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Історія появи серії «Біля Його ніг»
Кілька років тому Гоуп шукала матеріали для осінньої жіночої біблійної 
групи в нашій церкві. Хоча вона знайшла велику кількість якісних 
посібників для вивчення Біблії, все ж було важко відшукати матеріали 
для жінок, написані жінками з реформатського оточення. Складно було 
також знайти достатньо глибокий курс із вивчення Писання, який не 
займав би надто багато часу. Саме тому Гоуп звернулася до Кріс із 
проханням бути співавтором книги з вивчення Послання до римлян, 
переконуючи її: «Ну справді, хіба це буде так важко?». З цього все й 
почалося. Щотижневе листування, занурення з головою в біблійні 
коментарі, мізкування над запитаннями, удосконаленнями, правками, 
роздумами. Одна жіноча група з Пресвітеріанської церкви Відкупителя 
у місті Лінкольн, штат Небраска, щотижня терпляче витримувала наші 
експерименти, коли ми вчилися знаходити власний авторський ритм. 

Два роки по тому Гоуп знову переконувала Кріс, цього разу запевняючи, 
що вона може обрати будь‑яку книгу. Зупинилися на 1 Самуїла. Історії 
Старого Заповіту найкращі. Так з’явився ще один посібник з вивчення 
Біблії. Після цього різні жінки почали просити у Гоуп і Кріс копії цих 
двох, розроблених ними, посібників. Надсилаючи численні PDF‑
копії електронною поштою, друг пастора, який був також і видавцем, 
запропонував авторкам надрукувати їхні матеріали. Так у них з’явилася 
можли вість поділитися плодами своєї праці з багатьма жінками. 
У цьому й полягала уся мета цієї справи: допомогти розповсюдити 
вивчен ня Послання до римлян для жінок. Але яку ж назву обрати? 

У І столітті, коли Ісус ходив по землі, єврейського рабина завжди 
оточували учні, а деякі чоловіки сиділи біля Його ніг, слухали та вчилися. 
Така традиція була звичною для того часу. Але в Луки 10:39 читаємо, 
як у ногах Ісуса сіла Марія. Марія, жінка, вчилася в цього незвичайного 
рабина. Вона мала честь чути Його слова, вловлювати Його інтонацію, 
тон. Ісус вважав її достойною Свого вчення, як і чоловіків у кімнаті, як 
і нас з вами – Своїх учениць сьогодні. Так з’явилася серія вивчення 
Біблії «Біля Його ніг». Сподіваємося, що ми сидітимемо у ногах Ісуса, 
вивчаючи Його Слово.

Інші матеріали доступні на нашому веб‑сайті: www.athisfeetonline.com
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Подяка
Гоуп: Хочу подякувати всім людям у моєму житті, які завжди мене 
підбадьорюють. Др. Рей‑рей, який змушує мене сміятися та водночас 
кидає виклик там, де я застрягаю, ти найкращий чоловік, якого я тільки 
могла бажати. Своїм дітям: Кані, Теї та Ніасі, які так пишаються, що 
їхня мама «написала книжку», люблю вас у добрі й погані дні. Своїм 
батькам, які завжди підтримують мене любов’ю та словами віри у мене. 
Сестрам із Техаського християнського університету – ви неймовірна 
підтримка. Ви завжди вболіваєте за мене та ніколи не перестаєте 
любити. Джой та Наталі, ваша віра у мене повсякчас дивує та додає 
наснаги, коли це вкрай необхідно! А також Рене, найкращій редакторці, 
яка «відполіровує» наші тексти й завжди каже, що це чудовий матеріал, 
вартий того, щоб над ним працювати.

