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ЩО ТАКЕ ЄВАНГЕЛІЄ?

У РУСі найбільший скарб – це Євангеліє. Це справді «…сила Божа 
на спасіння кожному, хто вірує…» (Римлян 1:16), яка супроводжує нас 
упродовж усього християнського життя. Однак у сучасному світі люди 
часто не розуміють, що ж таке Євангеліє. Ця коротка стаття пастора 
Пресвітеріанської церкви в Нью-Йорку Тима Келлера чітко пояснює, 
що таке Євангеліє.

ЄВАНГЕЛІЄ – ЦЕ ТРЕТІЙ ШЛЯХ

Євангеліє означає «добра новина». Його основний зміст полягає 
в тому, що «…Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб 
стали ми Божою правдою [праведністю] в Нім!» (2 Коринтян 5:21). 
Євангеліє говорить, що ми настільки грішні, втрачені та безпомічні, що 
лише життя й смерть Божого Сина може спасти нас. Але воно також 
говорить, що тих, хто довіряє Христові й покладається на Його працю, 
а не на власні добрі справи, Бог зробив «…святими, і непорочними, і 
невинними перед Собою» (Колосян 1:22).

Євангеліє говорить, що наш основний гріх – це не просто 
неспроможність слухатися Бога, а те, що ми покладаємося на свій 
власний послух, щоб отримати спасіння. Тому Євангеліє – це «третій 
шлях», це ні релігійність, ані нерелігійність. Релігійна людина каже: «Я 
роблю правильні речі, які Бог велить»1, а нерелігійна людина каже: «Я 
сам вирішую, що правильно і неправильно для мене». Але обидва шляхи 
відкидають Ісуса як Спасителя (хоча такі люди можуть шанобливо 
ставитися до Нього як до Помічника чи доброго прикладу). Обидва 
шляхи – це способи спасти самого себе, вони власне дають людям 
змогу самим контролювати своє життя. Тому Євангеліє вберігає нас, з 
одного боку, від законництва та моралізму, а з іншого – від гедонізму 
та релятивізму.

СИЛА ЄВАНГЕЛІЯ ДЛЯ ЗМІНИ

Євангеліє – це не просто вступний урок, це весь матеріал християнства. 
Євангеліє – це не мінімальний набір доктрин, щоб увійти до Царства, а 
спосіб, яким ми можемо вирішити кожну проблему в житті та зростати 
кожної миті. Якщо віримо, що можемо знайти сенс і відчуття власної 
гідності через свою поведінку, тоді ми стаємо або гордими, або 
зверхніми щодо інших (якщо нам вдається жити згідно з принципами, 
які ми собі встановили), або ж ми розчаровуємося та починаємо картати 
себе (якщо нам не вдається жити згідно з ними). Але Євангеліє створює 
цілковито новий погляд на себе.

1 «Нашою основною проблемою, каже св. Августин, є людське серце, яке 
ігнорує Бога, зосереджується на собі, намагається возвеличити себе, хоче 
догоджати собі та, зрештою, починає принижувати себе. Людина, яка 
досягає Бога і прагне догоджати Богові, так би мовити “тягнеться догори, 
розширюється” і облагороджується через це. А людина, зациклена на 
собі, яка хоче Божих благословень без Бога, яка прагне задовольняти 
бажання свого поділеного серця, просто скручується, як зім’ята ганчірка. 
Такі бажання обмежені. Є щось у смиренні, що, на диво, возносить серце, 
і щось у гордості, що принижує його», – Корнилій Плантінґа «Не може 
бути, щоб так мало бути», с. 62 (в кінці цитує Августина з книги «Місто 
Бога»). 
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По-перше, воно говорить нам, що ми набагато більше грішні, ніж 
можемо собі уявити, але й набагато більше люблені та прийняті у 
Христі, ніж наважуємось надіятися – і це все одночасно. Більше того, 
якщо вірити Євангелію, то що більше ми бачимо свій гріх, то сильніше 
переконуємося, що спасенні лише благодаттю, і вона набуває для нас 
більшої цінності та дієвості. Тому Євангеліє дає нам неймовірну силу 
визнати свої вади.

По-друге, знання про наше прийняття у Христі перетворює (вперше) 
Божий Закон на красу, а не на ярмо.

Ми починаємо користуватися Євангелієм, щоб насолоджуватися 
Тим, Хто так сильно нас збагатив, замість того щоб використовувати 
Євангеліє, щоб заслужити Його ласку. Один спосіб перетворює 
моральне та жертовне життя на радість, а інший – на ярмо.

