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Як вивчати Біблію...
 > «Я молився про віру і вважав, що одного дня вона просто 

прийде з неба та вдарить мене, наче блискавка. Але віра чомусь 
не приходила. Якось у десятому розділі Послання до Римлян я 
прочитав таке: "Тож віра від слухання, а слухання через Слово 
Христове". Я закрив Біблію і помолився про віру. Потім розгорнув 
її знову й почав вивчати, а з тієї миті моя віра почала зростати», – 
Д. Л. Муді. 

1. Почніть із молитви

 C «…щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам 
Духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого 
серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає і який багатий 
Його славний спадок у святих…» (Ефесян 1:17-18).

2. Спостереження

Намагайтеся зрозуміти текст до того, як прочитаєте коментарі 
або прослухаєте якісь подкасти про нього. Прогляньте його 
«неозброєним» оком. Не переймайтеся тим, щоб знайти всі «правильні 
відповіді». Писання правдиве, і його істина конкретна, але ви щоразу 
будете помічати інші речі й сягатимете нових глибин істини щоразу, 
коли вивчатимете його. 

Під час цих занять у вас, напевно, виникнуть запитання, на які не зможете 
дати відповіді. Це так і є. Як учні Писання, ми прагнемо отримувати 
відповіді швидко. Ми хочемо відразу знати, що говорить Писання, але 
знання приходять до терплячих та наполегливих. Якщо вам не вдається 
відповісти на певне запитання, занотуйте свої думки, повертайтеся 
час від часу до нього та «поваріться» в ньому. Подумайте, як ви себе 
почуваєте, коли не можете відповісти на запитання відразу. Чого ці 
відчуття нас можуть навчити? Цей крок є важливим, коли ми вчимося 
вивчати Писання, а не просто читати його.

Вам необов'язково повторювати кожен крок, але такий метод може 
бути корисним для того, щоб ясніше зрозуміти текст. 

Історичний контекст: кому було адресоване це послання? Ким? Коли? 
З якою метою його було написано? 
Поставте собі запитання: хто? Що? Коли? Де? Чому? Як? 
Позначте ключові слова й фрази або ті, які повторюються.
Складіть списки (наприклад: 1. Духовний меч. 2. Пояс правди. 3. Броня 
праведності тощо).
Уважно читайте висновки (там, де трапляються слова: «тож», «отож», 
«тому» тощо).
Звертайте увагу на те, які уривки логічно поєднуються, і шукайте спільні 
теми в посланні. Наприклад, Послання до ефесян можна поділити на 
дві основні частини. Намагайтеся знайти їх, коли будете читати цей 
текст, за один раз.
Спробуйте написати частину послання своїми словами.
Прочитайте текст із різних Біблій. 
Занурюйтеся в Писання, яке вивчаєте. Слухайте послання, яке вивчаєте, 
у машині, під час прибирання вдома, прогулянки, під час миття посуду 
чи підливання квітів. 
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Спробуйте вивчити певний уривок напам'ять, щоб ви могли 
роздумувати над ним протягом дня. Запишіть його на маленькій картці, 
носіть її з собою та час від часу перечитуйте текст упродовж дня. Ви 
краще сприйматимете його, а розуміння вами цих слів зростатиме. 
Наша загальна мета – знати Бога краще.

 B Одного разу відомого біблеїста Ліланда Рикена запитали, як 
він знаходить свої відкриття у текстах Писання. Він відповів: 
«Спочатку я читаю текст. А потім читаю ще раз. А потім читаю ще 
раз».

Не знеохочуйтеся, якщо ви читаєте текст раз чи двічі, але все ще 
не можете зрозуміти його й відчуваєте спантеличення. Ми будемо 
наполегливими разом. Багато найкращих дарів з'являються у нашому 
житті лише завдяки наполегливості.

3. Тлумачення

Поставте глибші запитання: «Чого це навчає мене про Бога? Чого 
це навчає мене про себе? Чого Бог очікує від мене? Як цей текст 
вписується в одну правдиву історію творіння, падіння, відкуплення та 
відновлення?».

