
Що таке благовістя? 

Вступ 
З цим явищем в Україні напевно перетиналась кожна людина бодай 
один раз у житті. 

Якщо говорити про нас з вами, то з цим ми стикаємось частіше. Ми не 
завжди усвідомлюємо це. Іноді нам цього дуже хочеться, а буває таке 
що ми його дуже боїмося. Буває таке, що нам відбирає мову. Ми не 
можемо видавити із себе навіть і слова. Часто ми навіть не знаємо з 
чого почати. Ми про це багато говоримо, але мало цим користуємося. 

Часто думаючи про це ми можемо мати на увазі зовсім інше. На вашу 
думку, на що я хочу звернути сьогодні увагу? 

Що таке благовістя? 

Що благовістям не є в жодному разі? 

Чому ми так мало благовістимо? 

Найпоширеніші помилоки щодо благовістя 

• Ми боїмося нав’язувати свої переконання іншим, тому не 
говоримо Євангеліє іншим. 

Але ділитися Євангелієм, це не говорити своїх думок, це розповісти 
факти, які відбулися. Ми повідомляємо людині Євангеліє, і це не 
означає, що людина має погодитись. 

Я повернувся з гарної конференції. Один з спікерів розповідав про 
християнську школу. Він поділився тим, як вони відповідають 
батькам, які приводять своїх дітей у школу не являючись 
воцерковленими людьми. Ми обіцяємо не затягувати дитину в церкву, 
але не обіцяють того, що дитина не стане її членом. 

• Хтось думає, що проповідувати Євангеліє, це розповісти своє 
свідоцтво. 

Так. У свідоцтві можуть бути елементи Євангелії, але саме свідоцтво 
не є Євангелієм. 

• Хтось думає, що благовістить, коли займається доброчинністю. 

Але благовістя – це не проголошення бажання, щоб світ став 
безалкогольним, не палив, не вживав нецензурної лексики. Благовістя 
– це навіть не вербовка нових членів церкви. 

Людина не змінюється від просто гарних вчинків і гарного 
відношення. Суспільство змінюється, коли Господь, через Євангеліє 
приводить людей в церкву. 

Ви скажете навіщо мені про це думати. Мені і так не погано.  

Сьогодні Євангеліє потрібне людям, які будь-яку претензію на істину 
вважає фанатизмом. Ми маємо звістити, що Ісус є дорога правда і 
життя… 

Людям які відкидають реальний Божий задум для шлюбу, відриваючи 
двері різного виду аморальності, потрібно голосно говорити Боже 
Слово. 

Світу, які повірив у жахливу брехню, про те, що вбивство дитини в 
утробі – це прояв співчуття до його мами, ми маємо голосно 
повідомити, що тільки Бог має право давати і забирати життя. 

Отож, що таке благовістя, або проповідь Євангелії? 

Що я маю сказати коли думаю, що звіщаю Євангеліє? 

Яку інструкцію потрібно знати, щоб не допустити помилок?  

 



Дії 8:26-40 
26. А Ангол Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань та на південь 
іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. 
27 І, вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, 
цариці етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув 
поклонитись, 
28 вертався, і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. 
29 А Дух до Пилипа промовив: Підійди, та й пристань до цього повозу. 
30 Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи 
розумієш, що ти читаєш? 
31 А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він 
Пилипа піднятись та сісти з ним. 
32 А слово Писання, що його він читав, було це: Як вівцю на заріз Його 
ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так Він не відкрив Своїх уст! 
33 У приниженні суд Йому віднятий був, а про рід Його хто розповість? Бо 
життя Його із землі забирається... 
34 Відізвався ж скопець до Пилипа й сказав: Благаю тебе, це про кого 
говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого? 
35 А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про 
Ісуса йому. 
36 І, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: Ось 
вода. Що мені заважає христитись? 
37 А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той 
відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий! 
38 І звелів, щоб повіз спинився. І обидва Пилип та скопець увійшли до води, 
і охристив він його. 
39 А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже 
більше не бачив його. І він їхав, радіючи, шляхом своїм. 
40 А Пилип опинився в Азоті, і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, 
аж поки прийшов у Кесарію. 
 

 

Коли читаєш ці сторінки Євангелії, стає очевидним, що служіння 
Пилипа, було дуже успішним. Пилип щойно повертається з Самарії, де 
від його проповіді навернулося така кількість людей, що там 
утворилась церква. 

Подія, про яку ми читаємо, взагалі неординарна. Це перший випадок, 
коли навертається до віри в Ісуса, не просто язичник, а чужинець з 
іншої культури і мови. 

Кожна віруюча людина, усвідомлює, що покликана Богом 
проповідувати. Ми чітко розуміємо, що це персональна 
відповідальність кожного, хто повірив в Ісуса. 

Ми знаємо, що не всі стануть пасторами, не всі можуть бути 
місіонерами, не всі можуть бути ораторами. Але кожен має бути 
благовісником. 

Якщо ви пробували це робити, наскільки ви досягали успіху? Чи 
хотіли ви знати, що означає благовістити Євангеліє? 

Ось кілька складових справжнього благовістя від експерта у цьому 
служінні від Пилипа.  

 

 

 

 

 

 



1. Благовістя – це відповідь на Божу 
ініціативу 

26. А Ангол Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань та на південь 
іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. 

27 І, вставши, пішов він. 

Автор книги Дії чітко стверджує що, ініціатором поширення 
Євангелії є Сам Бог. 

• Коли Ісус возноситься, він повеліває апостолам проповідувати 
Євангелію. 

• Пилипова діяльність в Самарії, теж була Божою ініціативою. 
Коли Апостолам дуже сподобалося в Єрусалимі. Вони ні за які 
гроші не хотіли нікуди іти. Але почалися гоніння, завдяки чому 
Пилип опинився далеко за зоною свого комфорту. 

• Бог Пилипу дає чітке і пряме повеління іти на цю дорогу. 

А ви знаєте, що і сьогодні Бог робить те саме. Бог різними способами 
створює обставини для проповіді Євангелії. Іноді це відбувається в 
спосіб, який нам не дуже подобається. 

Вчора пізно ввечері повертаюсь маршруткою з Тернополя. П’ятниця, 
автобус був переповнений. Тільки виїхали з автовокзалу, якийсь 
чоловік почав приставати до водія, що той колись у нього взяв на 2 
гривні більше ніж мало бути. 

Потім той самий чоловік обурився, що водій зупиняється часто. І так 
що мені прийшлося витрутися. Я запитав, а чому він такий злий.  

Той почав мене обзивати, Я сказав, що він робить гріх, і порушує 
Божі заповіді. Той ще більше скипів, почав мене обзивати різними 
словами. 

Було цікаво спостерігати, за реакцією людей навколо. Як ви думаєте 
на чийому боці була симпатія? 

Він вийшов. Як ви думаєте про що ми говорили? 

Господь створює обставини, у яких Він робить актуальним 
проголошення Євангелії. Весь духовний світ, ангели працюють над 
цим. 

Благовістя ініціює Бог, Він Його супроводжує, і сприяє йому. 

Пилип добре засвоїв цю аксіому, і відразу покоряється Господу. 
Пилип залишає багатолюдне самарійське містечко і йде на порожню 
дорогу.  

Погодьтеся, чисто з людської позиції, може видатися, абсолютно 
нерозумним і навіть неправильним. 

З Єрусалиму на південь йшло дві дороги. Одна прямувала через 
Хеврон, а інша проходила повз місто Газа. Саме ця дорога була 
порожньою. 

Якщо ми хочемо благовістити, нам потрібно усвідомити важливі 
істину.  

Не ми, а Бог є ініціатором, ми лише можемо бути інструментом 
виконання Божої волі. 

Цікаво, але ми нічого не можемо без Бога. Але Бог на землі нічого не 
робить без нас. Якщо Богу потрібно щось зробити, комусь щось 
повідомити, розповісти, навернути до Бога. То Бог торкається нашого 
серця і спрямовує його туди куди потрібно.  



Давайте будемо чутливими до Божого голосу, давайте навчимося 
бачити можливості, і бути швидкими на Його поштовхи до дії. 

Іноді, це буде виглядати дивним і незрозумілим, але найкраще, якщо 
чуєш Божий поклик – іди. 

Благовістя – це те, що робить Бог, а ти долучаєшся до Його 
ініціативи. Благовістя – це відповідь на Божий заклик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Благовістя – це підготовка слухача 

29. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці 
етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув 
поклонитись, 

28 вертався, і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. 

Перед нами цікава картина. Дорога виявляється не порожня. Там є 
одна особа. І не просто якась особа, а іноземець з дуже впливової 
держави, та людина яка займала дуже високий пост, він був 
начальником казни. Окрім того він був євнухом. Євнух – це людина, 
яка кастрували для того, щоб він міг бути успішним і повністю 
присвяченим монарху. 

Ми бачимо, що цей чоловік їхав на колісниці. Це собі могли дозволити 
лише дуже багаті люди. 

Ми бачимо, що цей чужинець відвідував храм у Єрусалимі. На той час 
це не було чимось незвичайним. Багато народів, бачили Бога Ізраїлю і 
розуміли, що лише Святе Письмо дає розумне пояснення всього 
живого. Лише євреї дотримувались високої моралі. Всі інші народи 
мали безліч гріхів.  

Все це приваблювали багато народів, і багато з них бажали хоча б 
подивитися на храм Богу, в якого вірив Ізраїль. 

Цей чоловік здолав сотні кілометрів, небезпечними дорогами, лише 
для того, щоб побачити храм Божий на власні очі. 

Він не міг зайти у храм. Євнухів не пускали в храм. Він міг здала 
подивитися. Але цей чоловік придбав книгу - Ісаї. Це вкрай дороге 
надбання. 



Далі ми бачимо, що він е просто купив, щоб було у колекції. А купив 
щоб читати.  

Погодьтеся, Господь заздалегідь працював з цим чоловіком. Господь 
дав можливість цій людині почути про Господа, купити Слово Його 
читати і розуміти Його. 

Господь працює в житті людей, навіть тоді, коли цього ніхто не бачить 
і не підозрює.  

Інколи, перш ніж відкратися комусь, Господь посилає труднощі, 
допускає кризову ситуацію у житті.  

Я пам’ятаю, як мій брат прийняв рішення присвятити своє життя 
Господу. Заходжу якось до хати, а він сидить у дальній кімнаті і 
плаче. Йому тоді вже було десь 18-20 років. Коли я придивися, він 
читав якусь книжку. Це була перша книжка у його житті, яку він 
прочитав тоді на той час. 

Книга називалсь «Любовь Свидание Брак»! 

Але це вже факт навернення. А сам процес був ще цікавішим. Бог дав 
йому великий страх, що той не встигне. Коли пізно приходив додому, 
ніде не було світла він пережив, що Христос прийшов, а він 
залишився. 

Пригадайте, як Бог готував вас, для того, щоб ти прийняв Його. 
Пригадай свої труднощі, кризу, тупик. Пригадай ту порожнечу, 
безвихідь, відчуття беззмістовності життя. 

Можливо хтось і зараз переживає подібне. То це сигнал. Постав 
запитання, замислися. Можливо Бог сьогодні працює з твоїм серцем і 
підштовхує тебе до рішення… 

Благовістя – це Божа робота над серцем людини. Коли Бог готує 
людину до прийняття Євангелії. 

3. Благовістя – це проголошення Божого 
Слова 

В благовісті без Божого слова ніяк. Людина має почути і зрозуміти 
Слово Боже.  

Що потрібно для того, щоб розуміти Слово Боже?  

Читати Біблію 
30 Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи 
розумієш, що ти читаєш? 

31 А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він 
Пилипа піднятись та сісти з ним. 

32 А слово Писання, що його він читав, було це: Як вівцю на заріз Його 
ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так Він не відкрив Своїх уст! 

33 У приниженні суд Йому віднятий був, а про рід Його хто розповість? Бо 
життя Його із землі забирається... 

Що робить Пилип відгукнувшись на Божий заклик. Пилип підбігає до 
колісниці і чує, як євнух читає Ісаю.  

На той час читали вголос. Пилип Запитує чи ти розумієш те що 
читаєш? 

Щоб прийняти Євангеліє, потрібно читати Боже Слово. Потрібно 
проповідувати Боже Слово. Але читати це добре і правильно. Але 
цього мало. Багато хто читають, але нічого не розуміють. Має бути 
той, хто пояснить. 

 

 



Пояснення 
34 Відізвався ж скопець до Пилипа й сказав: Благаю тебе, це про кого 
говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого? 

35 А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про 
Ісуса йому. 

Згідно Божого задуму, читаючи Біблію, більшість людей не здатні у 
повній мірі розуміти прочитане. Тому Бог і посилає людей, які можуть 
допомагати іншим розуміти Слово Боже. 

Друже, якщо у тебе в дома є Біблія, і ти час від часу береш її до рук. 
Це не робить тебе спасенним. 

Єфіопець читав навіть, але нічого не розумів. Для того, щоб зрозумів, 
Бог посилає свою людину, щоб розтлумачити.  

Читати мало, потрібно ще й розуміння.  

Застосування 
36 І, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: Ось 
вода. Що мені заважає христитись? 

37 А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той 
відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий! 

38 І звелів, щоб повіз спинився. І обидва Пилип та скопець увійшли до води, 
і охристив він його. 

39 А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже 
більше не бачив його. І він їхав, радіючи, шляхом своїм. 

Єфіоплянин зрозумів сіть того, що говорив Пилип. І його розуміння 
показує – його дія, рішення прийняти хрещення. 

Людина, яка прагне виконати волю Божу – це перший сигнал того, що 
відбулася метаморфоза в серці. Господь став першим. Зайняв місце. 

Пам’ятаю, як ми з Романом поїхали в Київ на конгрес. Я тоді їхав з 
Запоріжжя, а Роман з газетами з Бережан. 

Ти пам’ятаєш Романе нашу розмову в автобусі? 

Коли ти мене запитав про  хрещення, я чуть не стрибав від радості. 
Для мене це був сигнал. Бог попрацював з Тобою.  

Якщо людина хоче виконати те, що хоче Бог – це показник 
відродження. Показник навернення.  

4. Благовістя – це спосіб життя 
40 А Пилип опинився в Азоті, і, переходячи, звіщав Євангелію всім 
містам, аж поки прийшов у Кесарію. 

Здавалося, Пилипе, ти вже зробив свою роботу. Відпочинь, 
відключися трішки. Вже немає вельможі. Ні. Пилип далі звіщає скрізь 
де є про Ісуса.  

У Пилипа був дуже напружений графік служіння. То Самарії, там маса 
людей навернулось, вельможа. І тут в Азоті він знову проповідує. 

Вчора звершився форум «Всі разом» Я був здивований кількома 
братами і сестрами. Вчора перед самою лекцією прибув гість з Києва 
Аріан Буковниський. Година його промови, обід і він відчалив у Київ. 
Ще була одна жіночка з Житомира. Мама 6 дітей. Організатор 
неймовірних сімейних заходів. Вчора сіла в автобус у 1 ночі, в 3 
прибула в Хмельницький, а потім в Тернопіль, щоб виступити перед 
нами. 

Я знаю багато людей, які мають приголомшливий графік. Повну 
самовіддачу. Друже, проповідувати потрібно саме так. Бог хоче від нас 
повного старання. 



Висновок 
Проповідь Євангелії це привілей, яким користуються не всі. 

Друже, якщо ти ще не знаєш Господа, сьогодні твій шанс. Відкривай 
серце, наважуйся на рішення. 

Якщо ти не розумієш, що таке проповідь Євангелії, то сьогодні було 
достатньо Божого Слова, щоб сказати самому собі: Я маю бути 
готовий завжди. 

Господи, як мене хочеш використати сьогодні.  

Один проповідник Євангелії помер з думкою, що його проповідь була 
невдалою… 

1912 року місіонер медик Вільям Леслі поїхав у віддалений куток 
Конго, щоб жити і служити місцевим племенам. Пройшло 17 років він 
повернувся в США – змученим і розчарованим, бо був впевненим, що не 
зміг жодним чином вплинути на людей, щоб привести їх до Ісуса. 
Через дев’ять років він помер.  

В 2000 році одна місіонерська команда зробила шокуюче відкриття.  

Місіонери довго діставались до цих людей. Коли дістались, думали, що 
ці люди не чули слова Ісус, але їх чекав великий сюрприз. В кожному 
поселенні була церква, у кожній церкві був хор. Вони самі писали гімни, 
і поширювали їх від церкви до церкви.  

В одному місці вони знайшли церкву, яка вміщала тисячу місць. Люди 
поруч діставалися з багатьох сіл, щоб побути разом на служінні. 

Вони не мали Біблії на своїй мові, у них була Французька Біблія. Вони 
знайшли когось, хто їм читав і пояснював. 

Той чоловік який їм приніс Євангеліє не думав, і не знав що відбудеться 
далі. Він думав, що потерпів крах.  

Але він був вірний Богу і робив свою працю. 

Господь не помиляється. Він знає кого послати і для чого. 

Бог кожного дня має план для тебе. Можливо сьогодні твій день, день 
прояву Його волі. 
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