що серце вільне 

від гніву, жалю й ненависти. Його наповнює дух 

любови. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Наступними проявами наверненя є прагнення 

святости.  

Прагнення досконалости робить нас готовими 

до самовідречення.  

Таке прагнення має пронизувати думки й 

серце християнина.  

Воно має бути сповнене тугою за Богом, 

инакше можна дуже легко піддатися 

знеохоченню і спокусам. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Після відкинення гріха своє життя маємо 

наповнити чеснотами.  

Життя в чеснотах – це віддзеркалення Божого 

образу. 

Дуже важливу роль в нашому житті відіграє 

молитва, оскільки людина ослаблена гріхом, 

тому потребує сили і Божої допомоги. 

 Молитовне життя християнина повинно 

постійно розвиватися, стаючи зрілішим, бо є 

необхідним засобом, що служить осягненню 

найвищої мети – освячення. 



БІБЛІЯ ПРО БУТТЯ ХРИСТИЯНИНОМ 

Завдяки молитві Святий Дух може просякати в 

глибини серця і таким чином задовольняти 

духовний голод, який відчуває людина. 

 

 Молитися – це означає бути постійно готовим 

до невпинної боротьби з пристрастями. Завдяки 

молитві можемо їх перемогти. 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Ісус сказав своїм послідовникам: «Ви — мої 

друзі, якщо виконуєте все, що я наказую» 

(Івана 15:14).  

 

Спочатку учні Ісуса називали свою віру 

Дорогою, оскільки Його вчення впливало на 

ціле їхнє життя (Дії 9:2). 

 

Пізніше, «згідно з Божим провидінням, учнів 

уперше почали називати християнами» (Дії 

11:26).  



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Нині, як і в першому столітті, правдиві 

християни повинні вирізнятися своїм способом 

життя. 

 

Ми носимо звання християн. Це звання дає 

особливі, надзвичайні можливості й переваги. 

 

Християнин - член Святої Церкви. Йому 

відкрито доступ до її священнодій і таїнств. 

Християни завжди перебувають під покровом 

сильних і благодатних молитов Церкви. 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Християни - діти Бога Отця, члени Бога Сина, 

храми Бога Духа Святого. Всі дари 

Божественної благодаті, «все потрібне для життя 

і благочестя» (2 Пет. 1, 3) готове вилитися на 

нас. 

 

Нам обіцяно на Небі вічне блаженство в 

найтіснішому єднанні з Богом.  

 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Маючи настільки високі права й переваги, ми 

повинні пам'ятати про ту величезну 

відповідальність, що накладає на нас звання 

християнина.  

 

Ми зобов'язані бути християнами не тільки за 

йменням, але й по суті.  

 

Це звання кожен повинен виправдати своїм 

життям, щоб у визначений час дати відповідь 

Подателю всіх благ - Богові. 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Щоб бути справжнім християнином, потрібен 

життєвий труд і подвиг, необхідно постійно 

зазирати у власну душу і серце, мати постійний 

самоконтроль.  

 

«Я співрозп'явся Христові, й уже не я живу, а 

живе у мені Христос», - говорив про себе святий 

апостол Павло (Гал. 2, 19-20).  

 

Тобто разом з Христом розп'явся, помер для 

гріха, викоренив у собі все нечисте й гріховне. 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Тепер не я живу, але живе в мені Христос - 

тепер я мислю, відчуваю, бажаю і дію не 

інакше, як за прикладом Христа, Його вченням 

та допомогою Його благодаті.  

 

Співрозп'ястися Христу - це значить досягти 

свободи повної і досконалої, коли над нами не 

буде панувати ні диявол, ні наша власна зла 

воля. 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Щоб бути гідними звання християнина, ми 

повинні, як апостол Павло, вмирати для всього 

гріховного й жити для всього святого. 

 

Все потрібно робити не інакше, як з любов'ю 

до Господа. Знак любові має бути на всіх 

справах наших.  

 

«І якщо роздам усе добро моє і віддам тіло 

моє на спалення, а любові не маю, то нема 

мені з того ніякої користі» (1 Кор. 13, 3). 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Ми не лиш звичайні люди, але маємо 

характер, що відрізняє нас від міліонів інших 

людей. Ми є християнами. Той характер, 

характер св. Хрещення, поглиблює основну 

правду про наше призначення. 
 

Святе Хрещення дає нам великі права, але й 

накладає обов’язки. Не вистарчить пізнати 

Христа як будь, служити Йому як будь.  
 

Нам треба, за словами святого апостола Павла 

«одягнутися в Христа», перенятися тим 

характером і відповідно до того поступати в 

житті.  



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

У житті християнина молитва повинна бути 

найважливішим обов’язком.  

 

Бути християнином – означає прагнути 

постійно удосконалюватися, щоб бути хоч трохи 

подібним до свого вчителя Ісуса Христа. 

 

Бути християнином – означає мати бажання 

наблизитися до Бога, і заради цього всім 

серцем прагнути до очищення, до святості. У 

цьому допоможе молитва. 



ХРИСТИЯНСТВО — СПОСІБ ЖИТТЯ 

Щоб уникнути щоденних спокус та мати силу їх 

долати, Христос закликає нас до безупинного 

чування у молитві: «Чувайте й моліться, щоб не 

увійти у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло 

немічне» (Мт. 26, 41). Навіть тоді, коли ми 

згрішили, не сміємо падати духом та 

занедбувати молитву. 

 

Молитва «Отче Наш» найкраща з усіх молитов. 

Саме усвідомлення присутності Отця пом’якшує 

наш характер, додає сили доброти. Перед 

Отцем людина відкриває себе не тільки як «Я», 

але як «Ми» - родина, Церква, людство. 