Тому Євангеліє змінює все. Воно руйнує расові бар’єри, усуваючи 
будь-яку расову гордість чи меншовартість. Воно руйнує психологічні 
проблеми, усуваючи пиху та ненависть до себе. Воно руйнує наші 
лицемірні маски, бо ми вільні, щоб визнати, ким ми є. Воно впливає на 
все, що ми робимо… як ми підбадьорюємо людей, як ми допомагаємо їм 
впоратися з психологічними проблемами, як ми поклоняємося Богові, як 
ми сприймаємо критику.

ЯК ВЕСТИ МАЛУ ГРУПУ В РУСІ

Малі групи існують для того, щоб сприяти зміцненню стосунків студентів 
між собою. Ці групи є одним з найголовніших елементів нашого 
служіння – і не лише тому, що вони дають студентам можливість 
будувати спільноту, але й також слугують безпечним місцем, де можна 
міркувати про те, що вони дізнаються на великій групі.

Існує три ключові завдання малої групи в РУСі:

1. Сприяйте розмові

Наша мета – це дискусія. Ваша роль як лідера малої групи – це не 
бути вчителем. Ви маєте лише сприяти дискусії. Намагайтеся, наскільки 
це можливо, залучати кожного до роздумів та обговорення заняття. 
Ви також можете висловлювати свою думку, якщо вважаєте, що це 
доречно, але ваша мета – це дати їм можливість говорити. Це означає, 
що передусім вашим завданням є ставити запитання, слухати та творчо 
знаходити спосіб, як залучати людей до дискусії.

2. Сприяйте харчуванню

Тобто попіклуйтеся, щоб у вашої групи було щось поїсти! Це 
необов’язково має бути щось складне, як-от повноцінний обід (хоча ви 
можете організувати й це). Але також ви можете забезпечити перекус 
(печиво, чипси, тістечка тощо). Їжа та напої – це один з найкращих 
способів, щоб люди почувалися затишно.

3. Сприяйте пунктуальності

У вас має бути час завершення, і завершувати потрібно вчасно. Якщо 
порушувати розклад людей або ж якщо вони відчуватимуть, що 
потрапили в пастку до лідера, який абсолютно не звертає уваги на 
час, то вони більше не прийдуть. Це означає, що ваша роль як лідера 
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полягає в тому, щоб стежити за часом і завершувати зустріч вчасно.

Ось загальна ідея того, як можна розпланувати зустріч:

 X 5-10 хв. – неформальне спілкування, освоєння, перекус тощо;

 X 5-10 хв. – запитання для початку, прочитання уривка з Писання 
та молитва;

 X 30-45 хв. – дискусія на основі певних запитань (ми наведемо 
ці запитання для вашої зручності, однак необов’язково проходити 
кожне з них);

 X 2 хв. - завершальна молитва.

Уся зустріч не має тривати більш, ніж півтори години. Навіть якщо 
вам здається, що дискусія проходить чудово, вам все одно треба 
завершити її вчасно. Звільніть людей, щоб вони могли йти, і тоді можете 
продовжувати дискусію в неформальному спілкуванні.

Порада для лідерів: нижче подано відповіді на більшість запитань. 
Однак вони передусім призначені для вашої зручності, а не для 
учасників групи. Необов’язково, щоб ваша група почула правильні 
відповіді на кожне запитання. Наскільки це можливо, ставте їм 
супровідні запитання, щоб наштовхнути їх на правильну відповідь, але 
нічого страшного, якщо вони не збагнуть усього. Знову ж таки, метою 
зустрічі є саме можливість самостійного розмірковування про текст, а 
не отримання правильної інформації.

Вступ. Що таке Євангеліє? . . . . . . . . . . . . . . 3
Заняття 1: Історія рабства  . . . . . . . . . . . . . . . 6

Вихід 1:1-21

Заняття 2: Історія надії . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Вихід 1:22-2:25

Заняття 3: Історія зустрічі  . . . . . . . . . . . . . . . 12
Вихід 3:1-10

Заняття 4: Історія місії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Вихід 3:10-4:17

Заняття 5: Історія страждання . . . . . . . . . . . 18
Вихід 5:1-6:8

Заняття 6: Історія осуду . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Вихід 10:21-29
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Заняття 8: Історія порятунку . . . . . . . . . . . . . 26
Вихід 14:5-15:1

Заняття 9: Історія пустелі . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Вихід 16:1-5, 13-18, 31-35

Заняття 10: Історія свободи . . . . . . . . . . . . . 32
Вихід 20:1-21

Заняття 11: Історія бунту . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Вихід 33:1-3, 12-17
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Заняття 1: Історія рабства
Вихід 1:1-21

Запитання для початку: Як вас звати? Звідки ви? Розкажіть про одну 
цікаву річ, яка трапилася з вами під час канікул.

[Лише для лідера: Суть цього заняття полягає в тому, що коли ми 
служимо будь-чому іншому, окрім Бога, то ми стаємо поневоленими 
й нещасними. Наша єдина надія полягає у тому, щоб нас спас хтось 
інший, і Бог посилає на цю роль когось цілком несподіваного].

Прочитайте уривок. Помоліться.

1. Цього семестру ми розглядатимемо книгу Вихід, сама назва якої 
пояснює нам, про що в ній ідеться. Це історія виходу ізраїльського 
народу з єгипетського рабства, буквально історія їхнього спасіння. 
Чому важливо почути саме ІСТОРІЮ спасіння, а не лише просто СУХІ 
ФАКТИ з неї?

Багато студентів у дитинстві ходили в церкву або ж виросли у 
християнській сім’ї, а тому чули багато фактів про Бога. У них є певні 
богословські знання. І хоча ці факти можуть бути достовірними, 
чимало студентів, утім, відчувають розчарування. Адже просто фактів 
недостатньо. Часто студенти не відчувають вдосталь мотивації 
для змін, маючи на руках лише факти. Вони не відчувають спонуки 
зсередини, щоб поклонятися Богові, маючи нову мету в житті, за 
допомогою лише богословських фактів. Їм і вам потрібно зрозуміти 
всю історію.

Нам потрібно стати частиною цієї історії та пережити її, так би мовити 
«побачити її у форматі ЗD». Нам потрібно «відчути запах диму» і 
«побачити кров на власні очі».

Саме тому цього семестру ми розглядатимемо книгу Вихід. Вихід – 
це історія спасіння. Бог міг дати вам лише сухі факти: «Бог спасає 
людей. Він рятує людей з їхнього рабства. Бог добрий». Усе це 
правильно і добре. Але Бог не просто подає нам факти, Він розповідає 
нам історію. І так, книга Вихід подає правдиву історичну хроніку того, 
що відбувалося з єврейським народом, але що важливіше – ця книга 
демонструє у надяскравій НD-якості ВАШУ історію спасіння.

2. Перше слово у книзі Вихід на івриті – це слово «а». Це означає, що 
книга Вихід – це продовження історії, яка почалася в Бутті. Починати 
читати історію з книги Вихід — це як взяти другу частину Гаррі Поттера, 
не читаючи першої. Отож швиденько переглянемо книгу Буття та 
спробуємо відповісти на такі важливі запитання: а) ким був Йосип? 
(Буття 35:23-26);  б) чому він був у Єгипті? (Буття 37:23-25); в) що 
сталося з Йосипом, коли він потрапив до Єгип ту? (Бут тя 41:41-43); 
г) коли сім'я Йосипа зрештою приєднується до нього в Єгипті, що він 
говорить їм про дію Бога для них? (Буття 50:22-26).

а) Йосип був одним із 12 синів Якова (якого ще називали 
«Ізраїлем»);

б) Йосипа продали його заздрісні брати та силою вивезли до 
Єгипту;

в) Йосип отримав владу і досяг успіху в політичній кар’єрі;

г) Бог одного дня виведе єврейський народ з Єгипту та приведе 
їх до їхньої землі.
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3. Зауважте якомога більше деталей про життя єврейського народу, 
який жив у Єгипті, у віршах 1-7.

Їх там дуже багато! Вони були плідними й швидко розмножувалися. 
Край був переповнений ними. Вони зростають могутніми та 
процвітають.

4. Що змінюється у вірші 8? Що робить новий цар і чому? (Вірші 9-14).

Новий цар, який не знає Йосипа, сходить на трон, а тому не відчуває 
ніякого зобов'язання Єгипту підтримувати дружні відносини з 
євреями. Він відчуває загрозу через їхню присутність та їхню щораз 
більшу силу, тому він поневолює їх і змушує виконувати тяжку працю.

5. 14 вірш кострубато написаний на івриті, але його можна буквально 
перекласти ось так: «І вони огірчували їхнє життя тяжким СЛУЖІННЯМ 
коло глини та коло цегли, і коло всякого служіння на полі, кожного 
їхнього служіння, яке їх змушували».

Служити чомусь означає ставитися до цього як до господаря. Ми 
слухаємося його бажань. Ми утихомирюємо його, коли відчуваємо від 
нього незадоволення. А також отримуємо покарання від нього, коли 
підводимо його.

6. Як виглядає «служіння» чомусь іншому, окрім Бога?

Це коли ми ставимося до цієї речі як до свого господаря! Ми живемо 
для цього. Ми жертвуємо своїм часом, силою та комфортом, щоб 
отримати цю річ. Вона дорікає нам, коли ми підводимо її.

Бекі Пайперт: «Нашим господом є те, що контролює нас. Людину, 
яка прагне влади, контролює влада. Людину, яка прагне прийняття, 
контролює прийняття. Ми ніколи не контролюємо самі себе. Нас 
контролює господь нашого життя».