4. Застосування

 + Що ви дізналися про Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа? 
Використайте ці знання під час молитви.

Що ви дізналися про Божу Церкву? 
Які наслідки це має для вашого щоденного життя? 

5. Зустріч разом

 1 Любімо одне одного так, як і нас полюбили. Приходьте вчасно на 
зустрічі. Виконуйте завдання. Моліться за їжу. 

Вступний тиждень. Дії 19: історія, засоби для вивчення Біблії, як 
Послання до ефесян вписується у велику карту однієї правдивої історії,

Зміст
Як вивчати Біблію... 3
Тиждень 1. Ефесян 1:1-14 – Що зробив Бог? 5
Тиждень 2. Ефесян 1:15-23 – Відкрий наші очі 11
Тиждень 3. Ефесян 2:1-10 – Таки доволі мертві… 16
Тиждень 4. Ефесян 2:11-3:6 – Мир 21
Тиждень 5. Ефесян 3:1-21 – Щоб ми знали 28
Тиждень 6. Ефесян 4:1-16 – Ходити... 33
Тиждень 7. Ефесян 4:17-32 – Відновлення 38
Тиждень 8. Ефесян 5:1-20 – Усе нове 45
Тиждень 9. Ефесян 5:21-6:9 – Покора? 51
Тиждень 10. Ефесян 6:10-24 – Повне озброєння 58
Писання

Дії Апостолів 64

Ефесян 65

Карта 68
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Тиждень 1  

Ефесян 1:1-14 – Що зробив Бог?
 > «Нелегко передати відчуття чуда іншій людині, тим паче 

відчуття чуда воскресіння. Адже сама природа чуда полягає в 
тому, щоб захопити нас зненацька, перевершити наші очікування 
та припущення. Чудо не можна “заховати в кишеню” і не можна 
відтворити. Для цього треба мати відчуття присутності там і 
відчуття причетності до подій», – Юджин Пітерсон.

День 1

 C Помоліться, використовуючи текст Ефесян 1:17-18.

1. Прочитайте весь текст Послання до ефесян, що міститься в 
роздаткових матеріалах, і віднайдіть у ньому загальні теми. Виділіть 
слова, які повторюються, і назвіть риси Бога. Позначте посилання на 
Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Інколи вам буде складно 
визначити, якої саме Особи стосується той чи той займенник. Не 
хвилюйтеся. Позначте всі слова, у яких йдеться про святих або 
віруючих, про Христову церкву, згадки про місця та час. Але не виділяйте 
абсолютно все – вам треба знайти загальні теми та занотувати ваші 
запитання, а такі позначки допомагатимуть вам прочитати текст 
«неозброєним» оком. Не виділяйте все надто детально. Основна мета 
сьогодні – прочитати увесь розділ за раз. Беручи до уваги середню 
швидкість читання дорослої людини, вам знадобиться близько 
12 хви лин, щоб прочитати все послання. Ретельніше читання займе 
більше часу, але це завдання цілком посильне для вас!

2. Спробуйте поділити Послання до ефесян на дві великі частини та 
придумати до кожної з них заголовок, який складатиметься з однієї 
фрази.

 + Отож вирушаймо, озброївшись мечем Духа (Ефесян 6:17). 
Повторіть Ефесян 1:3 вголос 5 разів і намагайтеся роздумувати над 
ним протягом дня:

«Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що 
нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у 
небесах…»

 1 Завершіть роздуми молитвою, згадуючи в ній те, чого ви 
навчилися, і використовуючи слова з Ефесян 1:3. 



6

НОТАТКИ

ЕфЕсЯн 1:1-14 – Що зроБиВ Бог?

6 Тиждень 1
Ефесян 1:1-14 – Що зробив Бог?

www.kraynebo.com

День 2

 C Помоліться, використовуючи текст Ефесян 1:17-18.

 	 Прочитайте Ефесян 1:1-14 та перегляньте/позначте ті слова, 
які повторюються, а також ті, які вказують на час. На полях занотуйте 
запитання, які у вас виникли. 

1. Хто написав цей уривок? Яке було його перше ім'я? (Дії 7:58-60, 
Дії 9:1-18, Дії 22:1-16)

2. Кому ці слова були адресовані?

