
Що означає бути членом церкви? 

Вступ 
Одна з самих популярних тенденцій у наш час, це не бажання пускати 
коріння, або приймати на себе довготривалі зобов’язання.  

Так багато людей не хочуть офіційно реєструвати свій шлюб, і живуть 
у громадянському шлюбі, мотивуючи це, що ми не хочемо 
зобов’язувати свого партнера, або хтось не хоче зобов’язуватись. 

Ми не хочемо поспішати з прийняттям рішень, більше всього цінуємо 
своїм правом вибору, встановлюючи свої життєві межі. 

Але уявіть собі, що ви пішли проти течії і стали частиною рішення цієї 
проблеми? Ви долучаєтесь до протестного руху і зв’язали себе 
зобов’язаннями, ставши членом помісної євангельської спільноти. 

Чи говорить Біблія що-небудь про членство? 

Що означає бути в церкві? Яким чином набувається статус члена 
церкви? Чи обов’язково бути членом якоїсь церковної громади? Чи 
можна просто бути християнином без приналежності до якоїсь 
громади? 

Чи Біблія дає відповіді на ці запитання?  

Для багатьох християн приналежність до якоїсь громади, видається 
бюрократією, і банальною формальністю.  

Особливо гостро стоїть питання, коли церква до когось застосовує 
церковну дисципліну. То можна почути різні погляди. Я належу до 
вселенської церкви, і тому мені байдуже до усіх вас.  

 

Навіщо бути членом помісної церкви, якщо я вірю в Ісуса, читаю 
Біблію, молюся, ходжу на богослужіння.  

Одні кажуть, що бути членом церкви обов’язково, інші вважають, що 
це особиста справа кожного.  

Як Біблія бачить членство в церкві? 

Давайте здійснимо подорож у перші десятиліття 
церкви. 
Наша подорож у часі зупиняється в місті Єрусалим першого століття, 
ми ступаємо на розпечену сонцем палестинську землю. Ми бачимо 
доми побудовані з цегли сирцю, багато будинків, а вдалині Храмова 
гора.  

Мета нашої подорожі дуже проста: познайомитися з першими 
церквами і тими, з кого вони складалися. Чи існують помісні церкви? 
Чи мають вони, щось схоже до того, що ми називаємо членством в 
церкві? 

Озирнувшись, що ми бачимо, що нас оточують здебільшого юдеї і 
побожні люди з багатьох країн. Вони зібрались на щорічне єврейське 
свято П’ятидесятниці. 

Привертає увагу не кількість народу, і різнобарвність їхнього одягу, а 
якийсь дивний шум з неба. Натовп нас підхоплює і несе, поки ми не 
опиняємось перед групою людей, які проповідують на мовах, які 
можуть зрозуміти прибульці з різних країн. 

Один з них кидає виклик усім присутнім. Ми дивимось на слухачів, і 
очікуємо, що ті зараз розірвуть промовця на шмаття… 

Але нічого подібного не відбувається, навпаки, відбувається щось 
несподіване, давайте прочитаємо. 



 

Дії 2:37-47 

37 Почувши, розчулилися серцем і сказали Петрові й іншим 
апостолам: Що ж нам робити, мужі-брати?  

38 А Петро [сказав] їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в 
ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів - і приймете дар Святого 
Духа.  

39 Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх тих, що далеко, 
кого лише покличе Господь Бог наш.  

40 Багатьма іншими словами він свідчив та заохочував їх, кажучи: 
Спасайтеся від цього лукавого роду!  

41 Отже, вони, [з любов'ю] прийнявши його слово, охрестилися, і 
приєдналися до них  того дня зо три тисячі душ.  

42 Перебували постійно в навчанні в апостолів, і в братерській  
спільності, в ламанні хліба, та в молитвах.  

43 І страх охопив  кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через 
апостолів; [в Єрусалимі панував великий страх серед усіх].  

44 А всі, що повірили, були разом і мали все спільне.  

45 І продавали маєтки і майно та ділили це всім тим,  хто потребував.  

46 І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах 
хліб, в радості й простоті серця приймали їжу,  

47 хвалячи Бога та маючи милість в усіх людей. Господь же додавав до 
них щодня тих, що спасалися. 

Ну тепер у вас може з’явитися запитання, а де тут написано про 
членство у церкві?  

Але давайте придивимося більш ретельніше. Перед тим як відбулися 
прочитані події. Апостолів і тих хто був з ними було 120 чоловік. 

Коли відбулися ось ці події, то до тих 120 +3000. Хтось порахував тих 
людей. Хтось веде облік…. 

Ми бачимо, що ці люди проводять час разом. Вони щодня збираються 
у храмі,  а потім продовжують спільність по домах. Вони навчаються 
науки апостольської. Далі ми бачимо, що ті хто були заможними 
почали продавати своє майно, щоб потурбуватися про тих, кому було 
нічого їсти.  