7. Книга Вихід починається з зображення людей, які служать чомусь 
іншому, окрім Бога, і, як наслідок, мають нещасне життя. У цьому і суть. 
Чи хтось бажає поділитися прикладом зі свого життя, коли ви служили 
чомусь іншому, окрім Бога, і замість свободи ставали рабом?

Існує незчисленна кількість рабовласників, яких можна собі обрати: 
праця, політична партія, прийняття, кохання, влада, гроші, їжа, розваги, 
краса, популярність тощо.

Девід Фостер Уоллес: «Власне, такої речі, як атеїзм, не існує. Не 
існує такої речі, як непоклоніння нічому. Кожна людина чомусь 
поклоняється. Єдиний вибір, який у нас є, це чóму саме поклонятися. 
І чудовою причиною обрати поклонятися Богові є те, що фактично 
все інше нас з'їсть живцем, якщо ми поклонятимемося цій речі. 
Якщо ми поклонятимемося грошам і матеріальним речам, якщо ми 
вкладатимемо справжню суть свого життя у це, то нам завжди не 
вистачатиме. Це правда. Якщо ми поклонятимемося власному тілу, 
красі та сексуальному бажанню, то завжди почуватимемося гидкими, 
а коли час і вік візьмуть своє, то ми вбиватимемо себе мільйон разів ще 
до смерті... Якщо ми поклонятимемося своєму розуму, коли ми хочемо 
здаватися розумними, то зрештою будемо почуватися дурними, 
підробкою, неначе нас от-от викриють. І так далі».
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8. Героями цієї першої історії є 2 єврейські баби-сповитухи. Що велить 
їм єгипетський цар (вірші 15-16)? Чому, на вашу думку, він велить їм 
це?

Цар хоче, що вони убивали новонароджених хлопчиків, оскільки якщо 
Єгипет дозволить цим хлопчиками вирости, то вони потім можуть 
становити загрозу. Тому для того, щоб тримати євреїв під контролем, 
цар має намір забрати силу в майбутнього покоління.

9. Що роблять баби-сповитухи (вірші 17-19)?

Вони не слухаються наказів фараона і також брешуть йому, щоб 
приховати це. Вони йому кажуть: «Ну так, ви веліли нам убивати цих 
немовлят одразу після народження, але єврейки розроджуються 
швидше, ніж ми встигнемо до них прийти!»

10. Що нам відомо про баб-сповитух (у вірші 21 є підказка)? Що це 
говорить нам про людей, яких Бог обирає, щоб спасти Свій народ?

Передусім баби-сповитухи були жінками. У цій стародавній культурі 
жінки й так перебували в нерівному становищі порівняно з чоловіками. 
їх вважали нижчими.

По-друге, культурологи-історики повідомляють, що баби-сповитухи 
займалися своїм ремеслом через те, що в них самих не було дітей. 
(У 21 вірші написано, що Бог дає їм сім'ї як нагороду за їхній послух, 
а тому можна зробити висновок, що до цього в них не було сім'ї). 
А бути жінкою без дітей або ж бути неплідною в тій культурі було 
надзвичайною проблемою. У стародавніх культурах жінка, яка не 
могла народити дітей, вважалася непотрібною, від неї не було ніякої 
користі.

Ці дві баби-сповитухи вважалися нижчими за чоловіків і навіть 
нижчим за більшість жінок. Вони були найнижчими з нижчих. Вони 
були абсолютно слабкими, бідними, безсилими, непотрібними, 
відкинутими. Але саме їх Бог обирає, щоб спасти Свій народ. Це 
показує нам, як Бог спасає людей – завжди в найнесподіваніший 
спосіб.

11. Ізраїль був у рабстві й не міг сам спасти себе, але Бог посилає 
когось слабкого, бідного та безсилого, щоб спасти його. Як ця історія є 
своєрідним «трейлером» до історії Ісуса?

Подумайте собі про слабкість, бідність і безсилля Ісуса: Він народився 
в затурканому селі. Він народився в бідності. Фактично Він був 
безхатченком протягом усього Свого служіння.

Однак Він живе абсолютно вільним життям. Він досконало служить 
Богові кожної миті свого життя. І, незважаючи на Свою свободу, Його 
б'ють як раба. А тоді шмагають як раба. А тоді заковують в кайдани 
як раба. А тоді розпинають за містом, що було стратою лише для 
найгірших злочинців і рабів. Якщо Ісус вільний, тоді чому Його смерть 
така ж, як і в рабів? Ми не можемо звільнити самі себе з рабства, тому 
Він займає наше місце. На хресті Він вмирає рабською смертю, щоб 
могти звільнити вас. На хресті Він бере на Себе наш сором, нашу 
вину, наше покарання за гріх, а тому витягує нас із цього усього. Він 
визволяє нас. Він дає нам Свою свободу!

12. Як би ви підсумували цей уривок одним лаконічним реченням?
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