3. Тепер зіграймо в Шерлока Голмса. Випишіть імена всіх інших 
головних персонажів цього уривка, а біля них зазначте їхні дії чи дії, 
до яких їх спонукають. (Підказка: шукайте дієслова). Це не змагання, у 
кого вийде довший список. Просто насолоджуйтеся пошуком Божого 
скарбу для себе! Це допоможе вам пізнати деякі Божі риси.

 + Витягніть меча Духа. Прочитайте Ефесян 1:3 вголос 5 разів.  
Спробуйте повторити цей текст напам'ять. Запишіть його на маленькій 
картці, яку б ви могли проглядати протягом дня. 

«Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що 
нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у 
небесах…»

 1 Виділіть час на молитву та роздуми про риси Бога, які ви записали 
раніше. Роздумуйте над ними протягом цього дня і тижня.

День 3

 C Помоліться, використовуючи текст Ефесян 1:17-18.

 	 Прочитайте Ефесян 1:1-14.

1. Хто з вашого вчорашнього списку вчинив найбільше дій? 

2. Із учорашнього списку дій виберіть ті риси Бога, які бачимо в цьому 
уривку. Що можна сказати про Бога Отця? Про Бога Сина? Про Бога 
Духа?



7

НОТАТКИ

ЕфЕсЯн 1:1-14 – Що зроБиВ Бог?

7Тиждень 1
Ефесян 1:1-14 – Що зробив Бог?

www.kraynebo.com

3. На що вказують вірші 12 та 14 як на кінцеву мету всього?

4. Прочитайте визначення слова «святий» у словнику. Які з цих 
тлумачень є доречними, а які ні? Як це слово стосується вашого життя? 

5. Скільки разів у тексті трапляються фрази «у Христі» або «у Ньому» та 
похідні від них? 

6. Поміркуйте, що означає фраза «в Ісусі Христі» (див. Галатів 2:20, 
Колосян 3:1).

7. Павло багато разів використовує цю фразу в тих випадках, коли ми б 
просто сказали «християнин». Який термін вам зрозуміліший? Чи фраза 
«у Христі» означає щось більше, ніж просто розумову згоду з чимось?

8. Виділіть час на роздуми про Божу любов до вас. На Вашу думку, 
чи живете ви з дня на день, усвідомлюючи її? Як би виглядало ваше 
життя, якщо б ви краще розуміли Божу любов до вас? 

 + Розкажіть Ефесян 1:3 вголос 5 разів. Запишіть його на маленькій 
картці та носіть її з собою, щоб ви могли повторювати ці слова протягом 
дня. Придумайте до цього вірша певний ритм. 

 1 Завершіть молитвою, прославляючи в ній Бога та дякуючи Йому 
за те, що ви дізнались із Ефесян 1:1-14.

День 4

 C Помоліться, використовуючи текст Ефесян 1:17-18.

 	 Прочитайте Ефесян 1:1-14.

 > «Хоча руки [Павла] були в кайданах, а тіло сковане, його серце та 
розум жили у вічності. Він міркував про час “до закладення світу” 
(вірш 4) та про “виповнення часів” (вірш 10) і був певен щодо того, 
“що ми маємо в Ньому” (вірш 7) і якими ми маємо “бути” (вірш 4). 
Що ж до нас, то яким затуманеним є наше бачення порівняно 
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з його, яким вузьким є наш небокрай. Дуже легко й природно ми 
стаємо заклопотаними через дріб'язкові справи», – Джон Стотт, 
«Послання до ефесян» (с. 45).

1. Що, згідно з віршем 3, Бог зробив для нас?

2. Коли Бог обрав нас?

3. За що Він нас обрав?

4. Ми бачимо, з яким нетерпінням Павло розписував усе те, що Бог 
зробив для нас в Ісусі Христі. Вірші 3-14 в оригіналі – це одне велике 
речення, у якому детально описано наші благословення. Складіть 
список благословень, про які йдеться в цих віршах. Виділіть час на 
роздуми про те, що вони для вас означають. 

5. Бог благословив нас «у небесах». Про які небеса йдеться? 
Див. Ефесян 1:10, 1:20, 2:6, 3:10 та 6:12, Єремії 23:24.

6. Що ви відчуваєте, коли дивитеся на наш грішний світ і на наше 
грішне життя й думаєте про те, що Бог відкуповує та відновлює все? 
Яка ваша частка в цьому? Як це може вплинути на ваше життя сьогодні? 
Чи ця думка може змінити наше переконання?

 + Спробуйте розповісти Ефесян 1:3 з пам'яті. Якщо вдається, то 
вивчіть ще й Ефесян 1:4. Повторюйте ці вірші протягом дня. Повторюйте 
їх перед сном. Спостерігайте за тим, як Бог буде змінювати ваші думки 
через роздуми над Його живим Словом. 

«Так як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб були 
перед Ним ми святі й непорочні, у любові…» (Повторіть ці слова 
5 разів та запишіть їх на картці).

 1 Помоліться, використовуючи текст Ефесян 1:3-4.
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День 5

 C Помоліться, використовуючи текст Ефесян 1:17-18.

 	 Прочитайте ще раз Ефесян 1:1-14.

 > «У нас є велика впевненість у тому, щоб довіряти Божій 
суверенності, особливо коли це стосується факту, що навіть 
християни готові поставити свою уявну свободу та незалежність 
вище від справжньої свободи й незалежності Бога. Я бачив, як 
багато цінних душ боролися з цими фундаментальними речами, 
а потім змінювалися, зміцнювалися, маючи нову та невичерпну 
вдячність за Божу святість і любов, а також невгасиму жагу до 
Його благодаті», – Джеймс Уайт.

1. «У любові, призначивши {нас} наперед» (вірш 5). Прочитайте 
визначення слова «призначати» у словнику. Як ви його розумієте? 

2. Прочитайте Римлян 8:29-30, Псалом 138:16 та підсумуйте їх своїми 
словами. 

3. Для чого ми були призначені наперед? (Вірші 5, 11)

4. Чи чули ви це слово («передпризначення») раніше? Чи є у вас якісь 
упередження щодо цього терміна? 

5. Чи ця концепція передпризначення є чимось, що вигадали собі 
люди, чи про неї чітко зазначено в Писанні?

6. Чи Бог обрав нас, вважаючи, що з нас будуть «добрі християни»?

7. Що ми дізналися про Божий характер і Його почуття до нас із цього 
уривка Писання? Як це збагачує ваш погляд на обрання вас Господом 
ще до закладин світу? 
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8. Що ви відчуваєте, знаючи, що Бог щедро обдарував вас? 

9. У цьому уривку йдеться про багато даних нам благословень. Які 
слова із виділених фраз розповідають нам про те, як ці благословення 
прийшли до нас? 

10. Поміркуйте над тим, як ці благословення могли б впливати на наше 
щоденне життя, та занотуйте свої думки тут: 

 1 Виділіть час на молитву, дякуючи Богові за Його любов. Згадайте 
конкретні приклади того, як Господь ставиться до вас, на основі 
вивченого в Ефесян 1:1-14. Запишіть кілька слів про те, як Бог тепер 
дивиться на вас. Роздумуйте над цими словами протягом дня.

 + Повторіть Ефесян 1:3-4 та йдіть, озброївшись мечем Духа. 

 B «Якщо у Всесвіті є бодай одна непідконтрольна молекула, яка 
цілком вільна від Божої суверенності, тоді в нас немає жодної 
гарантії, що хоча б одна Божа обітниця здійсниться»,– Ч. Спроул, 
«Обрані Богом».

 B «Коли б усім платилось по ділах, 
То хто спастися міг би? Всі ж бо ми 
Благаємо в молитві милосердя»,  
– В. Шекспір, «Венеціанський купець».

 B «У кінці світу, буде лише дві групи людей: ті, які скажуть Богові: 
“Хай буде воля Твоя”, і ті, яким Бог скаже: “Хай буде воля ваша”. Усі, 
хто буде в пеклі, обрали його самі. Без цього власного вибору не 
було би пекла. Жодна душа, яка справді постійно прагне радості 
та блаженства, не пропустить їх. Той, хто шукає, знайде. Тому, хто 
стукає, відчинять», – К. С. Льюїс, «Велике розлучення».

ТИЖДЕНЬ 1. ЗАГАЛЬНА ІДЕЯ  

 

 ³ Запишіть, що, на вашу думку, є загальною ідеєю того, що ви 
вивчили цього тижня. Не переймайтеся тим, щоб ваша відповідь була 
«правильною». Запишіть те, чим Бог вразив ваше серце.
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НОТАТКИ
Дії Апостолів

19 1І сталося, що коли Аполлос 
перебував у Коринті, то Павло, 

перейшовши горішні країни, прибув 
до Ефесу, і деяких учнів знайшов, 2та й 
спитав їх: Чи ви Духа Святого одержали, 
як увірували? А вони відказали йому: Та 
ми навіть не чули, чи є Дух Святий! 3І він 
запитав: Тож у що ви христились? Вони ж 
відказали: В Іванове хрищення. 4І промовив 
Павло: Таж Іван христив хрищенням на 
покаяння, говорячи людям, щоб вірили в 
Того, Хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. 
5Як почули ж оце, то христились вони в 
Ім'я Господа Ісуса. 6А коли Павло руки на 
них поклав, то зійшов на них Дух Святий, 
і різними мовами стали вони промовляти 
та пророкувати! 7А всіх їх було чоловіка з 
дванадцять. 8А до синагоги ввійшовши, 
промовляв він відважно, три місяці про 
Боже Царство навчаючи та переконуючи. 
9А коли опиралися дехто й не вірували, 
і дорогу Господню лихословили перед 
народом, то він їх покинув і виділив учнів, 
і щодня проповідував у школі одного 
Тирана. 10Це ж два роки продовжувалось, 
так що всі, хто замешкував в Азії, юдеї 
та геллени, слухали слово про Господа. 
11І Бог чуда чинив надзвичайні руками 
Павловими, 12так що навіть хустки й 
пояси з його тіла приносили хворим, і 
хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили 
з них. 13Дехто ж із мандрівних ворожбитів 
юдейських зачали закликати Ім'я Господа 
Ісуса над тими, хто мав злих духів, 
проказуючи: Заклинаємо вас Ісусом, Якого 
Павло проповідує! 14Це ж робили якісь 
сім синів юдейського первосвященика 
Скеви. 15Відповів же злий дух і сказав їм: 
Я знаю Ісуса, і знаю Павла, а ви хто такі? 
16І скочив на них чоловік, що в ньому злий 
дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, 
що втекли вони з дому нагі та поранені. 
17І це стало відоме юдеям та гелленам, 
усім, що в Ефесі замешкують, і острах 
напав на всіх їх, і славилося Ім'я Господа 
Ісуса. 18І багато-хто з тих, що ввірували, 
приходили, визнаваючи та відкриваючи 
вчинки свої. 19І багато-хто з тих, що 
займалися чарами, позносили книги свої 
та й перед усіма попалили. І злічили ціну 
їх, і вийшло на срібло п'ятдесят тисяч 
драхм. 20Так могуче росло та зміцнялося 
Божеє Слово! 21А як сповнилось це, Павло 
в Дусі задумав перейти Македонію та 
Ахаю, та й удатись у Єрусалим, говорячи: 
Як побуду я там, то треба мені й Рим 

побачити. 22Тож він послав у Македонію 
двох із тих, що служили йому, Тимофія 
й Ераста, а сам позостався якийсь час 
в Азії. 23І розрух чималий був стався 
там часу того за Господню дорогу. 24Бо 
один золотар, Дмитро на ім'я, що робив 
срібляні Артемідині храмки, та ремісникам 
заробіток чималий давав, 25згромадив 
він їх і ще інших подібних робітників, та 
й промовив: Ви знаєте, мужі, що з цього 
ремесла заробіток ми маємо. 26І ви бачите 
й чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало 
не в усій Азії цей Павло збаламутив і 
відвернув багатенно народу, говорячи, 
ніби то не боги, що руками пороблені. 27І 
не тільки оце нам загрожує, що прийде 
зайняття в упадок, а й храм богині 
великої Артеміди в ніщо зарахується, і 
буде зруйнована й велич тієї, що шанує 
її ціла Азія та цілий світ. 28Почувши ж оце, 
вони переповнились гнівом, та й стали 
кричати, говорячи: Артеміда ефеська 
велика! 29І місто наповнилось заколотом. 
І кинулися однодушно до видовища, 
схопивши Павлових супутників Гая та 
Аристарха, македонян. 30Як Павло ж хотів 
у народ увійти, то учні його не пустили. 
31Також дехто з азійських начальників, 
що були йому приятелі, послали до 
нього й просили, щоб він не вдававсь на 
видовище. 32І кожен що інше кричав, бо 
збори бурхливі були, і багатенно з них 
навіть не знали, чого ради зібралися. 33А 
з народу взяли Олександра, бо юдеї його 
висували. І Олександер дав знака рукою, 
і хотів виправдатися перед народом. 
34А коли розпізнали, що юдеянин він, то 
злилися всі в один голос, і годин зо дві 
гукали: Артеміда ефеська велика! 35А 
як писар міський заспокоїв народ, то 
промовив: Мужі ефеські, яка ж то людина 
не знає, що місто Ефес то храмовий 
доглядач Артеміди великої й її образу, 
упалого з неба? 36Коли ж цьому перечити 
не можна, то потрібно вам бути спокійними, 
і не робити необачно нічого. 37А ви ж 
привели цих людей, що ані святокрадці, 
ані вашої богині не зневажили. 38Отож, як 
Дмитро та його ремісники мають справу 
на кого, то суди є на ринку й проконсули, 
один одного хай позивають. 39А коли 
чогось іншого допоминаєтеся, то те 
вирішиться на законнім зібранні. 40Бо 
ось є небезпека, що нас за сьогоднішній 
розрух оскаржити можуть, і немає жадної 
причини, якою могли б виправдати це 
зборище. І, промовивши це, розпустив він 
громаду. 

ПИСАННЯ
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НОТАТКИЕфесян

11Павло, з волі Божої апостол Христа 
Ісуса, святим, що в Ефесі, і вірним у 

Христі Ісусі, 2нехай буде вам благодать 
та мир від Бога, Отця нашого, і Господа 
Ісуса Христа! 3Благословенний Бог і 
Отець Господа нашого Ісуса Христа, 
що нас у Христі поблагословив усяким 
благословенням духовним у небесах, 
4так як вибрав у Ньому Він нас перше 
заложення світу, щоб були перед Ним ми 
святі й непорочні, у любові, 5призначивши 
наперед, щоб нас усиновити для Себе 
Ісусом Христом, за вподобанням волі 
Своєї, 6на хвалу слави благодаті Своєї, 
якою Він обдарував нас в Улюбленім, 
7що маємо в Ньому відкуплення кров'ю 
Його, прощення провин, через багатство 
благодаті Його, 8яку Він намножив у 
нас у всякій премудрості й розважності, 
9об'явивши нам таємницю волі Своєї за 
Своїм уподобанням, яке постановив у 
Самому Собі, 10для урядження виповнення 
часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на 
небі, і що на землі. 11У Нім, що в Нім стали 
ми й спадкоємцями, бувши призначені 
наперед постановою Того, Хто все чинить 
за радою волі Своєї, 12щоб на хвалу Його 
слави були ми, що перше надіялися на 
Христа. 13У Ньому й ви, як почули були 
слово істини, Євангелію спасіння свого, 
та в Нього й увірували, запечатані стали 
Святим Духом обітниці, 14Який є завдаток 
нашого спадку, на викуп здобутого, на 
хвалу Його слави! 15Тому й я, прочувши 
про вашу віру в Господа Ісуса, і про 
любов до всіх святих, 16не перестаю 
за вас дякувати, і в молитвах своїх за 
вас згадую, 17щоб Бог Господа нашого 
Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа 
премудрости та відкриття для пізнання 
Його, 18просвітив очі вашого серця, щоб 
ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, 
і який багатий Його славний спадок 
у святих, 19і яка безмірна велич Його 
сили в нас, що віруємо за виявленням 
потужної сили Його, 20яку виявив Він у 
Христі, воскресивши із мертвих Його, 
і посадивши на небі праворуч Себе 
21вище від усякого уряду, і влади, і сили, 
і панування, і всякого ймення, що назване 
не тільки в цім віці, але й у майбутньому. 
22І все впокорив Він під ноги Йому, і Його 
дав найвище за все за Голову Церкви, 23а 
вона Його тіло, повня Того, що все всім 
наповняє!

21І вас, що мертві були через ваші 
провини й гріхи, 2в яких ви колись 

проживали за звичаєм віку цього, за волею 
князя, що панує в повітрі, духа, що працює 
тепер у неслухняних, 3між якими й усі 
ми проживали колись у пожадливостях 
нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, 
і з природи були дітьми гніву, як і інші, 
4Бог же, багатий на милосердя, через 
Свою превелику любов, що нею Він нас 
полюбив, 5і нас, що мертві були через 
прогріхи, оживив разом із Христом, спасені 
ви благодаттю, 6і разом із Ним воскресив, 
і разом із Ним посадив на небесних місцях 
у Христі Ісусі, 7щоб у наступних віках 
показати безмірне багатство благодаті 
Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. 8Бо 
спасені ви благодаттю через віру, а це не 
від вас, то дар Божий, 9не від діл, щоб 
ніхто не хвалився. 10Бо ми Його твориво, 
створені в Христі Ісусі на добрі діла, які 
Бог наперед приготував, щоб ми в них 
перебували.

11Отож, пам'ятайте, що ви, колись тілом 
погани, що вас так звані рукотворно 
обрізані на тілі звуть необрізаними, 12що 
ви того часу були без Христа, відлучені 
від громади ізраїльської, і чужі заповітам 
обітниці, не мавши надії й без Бога на 
світі. 13А тепер у Христі Ісусі ви, що колись 
далекі були, стали близькі Христовою 
кров'ю. 14Він бо наш мир, що вчинив 
із двох одне й зруйнував серединну 
перегороду, ворожнечу, Своїм тілом, 
15Він Своєю наукою знищив Закона 
заповідей, щоб з обох збудувати Собою 
одного нового чоловіка, мир чинивши, 
16і хрестом примирити із Богом обох в 
однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. 
17І, прийшовши, Він благовістив мир вам, 
далеким, і мир близьким, 18бо обоє Ним 
маємо приступ у Дусі однім до Отця. 
19Отже, ви вже не чужі й не приходьки, 
а співгорожани святим, і домашні для 
Бога, 20збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус 
Христос, 21що на ньому вся будівля, улад 
побудована, росте в святий храм у Господі, 
22що на ньому і ви разом будуєтеся Духом 
на оселю Божу.

31Через це я, Павло, є в'язень Ісуса 
Христа за вас, поган, 2якщо ви тільки 

чули про зарядження Божої благодаті, 
що для вас мені дана. 3Бо мені відкриттям 
об'явилась була таємниця, як писав я 
вам коротко вище, 4з чого можете ви, 
читаючи, пізнати моє розуміння таємниці 
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нотатКи 21А щоб знали і ви щось про мене, та що 
я роблю, то все вам розповість Тихик, 
улюблений брат і в Господі вірний 
служитель, 22якого послав я до вас на це 
саме, щоб довідалися ви про нас, і щоб 
ваші серця він потішив. 23Мир братам і 
любов із вірою від Бога Отця й Господа 
Ісуса Христа! 24Благодать зо всіма, що 
незмінно люблять Господа нашого Ісуса 
Христа! Амінь.

кожного часу моліться духом, а для 
того пильнуйте з повною витривалістю 
та молитвою за всіх святих, 19і за мене, 
щоб дане було мені слово відкрити 
уста свої, і зо сміливістю провіщати 
таємницю Євангелії, 20для якої посол я в 
кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, 
як належить мені.

 Карта




