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У  статті  простежено  еволюцію  есхатологічних  учень  
людства,  починаючи  від  епохи  зороастризму,  закінчуючи  
«Апокаліпсисом»  Іоанна  Богослова  в  християнській  традиції.  
Головним фокусом дослідження став дуалізм, а саме специфіка  
протистояння добра і зла в апокаліптиці. У статті визначено  
роль  і  місце  Бога  й  Диявола  в  есхатологічній  концепції  
християнського  світу,  а  також  вплив  останньої  на  
насаджування влади Церкви.
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Проблематика кінця світу була і залишається актуальною 
впродовж усієї історії християнського світу. Так, недарма свого 
часу  Анжей  Урбанчик  наголошував:  «Вісті  про  кінець  світу 
ходять  від  самого  його  початку».  Найодіознішою  датою 
очікування  кінця  історії  був  1492  рік.  Зараз  меншим  за 
масштабом, але напевно не меншим за значенням є очікування, 
що  пов язані  з  2012  роком  та  пророцтвами  майя.  Так,ʼ  
актуальність даної проблематики не викликає жодних сумнівів, 
адже виникає потреба деміфологізації  апокаліптичного культу 
сьогодення,  з  витоками  і  глибинним  сенсом  яких  не  знайомі 
широкі громадські кола.

Проблемою  кінця  світу  займалася  когорта 
вчених-істориків,  які,  щоправда  зосереджувалися  здебільшого 
на дослідженнях самого процесу очікування кінця світу. Серед 
дослідників  хотілося  б  виділити  імена  Е.  Поньона,  який 



Християнський дуалізм і його вплив 
на формування есхатології: історична розвідка

зосередив  свою  увагу  на  дослідженні  специфіки  очікування 
кінця  світу  в  1000  році  [15];  Є.  Борисенкова,  В.  Пасецького, 
котрі  в  свою  чергу  ввели  в  обіг  хроніку  апокаліптичних 
природних  катаклізмів,  з  появою  яких  виникали  масові 
есхатологічні  істерії  у  світі  [3];   В.  Овчарова,  що  присвятив 
свою працю дослідженню пророцтва Іоанна Богослова [9];  А. 
Гуревича,  історика-медіївіста,  котрий  трактував  низку 
історичних  подій  і  повсякденне  життя  християн  саме 
апокаліптичною передумовою [4]; Жака Ле Гоффа, який значну 
увагу приділив вивченню релігійних основ повсякденної історії 
християн, у якій не останнє місце посідала есхатологія [5]; В. 
Дятлова,  що  зосередив  свою  увагу  на  впливі  есхатологічних 
очікувань  на  європейські  події  доби  Відродження;  А. 
Лукашенко, котра досліджувала вплив есхатологічних очікувань 
на суспільно-трансформаційні процеси в Європі XV-XVII ст. [7] 
та  інших.  Незважаючи на  наявність  достатньої  наукової  бази 
даної  проблематики,  есхатологія  в  контексті  християнського 
дуалізму майже не досліджена.

Мета  даної  статті  полягає  в глибинному аналізі  витоків 
есхатології, які напряму пов язані з християнським дуалізмом, аʼ  
саме протиставленням Бога і Диявола.

Спочатку з ясуємо значення таких понять, як есхатологіяʼ  
та Страшний Суд:

Есхатологія – у релігійних системах: вчення про кінцеву 
долю  людини  та  людства.  Розрізняють  індивідуальну 
есхатологію,  тобто  вчення  про  потойбічне  буття  окремої 
людини  після  смерті  та  всесвітню  есхатологію  –  про  мету 
космосу  та  історії,  про  їх  кінець  і  про  те,  що  за  цим кінцем 
настане [11, с. 367].