Кріс: Моїй кавовій феї, ти знаєш, хто ти. Ти не одного дня буквально 
прояснювала мої думки. Я дуже вдячна за твою значну допомогу. Майклу, 
який хоч‑не‑хоч є моєю першою лінією оброни з усіх теологічних 
питань, ти все ще мій улюблений землянин. Ребеці Браун, ти бачиш 
мене у найгіршому світлі й усе ще не соромишся мене. Ти допомагаєш 
мені продовжувати. Ар Ті та Джен, ваші голоси часто рятували мене. 
Дякую групі матерів, що постійно підбадьорюєте та розважаєте мене. 
Моллі, усе ще не можу повірити, що будемо жити в одному місті. Поруч 
з тобою я почуваюся в безпеці. Аллі, ти відкрила мої очі на цілий новий 
світ Божої любові до нас, і це знання відобразилось у моєму письмі. А 
також Рене, твоя праця – це магія, просто магія.
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Заняття 1
РаБИ ХРИСта ІСУСа

 	 Прочитайте Дії 16

Щоб нагадати собі про історичний контекст Послання до филип’ян, 
прочитайте, будь ласка, Дії 16. Якщо у вас є трохи більше часу, – 
прочитайте також усе Послання до филип’ян. Якщо ж ні – перегляньте 
огляд контексту нижче. 

 / Огляд контексту

Як це часто буває, Бог заснував церкву у Филипах за допомогою 
неочікуваних засобів, а саме через зачинені двері та ув’язнення. Двічі у 
Діях 16 читаємо, що Святий Дух не дозволив Павлу й Тимофію втілити 
їхні плани проповідувати Євангеліє в Азії. Вони, напевно, молилися й 
чекали і нарешті виявили, що двері до Азії зачинені. Знову молилися, 
чекали й отримали заборону на місію у Вітінії. Ці два чоловіки разом 
із Силою подорожували по стародавньому світу, «зміцнюючи церкви» 
(Дії 15:41), розповідаючи віруючим про рішення, прийняті апостолами 
та старійшинами у Єрусалимі стосовно святого життя неєвреїв. 
Пам’ятайте, що на той час уся Церква нараховувала всього 15‑20 
років. Місія до язичників була новою, а християнське життя ще не було 
притаманне різним культурам. 

Зрештою, Господь відчинив двері, промовляючи до Павла вночі через 
видіння: якийсь македонець просив його про допомогу. Павло зі 
своїми подорожніми послухалися та відплили через Егейське море до 
Неаполя і так прибули до міста Филипи, що лежало приблизно за 16 км 
від моря. Зачинені двері в Азії привели цих місіонерів до филип’ян, де 
вже працював Бог. 

Назване на честь Филипа ІІ, царя Македонії, у 356 р. до н. е. , місто Филипи 
було частково населене ветеранами римської армії. Їм давали землю, 
захоплену в корінних филип’ян Августом, який згодом став першим 
імператором Рима. Місто Филипи розташоване на Егнатієвій дорозі, 
яка на той час була основною дорогою Римської Імперії, тому й це 
місто стало важливим торговим центром. Будучи римською колонією, 
місто теоретично мало ті самі права, що й будь‑яке інше поселення на 
італійській землі. Однак филип’яни не платили податків і мали право 
здійснювати самоуправління. Місто, у яке Павло вперше прийшов 
у 49  р. н. е., було галасливим політичним центром, яке населяло від 
десяти до п’ятнадцяти тисяч греків і римлян.

Бог Ізраїлю заздалегідь, ще до Павла та його друзів, працював у серцях 
групи жінок у Филипах, привівши їх до Себе. Коли Павло та його 
супутники прибули до міста, то не знайшли синагоги, для відкриття якої 
потрібно було десять єврейських чоловіків. Проте коли вони прийшли 
до річки у суботу, де, напевно, хотіли знайти місце для молитви, то 
зустріли єврейських жінок і неєврейок, які уже сповідували юдейську 
релігію. Серед цих жінок була Лідія, очевидно, заможна продавчиня, 
яка навернулася та охрестилася. Вона відчинила двері свого дому для 
Павла та інших і послужила розвитку церкви у місті. 

