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ЩО 
ОЗНАЧАЄ
БУТИ 
ВІЛЬНИМ? 



 ЩО ТАКЕ
 СПРАВЖНЯ 
 СВОБОДА? 

Це питання задав мій друг у соцмережі. Я не втримався 
і розмістив таку відповідь:

“Напевно, ти думаєш, що найвільніші люди  
у світі – це ті, які можуть робити все, що вони 

хочуть і коли вони цього хочуть. Вони ні перед ким 
не звітують, окрім себе. Вони можуть снідати 

тортом, залишатися вдома і дивитись телевізор 
цілий день, якщо вони цього хочуть.

Тож мені шкода спортсменів. «Це не їжте. Цього 
не робіть. Не паліть. Не пийте. Біжіть ось тут. 
Скакайте тут». Суцільні правила. Вони як раби. 

Мабуть, вони відчувають себе, як у в’язниці”.

Вибачте за сарказм, але я впевнений, ви зрозуміли мою 
думку. Я знав, що мій друг хвилювався, що слідування за 
Ісусом змусить його дотримуватися списку правил. А він хотів 
бути вільним. У його уяві це означало мати все, що забажаєш. 
Напевно, більшість із нас вважають так само. Але чи дійсно це 
справжня свобода? І що можна сказати про життя, яке пропонує 
нам Господь Ісус?



У словнику говориться, що свобода  – це “можливість гово-
рити, думати або робити все, що завгодно, без контролю чи 
обмежень”. Але чи насправді це правильно? 

Уявіть собі життя без обмежень. Ніяких правил дорожнього 
руху. Ніяких законів проти крадіжок. Ніхто не змушує вас ходити 
до школи і вчити уроки. Можна вбивати. Хто завгодно може до вас 
приставати або переслідувати. Абсолютна свобода. Чи почували-
ся б ви в безпеці? Чи насолоджувалися б свободою там, де люди 
можуть робити все, що їм завгодно “без контролю та обмежень”? 
Чи навпаки, закони – це та сама причина, завдяки якій ми можемо 
бути вільними?

Робити все, що ми хочемо, звучить привабливо, 
але в цьому є і негативна сторона. Нам потрібні 
межі та правила, якщо ми хочемо жити у світі, 

в якому живу не тільки я.
Але дотримання правил, мабуть, не головне, про що ми 

турбуємось, коли думаємо про свободу. Проблема в тому, що ми 
хочемо належати самим собі та приймати рішення самостійно. 
Тож ми думаємо, що Ісус цьому буде заважати, подібно до батька 
чи вчителя.

І це дійсно так. Якщо ми підемо за Ним, то більше не зможемо 
робити все, що заманеться. Але чи дійсно послух Богові означає 
життя, яке повне правил і обмежень?

 СВОБОДА –
      ЦЕ ВСЕДОЗВОЛЕНІСТЬ?



У підлітковому віці я боявся навернутися до Христа. Я пере-
живав, що якщо я довірю Йому своє життя, то воно стане сум-
ним і нудним. Можливо, Він відправить мене до якоїсь жаркої, 
брудної країни, де моє життя було б наповнене проблемами. 
Або пошле мені яку-небудь “благочестиву”, але надто нудну 
дружину. Мені здавалось, що я маю зробити вибір між Ісусом 
і щастям.

Коли я нарешті довірився Ісусу, то дізнався, що все абсолют-
но було не так. Слідування за Христом – це інше визначення 
свободи:

“Це означає отримати особливу честь  
і особливі права”.

Коли знаменитості або спортивні зірки отримують символіч-
ні “ключі” від своїх міст, це означає, що вони отримують у цих 
містах свободу. Вони можуть піти куди забажають і насолод-
жуватися всіма можливостями. Для них відкриті всі двері. Це 
свобода? Звичайно. Але не свобода від закону. Наприклад, 
вони не можуть викинути когось із вікна або спалити чиюсь 
будівлю. Їх свобода в місті обмежується законами цього міста. 
Так виглядає свобода, яку пропонує Христос. Довіряти Йому 
означає стати Божими дітьми. Ми отримуємо право на Божий 
захист, керівництво і любов. Але це також означає, що ми по-
винні слухатися Його.

БОГ УСКЛАДНИТЬ       МОЄ 
   ЖИТТЯ?



Моя донька навчилася бігати в півтора року. Їй хотілося бігати 
всюди, але вона могла легко вибігти на дорогу. Тож я почав вчити 
її прибігати до мене, як тільки я покличу. Довелося поплакати нам 
обом. Але я дисциплінував доньку заради її власної безпеки. Через 
деякий час мені вже не потрібно було всюди тримати її за руку. 
Вона могла “вільно” бігати, бо слухалась моїх слів.

Одного разу я почув такий вислів:

 “Коли Біблія говорить, що «Бог є любов»,  
це означає, що Він завжди намагається  

перешкодити нам нашкодити самим собі”.
Ось чому Бог дає нам правила та обмеження. Подібно до 

того, як я намагався захистити свою доньку, Бог оберігає нас від 
небезпеки, яку ми, можливо, не бачимо.