У цілому, вірування щодо смерті та кінця світу поділяють 
на три категорії: для невіруючих атеїстів, скептиків смерть – це 
абсолютний  кінець;  для  християн  і  мусульман  існує  поняття 
воскресіння з мертвих і Страшний Cуд, після чого бере початок 
нове життя;  для  індуїстів  і  значної  частини буддистів  смерть 
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звільняє душу,  яка  перевтілюється в іншу живу істоту.  Отже, 
тільки  в  християнській  та  ісламській  традиціях  існує  віра  в 
життя після смерті [10, с. 78]. Отже, про апокаліпсис, Страшний 
Суд  і  життя  після  смерті  йдеться  у  священних  традиціях 
світових релігій – християнства та ісламу. Саме у двох останніх 
релігіях найбільша кількість адептів  у світі,  які  поклоняються 
єдиному  Богу.  Зазначимо  про  суттєві  світоглядні  відмінності 
двох  світових  релігій,  яким  притаманна  віра  в  життя  після 
смерті.  Доля  християнина  –  це  постійне  самовдосконалення, 
боротьба  із  собою  та  гріхом,  страх  перед  пеклом.  Доля 
мусульманина – це віра, дотримання канонів, поширення ісламу 
та повна віддача власної ж долі в руки Аллаха, у зв язку з чимʼ  
жоден  мусульманин  не  боїться  пекла,  адже  жоден  вірний  не 
може потрапити до нього. Крім того, уявлення раю у християн і 
мусульман суттєво відрізняється.  Так, у мусульман головними 
атрибутами райських насолод є вино та пишногруді  гурії,  що 
для християн асоціюється з розпустою, а отже, гріховністю [13].

Страшний суд,  Судний день – в  есхатологічних релігіях 
та віруваннях – останній суд, що буде звершений над людьми з 
метою  виявлення  праведників і  грішників і  визначення 
нагороди першим та покарання другим. В християнстві догмат 
про воскресіння, Судний день і Воздаяння є одним з основних. 
У колі інших він входить в Нікейсько-Царгородський  Символ 
віри, як входив колись до Символів віри перших християнських 
церков [11, с. 276].

Передусім  вважаємо  за  потрібне  з ясувати  витокиʼ  
есхатологічних  учень  у  контексті  світового  досвіду.  Так,  ми 
повинні зазначити про прасвітову релігію, зороастризм, у якій 
ми вперше зустрічаємо ідею боротьби добра і  зла та  єдиного 
Бога.  Також  уперше  кінець  світу  пророкував  Заратуштра, 
персидський пророк зороастризму в VI ст. до н.е. Згідно з його 
вченням,  бог  творець  Ахурамазда  напередодні  кінця  світу 
зійдеться  в  поєдинку  з  Ангроманью,  древньоперсидським 
Дияволом.  Після  цього  настане  космічна  зима,  а  потім  світ 
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охопить  вогонь  і  з явиться  новий  світ,  в  якому  праведникиʼ  
отримають  вічне  блаженство.  Як  помічаємо,  есхатологія 
зороастризму  напряму  пов язана  з  боротьбою  двох  богів,  щоʼ  
втілюють  добро  і  зло.  Згодом  ідеї  Заратуштри  проникли  в 
Грецію.  За  словами  Аеція:  «Геракліт  Ефеський  говорить,  що 
початком усього є вогонь, оскільки із вогню світ виник і у вогні 
кінець світу» [7, с.37]. 

Юдеї  познайомились  із  зороастризмом  під  час 
Вавилонського  полону.  Після  чого  в  іудаїзмі  утвердилося 
вчення про кінець світу і Страшний Суд [7, с. 56]. У цілому, у 
Кумрані, у юдаїстських апокаліптичних сектах, іранський вплив 
досить чітко простежується. Зокрема, єссеї претендували на те, 
щоб бути єдиними захисниками Бога, справу якого древні євреї 
зрадили.  Так,  згідно  з  переконаннями  єссеїв,  Богом  було 
створено  два  духи:  Князь  Світла  і  Князь  Темряви  (Веліал, 
Самаель, Мастема, Семіхазес),  котрі протистоять один одному 
та  готуються  до  великої  есхатологічної  битви,  яка  повинна 
закінчитися падінням Князя Темряви і перемогою  Князя Світла. 
У книзі,  названій «Війна синів світла із синами пітьми» єссеї 
створили  героїчний  міф  в  космогонічній  стилістиці.  У  міфі 
розбещений  світ  зникне  у  вогні  і  з  нього  народиться  новий, 
населений обраними. Так, єссеї готувалися до апокаліптичного 
зіткнення між Богом і Дияволом. Крім того, єссеї (сини світла) 
вважали себе творцями майбутньої перемоги над Сатаною. Саме 
в  їхніх  працях  Диявол  називається  різними  іменами:  Сатана, 
Веліал,  Мастема,  Семіхасез  –  і  набуває  тих  рис,  які  будуть 
притаманні  йому  в  Новому  Заповіті:  занепалий  ангел,  який 
через гординю стає ворогом як Бога, так і людини, намагаючись 
останню зіштовхнути з Творцем, поширюючи зло. 

Так,  подібна  істота  –  типовий  плід  апокаліптичного 
сектантського менталітету, який поширився в смутні часи двох 
останніх  століть  перед початком нашої  ери.  Стародавні  євреї, 
зіткнувшись з окупаційним режимом, спершу в елліністичний, 
потім  у  римський  періоди,  відчували  небезпеку,  у  якій 
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опинилася  культурна  і  релігійна  самобутність  їхньої  країни. 
Вони  чинили  запеклий  і  героїчний,  але  безнадійний  опір,  у 
центрі якого - повстання Маккавеїв, що відбулось у II столітті 
до н.е. До того ж (можливо, несвідомо) вони відчували вплив 
героїчної міфології своїх сусідів-зороастрійців. Усе це призвело 
до переосмислення своєї історії, у процесі якого в есхатологію 
повертається  надія  на  порятунок.  Нечисленні  екстремістські 
групи починають звинувачувати власний народ у зраді справи 
Бога  і  тому  поміщають  події  своєї  епохи  в  межі  великої 
боротьби  космічного  масштабу  між  Добром  і  Злом, 
використовуючи для цього відповідні образи в апокаліптичному 
стилі.  Члени  таких  сект  вважали  себе  богообраними,  яким 
обіцяно  порятунок.  Останнього  позбавлені  вороги  Ізраїлю,  а 
також – безліч невірних народів – усі вони перебувають у таборі 
ворога,  Сатани,  який  стає  відповідальним  за  зло  і  буде 
переможений у великій вселенській битві, яка, на погляд сект, 
розпочалась  у  їхній  історичний період  [10,  С.48-53].  Так,  без 
протистояння добра і зла не має есхатології,  яка була плодом 
тогочасних  історичних  реалій  і  прагнення  юдеїв  відновити 
справедливість і власну державність.

Деякі дослідники стверджують, що християнство бере свій 
початок і є певним відгалуженням іудаїзму, але чомусь у такому 
випадку  не  говорять  про  сутнісні  відмінності  в  особливостях 
віросповідання  іудаїзму  та  християнства.  Суть  іудаїзму  –  це 
неймовірно  велика  кількість  заборон,  недотримання  яких 
викликає гнів Яхве, який видається жорстоким та недосяжним. 
Христос  же не звертав  уваги на  численні  заборони іудаїзму і 
головним законом Бога, за вченням Христа, є закон милосердя. 
Крім  того,  кожному  християнину  дано  право  самостійно 
обирати, служити йому добру чи злу, Богу чи Дияволу. Те, що 
іудеї заговорили про єдиного Бога ще в XI–X ст. до народження 
Христа, ще не дає підстав говорити, що християнство є течією 
іудаїзму, як і не дає підстав говорити про те, що мусульманство 
є течією християнства, з причини виникнення останнього в VII 
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ст.  після  народження  Христа.  Зауважимо,  що  всім  трьом 
релігіям  притаманна  віра  в  Страшний  Суд,  але  тільки 
християнство та іслам є світовими релігіями.

Як ми зрозуміли, есхатологічні уявлення наявні в багатьох 
релігійно-філософських і світоглядних системах Землі [1, с. 31]. 
Юдаїзм,  християнство  й  іслам  мають  власну  есхатологічну 
концепцію – «Страшний Суд».

У християнській традиції  йдеться про «Апокаліпсис» як 
есхатологічну  концепцію.  Слово  «апокаліпсис»  –  грецького 
походження  й  означає  «одкровення».  Воно  ввійшло  до 
християнської  культури  завдяки  включенню  до  Біблії 
«Одкровення Іоанна Богослова», у якому Іоанн описує видіння 
або  картини  кінця  історії  та  початку  нової  історії.  У 
тлумачному словнику з релігієзнавства знаходимо: одкровення 
–  вияв  або  повідомлення  людям  істин,  які  виражають  волю 
Бога  або  відкривають  значення  сущого.  Одкровенням  може 
бути безпосередня поява і висловлювання Богом своєї волі або 
передача  її  через  ангелів,  знамення,  екстатичне  осяяння 
віруючого  тощо.  У  релігійній  філософії  одкровення  – 
надчуттєве безпосереднє осягнення істин, яке стає доступним у 
момент містичного просвітлення [9].

У цілому в Біблії немає словосполучення «кінець світу». 
Так, ця подія в Біблії фігурує під назвою «День Господній» або 
«Пришестя Господа Ісуса Христа». Біблія говорить про те, що 
існування  нашого  світу  завершиться  тоді,  коли  Ісус  Христос 
знову прийде на Землю видимим для всіх чином, щоб засудити 
й знищити зло на Землі. Таким чином, згідно з прогнозом Біблії 
кінець світу дійсно буде. І кінцем світу буде Божий Суд, або як 
його  ще  називають  «Судний  День»,  день  Другого  Пришестя 
Ісуса  Христа  на  Землю.  Про  це  можна  прочитати  в  Біблії, 
зокрема у Євангелії  від  Матфія  24-25 глави,  у  2-му Посланні 
Солунян  1–2  глави,  в  Апокаліпсисі  Іоанна  Богослова  15-22 
глави тощо.
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Відповідно  до  Нового  Заповіту  завдяки  Дияволу,  який 
спокусив Єву на гріховність,  виникає потреба пришестя Ісуса 
Христа,  який  перемагає  Сатану,  взявши  на  себе  всі  людські 
гріхи  (Біблія,  Кол.  2:  15).  Як  бачимо,  без  персони  Диявола 
зникає  доцільність  втілення  сина  Божого  на  Землі.  Тепер 
зʼясуємо, що говорить святе письмо про долю Диявола. Так, у 
Новому Заповіті також ідеться про те, що  в Судний день Сатана 
битиметься з Ангелом, який володіє ключем від безодні, після 
чого буде скутий і скинутий в безодню на тисячу років (Біблія, 
Апокаліпсис, 20:2-3). Через тисячу років він буде звільнений на 
короткий  час  і  після  другої  битви  навічно  буде  вкинутий  в 
«озеро  вогненне  і  сірчане»  (Біблія,  Апокаліпсис,  20:7-10). 
Ранньохристиянський мислитель Оріген (бл. 185-253/254) вчив, 
що  в  кінці  світу  Диявол  і  його  слуги  повернуться  до  Бога  і 
будуть прощені. Проте ця ідея, яка знаходила послідовників аж 
до XX ст., була визнана єретичною ще ранньої церквою.

Так,  згідно  з  Новим Заповітом близько  2000 років  тому 
Бог в Особі Ісуса Христа народився на Землі як Людина, щоб 
врятувати  нас.  З  любові  до  нас  Він  помер  на  хресті  за  наші 
гріхи,  прийняв  заслужене  нами  засудження  на  Себе,  щоб  ми 
могли отримати  прощення  наших гріхів  через  каяття  і  віру  в 
Нього:  «Бо  так  полюбив  Бог  світ,  що  віддав  Сина  Свого 
Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього, не загинув, але 
мав життя вічне. Бо не послав Свого Сина на світ, щоб судити 
світ,  але  щоб  світ  спасся  через  Нього.  Хто вірує  в  Нього  не 
вірує, той вже засуджений, бо не увірував в ім я Єдинородногоʼ  
Сина Божого. Хто вірує в Сина, той має життя вічне, а не вірує в 
Сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому» 
(Біблія, Євангеліє від Іоанна 3:16-18, 36). 

Отже,  перший  раз  Ісус  Христос  приходив  на  Землю  як 
Спаситель, щоб дати нам змогу покаятись і через віру в Нього 
отримати порятунок від засудження за наші гріхи. Удруге Ісус 
Христос  прийде  в  зовсім  іншому  вигляді,  Він  з явиться  наʼ  
Землю у великій  славі  і  могутності,  щоб  зробити  остаточний 
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Суд  над  людством,  щоб  засудити  тих,  хто  відкинув  Його  як 
Спасителя,  і  визволити  тих,  хто  по-справжньому  повірив  у 
Нього.

У  Біблії  однозначно  сказано,  що  ніхто  не  може  знати 
точної дати, коли відбудеться кінець світу, тобто Судний День, 
Пришестя  Ісуса  Христа.  Згідно  із  священним  писанням  Ісус 
Христос говорив про це так: «Про день же той і годину ніхто не 
знає,  ні  ангели  небесні,  а  тільки  Отець  Мій  один.  Тож 
пильнуйте, бо не знаєте, в який час Господь ваш прийде. Але це 
ви знаєте, що, якщо б знав господар, в який час прийде злодій, 
то пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви 
будьте  готові,  бо  в  яку  годину  не  думаєте,  прийде  Син 
Людський» (Біблія, Євангеліє від Матвія, 24:36, 42-44).

Проте в Біблії йдеться про те, як ми можемо дізнатися, що 
час  кінця  світу  наближається.  У  Біблії  згадуються  події,  які 
безпосередньо будуть передувати кінця світу, зокрема, про них 
йдеться в Євангелії від Матвія й Апокаліпсисі Іоанна Богослова. 
Однією з таких ключових подій є прихід Антихриста. Правління 
цього  представника  Сатани  буде  кульмінацією  людського 
повстання проти Бога. І саме під час його правління відбудеться 
Пришестя  Ісуса  Христа,  тобто кінець  світу.  Христос  знищить 
Атихриста  і  засудить  тих,  хто  пішли  за  ним.  Відповідно  до 
біблійного вчення, усі, хто повірив в Ісуса Христа, будуть вічно 
жити з Богом у Царстві Небесному.

У Новому Заповіті картина Судного Дня і Страшного Суду 
змальовується так.  Ангели при кончині віку зберуть вибраних 
від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх (Матв., 24:31), а 
також  зберуть  з  царства  Його  всі  спокуси  і  тих,  хто  чинить 
беззаконня  (Матв.,  13:41)  і  відділять  злих  з-поміж праведних 
(Матв.,  13:49).  За  апостольським ученням,  «всім  нам  слідує 
предстати  перед  судилище  Христове»  (2  Кор.,  5:10),  «всі  ми 
предстанемо на суд  Христовий» (Римл., 14:10). Бог через Ісуса 
Христа  буде  судити  юдеїв і  язичників (Римл.,  2:9),  живих  і 
мертвих (Дії 10:42; 2 Тим., 4:1), тобто тих, хто має воскреснути 
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з мертвих, і  тих, хто залишаться до воскресіння живими, але, 
подібно воскресшим, зміняться (1 Кор., 15:51, 52), а також, крім 
людей, і злих ангелів (Юд. 6; 2 Петр., 2:4).