У Филипах Павло вигнав демона з рабині, чим розлютив її власників, 
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позбавивши їх джерела прибутку – її віщунських здібностей. Через 
це його і Силу ув’язнили після жорстокого побиття, що, напевно, 
дуже підірвало дух та спантеличило юну церкву у Филипах. Але 
коли Бог послав землетрус, відчинив двері та скинув з них кайдани, 
то в’язничний, який наглядав над ними, навернувся. Це призвело до 
того, що в’язничний та весь його дім охрестилися, що й посприяло 
зростанню церкви у Филипах.

Минуло десять років. Виявилося, що филип’яни, хоча й не були загалом 
заможною церквою, кілька разів надсилали фінансову допомогу 
Павлу з часу його відвідин. Напевно, вони також надіслали йому не 
одного листа. Тепер же він їм пише після тривалих стосунків спільного 
служіння та підбадьорення протягом років. Павло, мабуть, перебуває 
під домашнім арештом у Римі, очікуючи суду. Филип’яни знають про 
це і хвилюються за нього. Вони відсилають Епафродита з фінансовою 
допомогою, щоб підбадьорити Павла, але Епафродит захворів під час 
подорожі. Після одужання Епафродита Павло відсилає його назад, щоб 
заспокоїти филип’ян і передати їм своє послання. Він планує відправити 
до них Тимофія та сподівається відвідати їх сам. 

То що ж Павло хоче, щоб ця дорога його серцю церква знала? Яку 
важливу тему він розкриває в листі, котрий треба вручити особисто, 
подолавши не один день небезпечної та недешевої подорожі? 
Павло пише, щоб вони попіклувалися про здоров’я Епафродита та 
дякує филип’янам за їхню допомогу. Він також пише, щоб виправити 
враження филип’ян про своє ув’язнення. Звісно, апостол сильно 
постраждав, адже вони теж пам’ятають його ув’язнення у їхньому 
місті. Але Павло хоче підбадьорити їх, розповідаючи про добро, яке 
сталося через його кайдани. Він хоче, щоб вони, а також і ми мали це як 
приклад життя віруючих, страждаючи через труднощі, переслідування 
та випробування. З цього місця ув’язнення Павло знову і знову пише 
про радість.

Але Павло пише і з іншої причини: щоб докорити їм за брак єдності. 
Павло конкретно згадує двох жінок, яких він поважає як колег, але яким 
важко порозумітись і знайти спільну мову. Зверніть увагу, що Павло не 
«вичитує» їм і не виганяє їх. Він дорікає їм як співпосланцям Христа. 
Вони є важливими. Їхні вчинки важливі. Їхнє ставлення важливе. 

Буде корисним додати тут трішки історичного контексту. Згідно з 
Ґордоном Фі: «Є достатньо свідчень, що у грецькій Македонії жінки 
довгий час займали значно важливішу роль у громадському житті, аніж в 
більшості інших районах греко‑римського стародавнього світу» (с. 26). 
Троє зі згаданих людей у Посланні до филип’ян є жінками. Склавши 
докупи ці факти, можемо уявити собі молоду церкву, яка повна сильних 
і незалежних жінок, які звикли керувати. Чи потрібно дивуватися, що 
вияв Павлової любові до них у листі містить заклик до смирення? 

Слова Павла, вказівки та підбадьорення все ще доречні для жінок у ХХІ 
столітті не менш, ніж для жінок І століття. Тож спробуймо почути, що 
Дух каже цій церкві, і хай Бог дозволить нам, щоб ми, як каже Павло 
у 2 розділі, «думали одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й 
один розум!». 
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 	 Прочитайте Филип’ян 1:1–2

 / Запитання для спостереження

1. Що ви загалом знаєте про Послання до филип’ян?

2. Що ви сподіваєтесь отримати завдяки вивченню Послання до 
филип’ян?

3. Якщо ви прочитали все Послання до кінця, то які теми зауважили?