Нам сказано: “Коли терпите кару, то робить Бог вам, як 
синам. Хіба є такий син, що батько його не карає?” (Євр. 12:7). 
І ще: “[Бог наказує нас] на користь... Усяка кара в теперішній час 
не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею 
приносить мирний плід праведности!” (вв. 10-11). Справи, які Бог 
заповідає нам робити і обставини, через які Він нас проводить, 
можуть здаватися тяжкими. Але якщо ми довіряємо нашому 
Небесному Отцю, просячи Його допомоги, Він проведе нас через 
небезпеки цього світу. Ми знайдемо свободу в розумінні, що Він 
все робить для нашого блага.

СВОБОДА  
ПОСЛУХУ



Коли Ісус говорив про свободу, слухачі відчували себе при-
близно так, як і ми сьогодні. Вони заперечували:

“Нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же  
Ти кажеш: «Ви станете вільні?»” (Ів. 8:33).

Але вони не розуміли, що були рабами гріха (в. 34). Життя без 
Бога не означає, що нами ніхто не керує. Якщо цього не робить 
Бог, тоді це робить гріх. І гріх зовсім не має на увазі зробити 
нам добро (Рим. 6:16-23). Гріх – це наш егоїзм, який змушує нас 
бажати того, що й він, зовсім незважаючи на Бога та Його волю. 
Гріх змушує нас шукати щастя і переступати всі обмеження 
в прагненні до задоволення. А закінчиться все це Божим судом 
(Рим. 5:12; Євр. 9:27).

Нещодавно я зустрів алкозалежного на ім’я Френк. Єдиний 
спосіб, як він міг заснути – випити цілу пляшку горілки. Він почи-
нав свій день із горілки теж. Він не хотів підкорятися нікому. Ні 
Богу, ні комусь іншому. Окрім алкоголю. Ось у чому справа! Френк 
не керував своїм життям. Умови йому диктувала горілка. Але він 
був занадто засліплений, щоб побачити це.

Але однієї ночі він прозрів. Я був поруч, коли він сказав Ісусу: 
“По-моєму не виходить. Відтепер, Господи, керуй Ти”.

Життя Френка ще далеке від досконалості, він потребує під-
тримки і знаходиться в реабілітаційному центрі. Але тепер він – 
нова людина. Ісус звільнив його. Френк має справжній спокій. Він 
знає, що Бог любить його як власну дитину, змінює його серце 
і готує для нього місце на небі (Ів. 14:1-3).

СПРАВЖНЯ 
СВОБОДА



Свобода, яку пропонує Ісус, призначена для всіх нас. Ось 
лише деякі її прояви:

Свобода від провини. Це не означає, що ми ніколи не будемо 
боротися з почуттям провини. Але коли це трапиться, ми можемо 
згадати, що Христос звільнив нас від покарання за гріх (Євр. 9:26). 
У Біблії сказано:

“Як далекий від заходу схід, так Він віддалив  
від нас наші провини” (Пс. 103:12).

Усе, чого ми соромимося, усе, про що не хочемо, щоб хтось 
дізнався, – за все це було заплачено, коли Ісус помер на хресті, тим 
самим повністю очистивши нас в очах Бога. Ми звільнилися від вла-
ди гріха та від покарання за нього. За все скоєне нами зло, навіть те, 
яке ми ще не зробили, було заплачено жертвою Христа.

Свобода від занепокоєння. Все, що в нас є, тепер знаходить-
ся в сильних, люблячих руках Ісуса, включаючи наше майбутнє 
і навіть смерть. Його дім став нашим домом. Він пообіцяв, що без-
печно проведе нас до неба. І обіцяв бути з нами на кожному кроці 
земної подорожі. Ніщо у світі не може відокремити нас від Нього 
(Рим. 8:38-39). Коли життя стає важким, ми можемо згадати слова 
псалмоспівця: “Зо мною Господь – не боюся нікого” (Пс. 117:6).

Свобода від жалкувань. Усі пропущені можливості (і всі май-
бутні промахи) нічого не значать. Нас веде Христос, тож нам не 
потрібно жалкувати про те, що “все могло бути по-іншому”.  

    ЯК
 ВИГЛЯДАЄ
СВОБОДА



Наша свобода від гріха означає, що ми можемо навчитися 
любити і служити людям так, як це робив Ісус, коли Він був на 
землі. Включаючи людей, яких ми зазвичай уникаємо. Обмежені 
власним (часто викривленим) світоглядом, ми тримаємося 
подалі від “диваків” у школі або від тих, хто не такий, як ми. Але 
завдяки тому, що Святий Дух навчає нас Божій любові, ми може-
мо добре відноситись абсолютно до всіх (Еф. 5:18)!

Свобода бути кращим, ніж я є. “Хто я?” “Що станеться, якщо 
я завалю іспити?” “Що мені робити після школи?” Незважаючи 
на те, що це важливі запитання, нам непотрібно хвилюватися чи 
турбуватися з цього приводу. Бог створив нас і точно знає, що 
ми любимо робити і для чого придатні будемо краще всього. Ми 
можемо покластися на Його план для нашого життя. Ми вільні 
в тому, щоб заспокоїтися і довіритися керівництву Ісуса.