Судимі  будуть  не  тільки  діла  людей,  як  добрі,  так  і  злі 
(Матв.,  25:35,  36,  42 и 43;  2 Кор.,  5:10),  але і  всяке їх марне 
слово  (Матв.,  12:36).  Праведним  суддя  скаже:  «…прийдіть 
благословенні Отця Мого, наслідуйте приготоване вам царство 
від закладин світу» (Матв., 25:34); натомість грішні ж почують 
вирок:  «…йдіть  від  Мене  прокляті  у  вогонь  вічний, 
приготований дияволу і ангелам його» (Матв., 25:41).

Отже,  есхатологічні  очікування  в  Європі  мають 
зороастрійські  корені  та  в  християнській  традиції  були 
засвідчені пророцтвом Іоанна Богослова. На фоні деталізованої 
есхатологічної концепції та культу головні дійові особи Бог та 
Диявол  відходять  на  задній  план,  проте  це  не  повинно 
применшувати  їхньої  ролі.  (Увага  з  центральних  персон 
переміщується на постаті Христа та Антихриста, апокаліптичні 
ознаки,  покаяння,  гріховність,  Страшний  Суд).  Так,  ми 
помічаємо,  що  кінець  світу,  запозичений  з  зороастризму 
юдаїзмом,  а  потім  з  юдаїзму  християнством,  був  пов язанийʼ  
насамперед  з  прагненням  людини  відновити  справедливість. 
Насправді саме тому виникає постать Диявола, як спокусника і 
винуватця  гріхопадіння  людини  та  її  страждань.  Основою 
есхатологічних  очікувань  була  віра  в  торжество  добра.  Тому 
врешті з явився мотив першого пришестя Христа та другого, часʼ  
якого невідомий.  Крім того,  можна констатувати факт,  що до 
кінця світу Диявол і Бог будуть змагатися за людські душі,  у 
результаті якого в Судний день вірні Христу отримають вічне 
життя, а підлеглі Дияволу, разом з ним будуть знищені. Так, у 
Церкви  з явилося  могутнє  кермо  влади,  на  основі  якогоʼ  
поширюється  її  вплив.  Цілком  закономірним  є  висновок,  що 
віра в Бога на Землі будується на страху Страшного Суду, що 
тримається  на  постаті  Диявола  та  насаджуванні  людству 
відчуття провини за первородний гріх. Так, у цілому есхатологія 
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– це прояв страху  людини перед Богом як Суддею та Дияволом, 
як спокусником, а також прояв почуття провини перед Богом за 
гріхопадіння. Саме на основі такого есхатологічного субстрату 
будується подальша історична доля європейського суспільства, 
у якій есхатологічні очікування відіграли чималу роль. 

Перспективним  є  дослідження  апокаліптичних  рухів 
упродовж  усієї  християнської  історії,  центральними,  але 
тіньовими  особами  яких  були  Бог  і  Диявол.  Це  дасть  змогу 
з ясувати глибинні мотивації  християнина в створенні власноїʼ  
історії.
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Християнський дуалізм і його вплив 
на формування есхатології: історична розвідка

В статье прослежена эволюция эсхатологических учений 
человечества,  начиная от  эпохи зороастризма,  заканчивая 
«Апокалипсисом» Иоанна Богослова в христианской традиции. 
Главным фокусом исследования  стал дуализм,  а именно 
специфика противостояния добра и  зла  в апокалиптике.  В 
статье определены  роль  и  место Бога  и Дьявола  в 
эсхатологической концепции христианского мира.

Ключевые слова:  Бог,  Дьявол,  дуализм,  эсхатология,  
зороастризм,  иудаизм,  ессеи,  Апокалипсис,  Иоанн Богослов,  
Библия.
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