Що ми бачимо? 

Ми бачимо, що бути християнином, це належати до церкви. Ніхто не 
блукає сам по собі, а долучається до спільноти інших однодумців.  

Щоб краще усвідомити, що означає бути членом церкви, потрібно 
зрозуміти, що таке церква. 

Церква – це група християн, які регулярно збираються в ім’я 
Христа, щоб офіційно підтвердити віросповідання і турбуватися 
про один про одного, проповідуючи Євангеліє і звершуючи вечерю 
Господню. 

 

 

 

 

 



Хто може бути членом церкви? 

Той хто вірує 
Щоб стати частиною першої церкви люди мали увірувати в Ісуса.  

Пам’ятаєте, як щось подібне сталося у Петра.  

Ісус разом з учнями, їдуть в пустинне місце, і Господь запитує учнів, 
за кого Його вважають люди? Учні перелічують варіанти. Але Петро 
бере слово і каже Ти Христос Син Бога Живого. Це було особистим 
переконанням Петра.  

Коли людина хоче стати християнином, вона має заявити про 
свою віру. 

Той хто покаявся 
Приєднання людей до церкви у П’ятидесятниці відбулося після 
покаяння. 

Покаяння – це осмислене рішення слідувати за Ісусом. Покаятися – це 
змінити своє ставлення до Господа. Змінити свої думки. 

Для людини, яка хоче долучитися до церкви потрібна не моральна 
досконалість, а навпаки усвідомлення своєї недосконалості, і 
прагнення, змінюватися. 

Членом церкви стає не той хто не грішить, а ті хто бореться з 
гріхом. 

 

Той хто приймає хрещення 
Петро у відповідь на запитання людей, що нам робити: твердо каже, 
що потрібно приймати хрещення. 

Хрещення не спасає людину, але Ісус хоче, щоб спасенні Ним люди не 
ховались, пов’язуючи себе з Ним і Його людьми. 

Хрещення – це офіційне визнання людини громадянином Божого 
Царства. 

Небажання примати хрещення, виглядає ніби людина не покаялась і не 
хоче цього робити. 

Що означає бути членом церкви? 

I. Бути членом церкви – це духовно зростати 
41 Отже, вони, [з любов'ю] прийнявши його слово, охрестилися, і 
приєдналися до них  того дня зо три тисячі душ.  

42 Перебували постійно в навчанні в апостолів, і в братерській  
спільності, в ламанні хліба, та в молитвах.  

Те про що ми тут читаємо просто вражає. Маса людей навертається до 
Ісуса і вони не розчиняються, а разом і перебувають в навчанні 
постійно. Вони прагнуть зростати. 

Рости – означає: вирости, щоб стати плодотворним, або стати зрілим. 
Бог хоче, щоб ми змінювалися, ставали подібні до Ісуса.  

Як це відбувається? Як ми ростемо? Як можна рости? 

 

 



1. Духовне зростання не відбувається саме по собі 

Нажаль сьогодні в церквах повно людей, які роками відвідують 
богослужіння,  а в їхньому житті нічого не змінюється. Бути членом 
церкви не те саме, щоб бути зрілим віруючим. Але метою кожного 
віруючого має бути зрілість. 

З цього тексту ми бачимо, що духовне зростання не відбувається саме 
по собі. 

 Духовне зростання – це зусилля, а для цього потрібна посвята. 

Ці люди, які увірували постійно перебували в науці апостольській. 
Були разом, лише з однією метою, рости духовно. 

2. Духовне зростання відбувається через формування звичок 

Дехто думає що бути зрілим це: 10 годин в день молитися, переїхати 
жити в джунглі, прийняти мученицьку смерть. 

Такі речі, сильно розчаровують віруючих, тому багато хто приймає 
рішення бути посереднім, прихожанином і ухожанином. 

Духовне зростання це дуже практично.  

Кожен віруючий буде зростати, якщо буде розвивати потрібні 
навики для росту.  

Апостол Павло, часто порівнює духовне зростання до спорту. Якщо 
хтось займається спортом, то щоб бути у формі, тобі потрібно мати ряд 
звичок, які допоможуть тобі триматися у формі. 

 

 

 

Наш характер формується звичками.  

• Звичка вділяти час для перебування в Слові Божому 
• Звичка молитися 
• Звичка практикувати жертовність 
• Звичка, практикувати братерське спілкування (мала група) 
• Звичка благовістити Євангеліє 

Духовне зростання – це поступова заміна обману правдою. 

Для того, щоб це відбувалося, нам потрібно наповнити себе Словом 
Божим.  