Уявіть собі, що ваш друг купив смартфон останньої моделі і 
використовував його як тримач дверей. Ви запитуєте, чому він 
це робить. А він відповідає: “Так він добре притримує двері!” Що 
ж, можливо і тримає, але ж смартфон розроблений не для цьо-
го! Як би він не підпирав двері, його набагато краще викорис-
товувати як смартфон.

Можливо, ви непогано робите щось своє, але це не те, для 
чого ви були створені. Тільки Бог найкраще знає, для чого Він 
нас створив. Тільки віддавши себе в Його руки, ви можете бути 
тим, ким Він вас задумав. 

Він направлятиме нас на вірний шлях і навчить усьому, що пот-
рібно. Він має відносно нас Свої ідеальні плани.

Це не означає, що ми ніколи більше ні про що не пошкодує-
мо. Ми ще багато будемо говорити та робити те, що непотрібно. 
Але коли це трапиться, ми зможемо принести свій сум до Бога 
і потішитися Його прощенням. Він дає нам здібність звільнятися 
від жалкувань і рухатися далі (2 Кор. 7:9-10).

Свобода любити. Апостол Павло пише:

“Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша 
воля не стала приводом догоджати тілу,  

а любов’ю служити один одному!” (Гал. 5:13).

    ЯК
 ВИГЛЯДАЄ
СВОБОДА



Нещодавно я почув історію про аукціон рабів у 1850-х 
роках, коли в Америці ще тривала жахлива торгівля 
рабами. Один чоловік проходив по ринку і побачив, як 
кілька багатіїв торгувалися за молоду рабиню. Їхні ставки 
ставали все вище і вище, і нарешті ціна стала набагато 
вищою за звичайну ціну рабині на той час. Перехожому 
стало шкода дівчини, а коли він почув, що планували 
робити з нею покупці, то не витримав. Він запропонував за 
неї вдвічі більшу ціну, ніж була остання пропозиція від них. 
Отже, дівчина дісталася йому.

Він узяв її, у той час як вона з ненавистю дивилася на 
нового господаря. Потім відвів до нотаріуса і згодом видав 
їй якийсь документ. “Це твій новий статус, – сказав він, – 
ти вільна”.

Ненависть на її обличчі змінилася шоком. “Ви мене купи-
ли, щоб відпустити?”

“Так, – відповів він, – ти вільна”.
Дівчина в сльозах упала до його ніг.

“Сер, ви купили мене, щоб звільнити? Усе, що  
я хочу в житті, – це належати вам”.

 УСЕ, ЧОГО
   ХОЧУ Я, – ЦЕ
         НАЛЕЖАТИ
           ТОБІ



Якщо ви хочете більше дізнатися про Ісуса 
Христа, то служіння “Хліб Наш Насущний”  

з радістю допоможе. У нас є багато брошур, 
що розповідають про Його життя, смерть 

і воскресіння. Ви можете знайти їх на сайті: 
ukrainian-odb.org/lal/

Але найкраще прочитати про Христа 
безпосередньо в Біблії.  

Почніть з Євангелія від Івана.  
Це розповідь очевидця, який на власні очі 

бачив шлях, яким пройшов Ісус.

Подібним чином Ісус викупив і звільнив нас. Він визволив 
нас із влади гріха, щоб ми могли належати Богу (1 Кол. 1:12-14). 
Ми вже не нещасні, змучені раби гріха. Тепер ми діти Божі!

Справжня свобода полягає не в тому, щоб ніхто не відповідав 
за нас. Свобода – це належати Тому, Хто нас глибоко любить 
і завжди буде відповідно ставитись до нас. Так само, як та раби-
ня, коли ми побачимо, наскільки добрий та люблячий є наш По-
купець, то зрозуміємо, що Він не буде ображати, обмежувати чи 
якимось чином утискати нас. Ми можемо сказати Йому: “Усе, що 
я хочу в житті, – це належати Тобі!” Давайте використаємо цю 
свободу від гріха та смерті, яку нам дав Господь Ісус, щоб жити 
для Нього з вдячністю, показуючи життя справжньої свободи 
тим, хто нас оточує!

Всі цитати Святого Письма взяті з Біблії перекладу Огієнка  
(видання Біблійної Ліги України, 2001).
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 УСЕ, ЧОГО 
   ХОЧУ Я, – ЦЕ
         НАЛЕЖАТИ
           ТОБІ



“БО ВИ, БРАТТЯ, НА 
ВОЛЮ ПОКЛИКАНІ, 

АЛЕ ЩОБ ВАША ВОЛЯ 
НЕ СТАЛА ПРИВОДОМ 

ДОГОДЖАТИ ТІЛУ,  
А ЛЮБОВ’Ю СЛУЖИТИ 

ОДИН ОДНОМУ!” 
ГАЛАТІВ 5:13
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