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У єврейській мові слово, що перекладається українською як мова, первісно означало «вуста», 
«губи», і лише на основі вторинної номінації набуло значення «мова». 

У Біблії вказано, що спочатку людство послуговувалося однією мовою: «І була вся земля 
одна мова і слова одні» (Бут. 11:1). Але відповіді на питання, якою була перша вселюдська 
мова, чи ідентифікувалася вона з певним народом, у Святому Письмі ми не знаходимо. Мова 
розглядається як дар, даний людині при її створенні. 

У Біблії виявляємо згадки про різні мови: арамейську, іудейську, халдейську, азотську, 
лікаонську, римську (латинську), гебрейську (єврейську), грецьку. Іудейською мовою 
розмовляли у Південному царстві ізраїльтяни з коліна Іуди. Вважається, що арамейська мова 
виникла з одного із західносемітських діалектів, на якому говорили у північно-західній 
Месопотамії на початку II тисячоліття до Різдва Христового. Очевидно, на цьому діалекті 
спілкувалися єврейські патріархи до переселення у Палестину. В часи Ісуса Христа 
арамейська мова витіснила єврейську, з часом набувши статусу розмовної мови єврейського 
народу. Писемна форма давньоєврейської мови, на якій написана переважна частина книг 
Старого Завіту, в цей час уже не вживалася як розмовна. У період Перського царства саме 
арамейська була мовою офіційних документів і міжнаціонального спілкування. 

Після тривалого вавилонського полону іудеї засвоїли халдейську мову. Це призвело до 
істотного послаблення статусу єврейської мови, передусім серед простого народу. Як 
свідчать історичні джерела, у цей час було здійснено халдейськомовні парафрастичні 
переклади книг Старого Завіту, в тому числі П’ятикнижжя Мойсея та Книги пророків. 

Із включенням Палестини у склад Римської імперії латинська мова стає тут офіційною. 
Цим, очевидно, й пояснюється те, що на хресті, на якому був розп’ятий Ісус Христос, один із 
написів був латинськомовний: «І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був 
розп’ятий, було близько від міста. А було по-гебрейському, по-грецькому й по-римському 
написано» (Ів. 19:20). Ми окремо наголосили на цьому факті тому, що зазвичай римляни 
робили напис тільки по-латинському, вказуючи ім’я та злочин засудженого до страти. Однак 
римський правитель Іудеї Пилат хотів надати особливої урочистості страті Христа. Щоб 
привернути увагу до цієї події представників різних народів, які в цей час святкували Пасху 
в Єрусалимі, він звелів зробити напис трьома мовами. 

Єврейська мова — мова ізраїльського народу. Нею написані всі книги Старого Завіту за 
винятком окремих фрагментів, викладених арамейською. Вважається, що арамейська є 
своєрідним синтезом арамейської і нанайської мов. Після вавилонського полону вона 
витісняє єврейську з розмовного вжитку, остання стає переважно мовою богослужінь та 
вчених. 

У часи Ісуса Христа мовою повсякденного спілкування в Палестині була арамейська. У 
кінці XIX — на початку XX ст. на основі давньоєврейської мови виникла сучасна єврейська 
мова, усна й писемна форми, яка в наш час є офіційною мовою держави Ізраїль. 

Грецька мова, якою написаний Новий Завіт, — це еллінізоване наріччя єврейської 
(арамейської) мови. Нею був здійснений переклад Старого Завіту, відомий як «переклад 
сімдесятьох», нею ж написаний майже весь Новий Завіт (за винятком Євангелія від Луки, 
книги Діянь апостолів і всіх Послань апостола Павла, які написані тогочасною грецькою 
мовою). 

Біблія підтверджує наявність різних мов у різних племен, народів: «Від них відділилися 
острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх» 
(Бут. 10:5). Якою була єдина мова до вавилонського краху? Цілком імовірно, що єврейською, 
оскільки з усіх відомих мов саме вона зберігає найтісніший зв’язок між назвами та їх 
властивостями, а також чистоту, простоту і досконалість, наявність архетипів, яких немає в 
інших давніх мовах. 

Виокремлення мов певним чином зруйнувало позірну єдність людей, але воно також стало 



знаменням нового світу, де мова уже не піддається прокляттю і спасіння є звершеним 
фактом. Проте мова — це носій не тільки добра, але й зла на землі: мова грішника втілює 
лукавство, тоді як мова праведника звернена до Бога, його слави, похвали: «за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня! Бо зо слів своїх будеш 
виправданий і зо слів своїх будеш засуджений» (Мв. 12:36-37). Мова праведника — «то 
добірне зерно» (Пр. 10:20), ліки (Пр. 12:18), вічність (Пр. 12:19), добре знання (Пр. 15:2); 
дерево життя (Пр. 15:4); мова грішника виражає глупоту (Пр. 15:2). 

Вживана метафорично, мова уособлює життєдатну силу: «моя мова, як краплі дощу на 
траву, та як злива на зелень» (Повт 32:2). 

«Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово» — це одкровення 
євангеліста Івана закарбувало глибинну сутність Слова (мови), їх таємничу незбагненність і 
життєдайну силу. 
 


