
СВІТЛАНА ДЕРАВЧУК 
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАЧЕННЯ БОЖИЙ У ТЕКСТІ 

БІБЛІЇ (ПЕРЕКЛАД І. ОГІЄНКА) 
 
Означення Божий (похідне від Бог) надзвичайно поширене у біблійному тексті, оскільки 
виступає носієм семантики атрибутивності стосовно найвищої, найдосконалішої духовної 
сутності. У християнському богослов’ї Біблія вважається текстом сакральним, виявом 
Божественного Одкровення, що передавалося устами старозавітних та новозавітних 
апостолів. 

Поєднуючись із багатьма опорними лексемами, функціонуючи в різних контекстах, епітет 
Божий може набувати особливих значеннєво-стилістичних відтінків. Це зумовлено його 
здатністю активізувати за певних умов окремі семи (епітет розглядається у широкому 
розумінні, не лише як суто художнє означення). 11-томний «Словник української мови» 
подає досить узагальнене визначення цього слова: «Божий — прикм. до Бог — воля Божа 
(Божий світ, служба Божа — церковна відправа)». 

У словнику за редакцією Б. Грінченка ширше подано сполучуваність цього епітета з 
різними лексемами: Божа воля, Божа й сила; Божий храм; Божа мати; Божий дар; Боже 
дерево; Божа постіль; Божа пташка; Божа роса; На Божій дорозі; Божа хвала та ін. 

І. Огієнко вказував на два значення лексеми Божий: Божий — приналежний до Бога. 
Слово Божий нерідко вживається в Біблії у значенні дуже великий, дуже високий і т. ін., 
цебто для збільшення розмірів предмета чи дії... Божі гори, Боже зібрання. Це друге 
значення, що його виділяв І. Огієнко, належить до зумовлених лексичною сполучуваністю. 

Враховуючи останню, у біблійному тексті вирізняємо такі основні значення епітета 
Божий: 

• належний Богові — Боже око; Божий палець; Божі уста; Божий образ; 
• безпосередньо чи опосередковано пов’язаний з Богом — Божий Дух; Син Божий; діти 
Божі; Агнець Божий; дім Божий; Божий ковчег; Царство Боже; 

• який є ознакою волевиявлення Всевишнього — дар Божий; Закон Божий; воля Божа; слово 
Боже; постанови Божі; заповідь Божа; 

• такий, що несе щастя, спокій,  добро — Божа благодать; Боже благословення; 
• який поширює і пропагує заповіді, настанови Бога — справа Божа; нива Божа; церква 
Божа; 

• вірний Богові, який своє життя присвятив служінню Всевишньому — угодник Божий; Божий 
чоловік; раб Божий. 

Лексема раб у сполученні з епітетом Божий втрачає первинне пряме значення і означає 
будь-яку віруючу людину. Зв’язок із первинним значенням зберігається у значенні 
‘залежність, підпорядкування людського життя волі Бога’. 

Найчастіше означення Божий стоїть у постпозиції щодо опорного слова. Інверсійний 
порядок слів зумовлює емоційно-експресивну переоцінку, перерозподіл смислового 
навантаження між членами речення: і я суджу поміж тим і тим, та оголошую постанови 
Божі та закони Його (Вих. 18.16); Вони споживають хліб Божий та не кличуть Його! (Пс. 
53.5). 

Поряд із лексемою Бог у такому самому значенні можуть уживатися словосполучення 
Божа рука, Божий перст, Боже лице та ін.: І дав Він Мойсеєві .. дві таблиці свідоцтва, 
таблиці кам’яні, писані Божим перстом; ... нехай він перед Божим лицем пробуває навіки, 
хай милість та правда його стережуть! (Пс. 61.8). 

Деякі сполучення слів із епітетом Божий набувають статусу богословських термінів, 
семантика і стильові функції яких визначаються релігійними канонами. До таких 
зараховуємо парафрази: Син Божий; Народ Божий; страх Божий; Слово Боже. 

Біблійний вислів Ізраїлеві сини традиційно вживається також у значенні Божі сини. Ці 
поняття тотожні, оскільки ізраїльський народ вважався обраним Богом. У староєврейській 
мові слово син не тільки означало генетичну спорідненість, а й було узагальненою назвою 



представників певного роду, етносу: І буде їм сказано: «Ви сини Бога Живого» (Ос. 2.1). У 
Новому Заповіті Син Божий є усталеною парафрастичною номінацією Ісуса Христа: І ось 
приступив до Нього спокусник, і сказав: «Коли Ти Син Божий, скажи, щоб каміння це стало 
хлібним!» (Мт. 4.3). 

Назва народ Божий у Старому Заповіті стосувалася тільки євреїв, оскільки інші народи 
вважались поганими. У Новому Заповіті ця номінація зазнала суттєвої семантичної 
трансформації. Головним критерієм належності до Божої спільноти, за словами апостола 
Петра, стало прийняття людьми євангельського вчення, віри у спасительну місію Христа: Але 
ви — вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власности Божої, щоб звіщати 
чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до дивного світла Свого, колись «ненарод», а 
тепер народ Божий, колись непомилувані, а тепер ви помилувані! (1 Петр. 2.9). 

Згідно з термінологією Старого Заповіту побожність людини як визначальний стан 
людської душі у її взаєминах із Всевишнім називається страхом Божим. Епітет Божий у 
поєднанні з лексемою страх визначає домінантні семи: ‘покірність’, ‘смирення’, 
‘пошанування’. Як внутрішня добровільна упокореність перед найвищою святістю, страх 
Божий є джерелом автентичного релігійного почуття: Сказав Бог Ізраїлів, Скеля Ізраїлева, —  
справедливий панує у Божім страху! (2 Сам. 23.3); Нема страху Божого перед очима їхніми 
(Рим. 3.18). 

Отже, у біблійному тексті епітет Божий має складну семантичну структуру, що дозволяє 
реалізувати у різних контекстах численні значеннєво-стилістичні відтінки. 
 
 