Вірш 1. Листи за часів Павла майже завжди слідували певній формі: 
відправник, адресат, вітання та побажання доброго здоров’я. Тут 
бачимо, що Павло використовує таку ж форму, але робить це цілком 
по‑новому. По‑перше, відправники. Павло пише разом зі своїм 
співавтором Тимофієм, сином віруючої єврейки та грека, якого Павло 
обрізав, щоб проповідувати Євангеліє серед євреїв. Тимофій, напевно, 
писав лист, а Павло диктував. Як Павло величає себе і Тимофія у листі? 
Лідери великої церкви? Виконавчі директори у справі євангелізації? Ні. 
Раби Христа Ісуса. Це слово було відоме людям у І столітті, оскільки 
чимало з них були «підлеглими хазяїну дому» (Фі, с. 63). Павло вважав 
себе особистою власністю Ісуса Христа, Хазяїна дому. Тому й обрав 
собі таке звання. Якби у Павла був свій кабінет, то на дверях висіла б 
табличка: «Раб Ісуса».

Далі адресати. Зверніть увагу, що Павло не пише «до филипської 
церкви», «мої християнські друзі у Филипах» чи навіть «мої брати і 
сестри у Филипах». Він звертається до них як до святих у Христі Ісусі. 
Це їхня виняткова риса, виняткова характеристика. Передусім вони 
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були святими у Христі. Але, на відміну від нашого сучасного розуміння 
слова «святий», яке означає виняткову безгрішність у житті та чесноту, 
Павло хотів, щоб ці люди сприймали себе як народ у Старому Заповіті: 
народ святий. Мова не про надприродно чеснотну поведінку. «Святий» 
означає «відділений, призначений для чогось іншого». Як пише Карл 
Барт: «Святий народ – це несвятий народ, який, проте, був відділений, 
відокремлений та вибраний Богом для Його влади, Його вжитку для 
Себе, бо Він Сам є Святим» (цитовано у Ґарланда, с. 189).

У Христі Ісусі. Ця фраза стосується єдності филип’ян з Христом, їхнього 
непорушного зв’язку з Ним. Фактично, Павло звертається до цих 
дорогих братів і сестер зі словами: «До вас, чоловіки і жінки, які були 
обрані та відділені Богом для Його святої праці та які непорушно 
об’єднані з Ісусом». Чи є таким ваше ставлення до себе? Чи це ваша 
перша думка, коли хтось запитує вас, хто ви? На відміну від голосів у 
наших головах, які звинувачують нас, Бог, передусім називає нас саме 
так: ті, яких Він вибрав і з’єднав з Ісусом. 

Вірш 2. Наостанок звучить вітання та побажання доброго здоров’я, коли 
Павло говорить филип’янам про благодать і мир. Так Бог ставиться 
до Своїх вибраних людей – з благодаттю та миром. Як зауважує Фі: 
«Підсумок усіх дій Бога щодо людей знаходимо у слові “благодать”… 
Нічого не можна заслужити, нічого не можна здобути» (с. 70).

 ? Запитання для роздумів

4. Після того як Святий Дух двічі не дозволив Павлу піти до Азії, у нього 
було видіння про чоловіка, який просив про допомогу, що й привело 
Павла до Филип. Що ви думаєте про те, що Святий Дух не дозволив 
Павлу піти в одне місце, щоб натомість привести в інше? 

5. Час, проведений Павлом у в’язниці у Филипах та в інших містах, у 
великій мірі формує його підбадьорення филип’янам. Хто у вашому 
житті підбадьорює вас через своє страждання? 

6. Що відбувалося між жінками у церкві та було причиною листа Павла? 
Чи відчуваєте ви щось подібне у своїй церкві? 
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7. Павло називає себе і Тимофія «рабами Христа Ісуса». Як може 
змінитися наш теперішній світогляд, якщо ми вбачатимемо себе 
власністю Ісуса?

8. Вітання Павла – це побажання благодаті та миру або ж незаслуженої 
ласки та свободи від турбот через Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса 
Христа. До котрої з цих двох речей ваше серце зараз лине більше? 

 ³ Ключовий вірш: «Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і 
Господа Ісуса Христа!» (Филип’ян 1:2)

 A Роздуми, цікаві зауваження, незрозумілі моменти:


