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«А з істиною приходить краса, а з цією красою – свобода 
перед Богом». У 1812 році професор Бенджамін Раш написав 
лист-вітання Джону Адамсу, своєму близькому другові. Він 
заохочував Адамса та Томаса Джефферсона відновити їхню 
давно зруйновану дружбу. Адамс тоді написав листа Джеффер-
сону на Новий рік, простягаючи йому «оливкову гілочку миру». 
Незабаром Джефферсон відгукнувся. Коли добрі вісті дійшли 
до Раша, то він, сповнений радості, тут же написав Адамсу: 
«Одні говорили, інші писали, а ще інші боролися на війні, щоби 
встановити та утвердити її [американську революцію], але ви з 
містером Джефферсоном подумали за нас усіх».

Двісті років по тому сталася ще одна революція, революція 
Духа. Її назвали «Рухом Ісуса», і якщо ви не знайомі з цими поді-
ями, то не знаєте і про цінність книги «Мистецтво і Біблія», не 
усвідомлюєте, яким словом свободи та яким свіжим ковтком 
повітря була ця книга! Багато людей говорили, писали та навіть 
сперечалися про Рух Ісуса, але Франсіс Шеффер чимало думав 
за нас і, що важливіше, навчив нас думати.

Майже від початку цього руху було багато чого незрозумі-
лого. Дехто з нас намагався прийняти дари, які Бог виливав на 
Христове Тіло, інші ж називали їх прокляттям. Такі люди казали, 
що сучасний стиль, навіть певні музичні інструменти (як-от 
гітара) недоречні чи неприйнятні в церкві.

Та тут з’явився химерний чоловічок з козлиною борідкою, 
одягнутий у ледергозе*. Він промовляв слова віри та свободи 
до світу, який почав підозріло ставитися до прекрасного. Шеф-
фер нагадав нам усім, що Отець Ісуса є також Богом краси.

* Ледергозе – короткі шкіряні штани, національний одяг баварців та ті-
рольців. Зазвичай носяться на підтяжках (тут і далі примітки переклада-
ча).

Передмова
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У час, коли ми потребували конкретних біблійних орієн-
тирів, Шеффер надав нові погляди та нову структуру (мажор і 
мінор), водночас знову та знову наголошуючи, що саме наше 
життя має бути втіленням мистецтва («poiema»*).

Він наполягав, що ми вільні, що наша уява вільна. Ми вільні, 
щоб творити, якщо ніколи не забуватимемо, що ми – раби 
Ісуса.

Шеффер вільно переходить від Гайдеґґера до Еліота, від 
Філіппо Ліппі до Лютера, очікуючи, що ті з нас, хто не знайо-
мий з цими творчими велетнями, обов’язково відкриють їх для 
себе. У цьому процесі він познайомив нас із широкою плеядою 
мислителів, про яких ми б інакше не дізналися. Він наполягав на 
поєднанні змісту зі способом вираження думок, яке він назвав 
«справжністю». Такий погляд розсіював туман спантеличення, 
який був спричинений розбіжностями та незгодою. Але це 
заохочення було не просто «карт-бланш»**. Воно було захистом 
митців перед церквою, а також викликом для самих митців, щоб 
залишатися у рамках Божого відкуплення в церкві.

Ця книга є букварем з біблійної творчості. Вона сурмить про 
те, що наша творчість походить з певного світогляду, а тому 
нашою відповідальністю є узгодити цей світогляд з Писанням, 
перш ніж ми продовжимо творити. Автор заохочує митців сер-
йозно поставитися до панування Христа в кожній сфері їхнього 
творчого життя.

Шеффер привніс біблійну ясність у час, коли цей рух так її 
потребував. Він попереджав, що наш творчий виклик має три-
вати (і таки буде тривати) усе життя. З досвіду власного життя 
можу сказати, що це правда. У час, коли перед нами зачиняли 
двері, він прагнув відімкнути їх чи принаймні дати нам ключ. Він 
визволив ціле покоління митців, водночас привівши нас у легке 
ярмо авторитету Писання, щоб підкорити все життя Божому 
Слову.

Можливо ви думаєте: «Все це було майже ціле покоління 
тому. Хіба знайдеться місце для Шеффера сьогодні?» 
Хоча старий затертий вираз «ця книга актуальна і сьогодні» є 
* Poiema – з гр. «твориво», «творіння», «витвір».
** Карт-бланш – необмежені повноваження.
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правдивим, його недостатньо. Сьогодні, понад 30 років після 
написання цієї книги, багато хто вважає, що надходить новий 
рух. Ми віримо та сподіваємося, що час нового видання «Мис-
тецтва і Біблії» збіжиться з часом майбутньої революції Духа, 
яка незабаром прийде.

Отож звертаюся до тебе, юний митцю, – не оминай істини 
цієї невеличкої книги. Розплющ очі на красу, яка розкривається 
через Писання та Євангеліє Ісуса Христа, й оживи для свободи, 
яка у винятковий спосіб належить лише тобі, – творити на славу 
Божу. Думай. 

Майкл Кард, 
співак, пісняр та автор книги  
«Письмо по піску»
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Яке місце займає мистецтво в християнському житті?
Чи мистецтво, а особливо образотворче мистецтво, – це 

лише спосіб для світських ідей прошмигнути через чорний 
вхід? Ми знаємо, що поезією можна славити Бога – псалмами 
та, може, навіть сучасними гімнами. А як щодо скульптури або 
ж драми? Чи знайдеться для них місце в християнському житті? 
Чи не повинен християнин зосередити свій погляд лише на 
«релігійних речах» і забути про мистецтво та культуру?

Панування Христа

Як євангельські християни ми схильні відкидати мистецтво на 
периферію життя.

На нашу думку, усе інше в житті є куди важливішим. Незважа-
ючи на постійні розмови про панування Христа, ми звузили це 
поняття до дуже маленької сфери. Ми неправильно розуміємо 
концепцію панування Христа над усією людиною та над усім 
Всесвітом, а тому не оволоділи багатством, які Біблія дає нам 
для життя і культури.

Панування Христа над усім життям означає, що в християн-
стві не існує якихось платонівських сфер, не існує дихотомії 
чи ієрархії тіла й душі. Бог створив і тіло, і душу, а відкуплення 
стосується всієї людини. Євангельських християн справедливо 
критикують за те, що, виявляючи надмірну увагу до спасіння 
душ і відправкою їх у рай, вони приділяють недостатньо уваги 
людині як цілісній істоті.

Однак Біблія чітко говорить: (1) Бог створив людину 
цілісною, (2) у Христі людина цілісно отримує відкуплення, 
(3) Христос тепер є Господом усієї людини, Він є Господом 
усього християнського життя та (4) у майбутньому, коли Хрис-

ЕСЕ ПЕРШЕ

Мистецтво у Біблії

І
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тос повернеться, тіло воскресне з мертвих і людина повністю 
отримає цілісне відкуплення.

Саме у таких рамках нам варто розуміти місце мистецтва 
в християнському житті. Тому поміркуймо більше про те, що 
означає бути цілісною людиною, усе життя якої належить пану-
ванню Христа.

Концепція цілісності людини та панування людини над тво-
рінням з’являється на перших сторінках Писання. У Бутті 1:26-27 
читаємо: «І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, 
за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над 
птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над 
усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на Свій образ людину 
створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку 
створив їх». Тому вже з самого початку чоловік і жінка (обоє!) 
були створені на образ Божий і мали панувати над усім ство-
реним світом. Вони несли в собі Божий образ. Завдяки цьому 
вони могли головувати на землі, піклуватися про сад, доглядати 
й берегти його перед своїм Господом. Звісно, це панування 
було зіпсоване історичним гріхопадінням космічного масштабу, 
а тому воно й опіка над творінням не можуть бути досконалими.

Але коли людина приймає жертву Христа, то цілісність її 
особи відновлюється. Так, спасається її душа, але також і розум 
та тіло. Християни мають щоденно звертатися до Христа, бо 
Він зрощує Свій плід через нас. Справжня духовність – це пану-
вання Христа над усією людиною.

В історії були періоди, коли християни розуміли це краще, 
ніж в останні десятиліття. Кілька років тому, коли я почав пра-
цювати над християнською гносеологією та християнською 
концепцією культури, багато людей з підозрою поставилися 
до моїх зусиль. Вони вважали, що оскільки мене цікавлять від-
повіді з інтелектуальної точки зору, то я недостатньо відданий 
Писанню. Але таке уявлення досить убоге. Відповідно до нього 
неможливо зрозуміти, що християнство, якщо воно справді 
істинне, стосується людини у її цілісності, включаючи її розум 
і творчість. Християнство істинне не просто «догматично» чи 
«доктринально». Радше воно істинне стосовно всього, істинне 
у всіх сферах і всіх аспектах життя людини.
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Люди в давнину боялися, що якщо дійдуть до краю землі, то 
впадуть і їх зжеруть дракони.

Але коли ми усвідомимо, що християнство істинне стосовно 
усього життя, істинне стосовно всього навколишнього світу, а 
саме стосовно безмежного особистісного Бога, Який справді 
існує, то наш розум отримає свободу. Ми можемо шукати від-
повідь на будь-яке запитання без страху, що впадемо з краю 
землі. Таке ставлення дасть нашій християнській вірі силу, якої 
нам так часто не вистачає сьогодні.

Проте є ще й інший бік панування Христа, який охоплює всю 
культуру, зокрема і сферу творчості. Знову ж таки, євангель-
ське чи біблійне християнство доволі слабке на цьому фронті. 
Майже все, що ми творимо, – лише романтизоване мистецтво 
недільної школи. Ми наче не розуміємо, що сфера мистецтва 
також має перебувати під пануванням Христа.

Я часто цитую слова Френсіса Бекона, що був одним із пер-
ших сучасних вчених, який вірив в однорідність природних 
причин у відкритій системі*.

Він разом з іншими вченими, такими як Коперник і Галілей, 
вважали, що світ створений розумним Богом, а тому вони 
можуть пізнавати істини Всесвіту за допомогою розуму.

З багатьма твердженням Френсіса Бекона я не можу пого-
дитися, але мені подобається наступне: «Людина через грі-
хопадіння відпала водночас від стану невинності та від свого 
панування над природою. Однак втрачене може частково бути 
відновлене в цьому житті. Перше відновлюється через релігію і 
віру, а останнє – через мистецтво та науку». Як шкода, що єван-
гельські християни у США, Британії та по всьому світу не мали 
такого бачення протягом останніх п’ятдесяти років!

Мистецтво та наука повинні мати чільне місце у християн-
ському житті – вони не можуть бути на периферії. Бо для хрис-

* Відкрита система: Бог створив особистий Всесвіт, у якому Він працює та 
активно долучається до нього.

 Закрита система: Бог створив неособистий Всесвіт, у якому Він не пра-
цює і в який жодним чином не втручається. Він просто запустив його і 
дає йому виконувати свої функції.
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тиянина, який відкуплений працею Христа і живе згідно з Писан-
ням під ведінням Святого Духа, панування Христа повинно 
включати й зацікавлення в мистецтві. Християнин має викорис-
товувати мистецтво не просто ніби якусь тоненьку брошурку, 
але як красу на славу Бога. Витвір мистецтва сам собою може 
бути славослов’ям.

Проте хоча концепція панування Христа над усім світом 
охоплює і мистецтво, багато християн твердить, що у Біблії про 
нього йдеться дуже мало.

Часто можна почути, що євреїв начебто не цікавило мисте-
цтво через те, що написано в Десяти заповідях. Але таке можна 
сказати, лише дуже неуважно прочитавши Біблію. Та оскільки 
такої думки дотримується багато християн, її варто розібрати та 
дати відповідь.

Не роби собі різьби

Ті, хто вважає, що мистецтво заборонене Писанням, най-
перше вказують на Десять заповідей: «Не роби собі різьби і 
всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що 
в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, 
Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, 
на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене». 
Хіба незрозуміло, що людині заборонено робити подобу не 
лише Бога, а й із будь-чого іншого, що на небі чи на землі? Така 
думка, звісно, не залишає місця для мистецтва.

Але до того як ми озброїмось таким висновком, нам варто 
поглянути на інший уривок у Законі, який допоможе зрозуміти 
справжнє значення цієї заповіді у книзі Вихід.

«Не зробите собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не 
поставите собі, і каменя з фіґурами не покладете в вашім Краї, 
щоб кланятися перед ними. Бо Я Господь, Бог ваш!» (Левит 26:1). 
З цього уривка очевидно, що Писання не забороняє створення 
образотворчого мистецтва, але радше забороняє поклоніння 
йому. Лише Богу потрібно поклонятися. Тому заповідь не проти 
створення мистецтва, а проти поклоніння будь-чому, окрім 
Бога, і проти поклоніння витворам мистецтва. Погано поклоня-
тися мистецтву, але творити мистецтво – ні.