Я маю засвоїти істину і зробити її частиною свого життя. Для цього 
потрібно: 

Слухати і приймати; Читати; Вивчати Писання; Вивчати напам’ять; 
Роздумувати над Словом 
 
Раніше Біблія була доступна лише священникам. Сьогодні Біблія є у 
всіх. Але ми набагато з більшим бажанням готові прочитати газету, чи 
посидіти у фейсбуці, ніж читати Біблію.  

Недивно, що ми погано ростемо. Не можливо години проводити в 
інтернеті, чи в телевізорі а потім читати Біблію 3 хв, і очікувати 
зростання. 

Багато з тих, які вірять у Біблію, жодного разу її не прочитали від 
початку до кінця. Якщо Біблію читати кожного дня по 15 хв. То за рік 
можна прочитати її повністю.  

Якщо відмовитися від півгодини сидіння в інтернеті, або телевізорі, то 
за рік можна прочитати її двічі. 

Бути членом церкви – це ставати духовно зрілим 



II. Бути членом церкви – це посвячено 
служити 

44 А всі, що повірили, були разом і мали все спільне.  
45  І продавали маєтки і майно та ділили це всім тим,  хто 

потребував.  

Бути членом церкви – це служити своїми здібностями, дарами, 
фінансами. 

Що ми бачимо у цьому уривку. Апостоли навчали людей. Хтось 
жертвував своє майно, хтось розподіляв це майно між потребуючими. 
Хтось давав свій будинок для спільності, хтось пригощав людей. 

Це як у вулику, кожен знає свою роль і її ретельно виконує з великим 
бажанням і ентузіазмом.  

В деяких китайських церквах новонавернених християн вітають 
такими словами: «Тепер в Ісуса є ще одні очі, щоб бачити, ще одні 
вуха, щоб чути, ще одні руки, щоб допомагати людям, і ще одне серце, 
щоб їх любити». 

Нам потрібно бути частиною церковної сім’ї, для того, щоб 
виконувати своє покликання служити іншим. 

В церкві немає значних і незначних служінь. Деякі з них на виду, інші 
знаходяться за кулісами, але всі є цінними і значимими. 

Що відбувається коли один з органів нашого тіла перестає 
функціонувати? 

Ми хворіємо, страждає весь організм.  

Уявіть, що печінка вирішила жити виключно для себе, все я 
втомилась. Не хочу більше служити організму, хочу взяти відпустку, 
хочу просто так нічого не робити. Можу я хоч раз у житті 

подумати про себе. Нехай моєї справою хтось займеться інший. Що 
відбудеться? Ми помремо! 

Сьогодні багато церков не можуть зростати, розвиватися, через те, що 
віруючі не прикладають старань, щоб служити. Дехто уявляє своє 
служіння як сидіння на лавочці, і спостереження за тим, що 
відбувається. 

Ми живемо повноцінним цікавим, повним життям, коли допомагаємо 
іншим. Коли живемо не заради себе, а заради інших.  

Коли людина впадає в депресію, то головна причина такого стану в 
тому, що вона зациклюється на собі. 

Людина яка живе для себе, вона не живе вона існує, бо життя 
призначене для служіння, Бог хоче щоб ми навчилися безкорисно і 
щедро любити людей і служити їм. 

Ви неодмінно посвятите своє життя чомусь. Питання лише чому: 
роботі, спорту, хобі, славі, накопиченню багатства?  

Ті люди, які себе присвячували цим речам, жорстоко розчаровувалися 
і втрачали зміст життя. 

Перед тим як проектувати будівлю, будь-який архітектор перш за 
все ставить собі запитання: Для чого воно призначене? Яким чином 
його будуть експлуатувати? Завжди призначення приміщення буде 
визначати його форму. 

Перед тим як нас створити, Бог вирішив, яку роль ви будете мати на 
землі. Бог визначив, яким чином ви будете служити Йому  і створив 
вас у відповідності з тими завданнями які вам потрібно виконати. Ви 
такі саме, тому, що Бог вас сформував для певного служіння.  



Кожному християнину Бог дає дари для використання їх в служінні. 
Це особливі здібності, які призначені для служіння, даються лише 
віруючим людям. 

В церкві Бог передбачив різноманітність, тому Господь дає різні дари. 
Немає жодного, хто має всі дари. І немає жодного віруючого, хто не 
мав би одного. Але є віруючі, які не використовують своїх дарів.  

Кожному з нас потрібно зрозуміти, який у нього дар. Потрібно 
молитися до Господа, щоб Він дав чітке розуміння, що і де я маю 
робити. 

Як правило, мої дари і здібності лежать на поверхні, вони пов’язані з 
тим, що мені подобається робити.  

Бути членом церкви – це мати своє місце, мати своє 
служіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Бути членом церкви – це бути в сім’ї 
41 Отже, вони, [з любов'ю] прийнявши його слово, охрестилися, і 
приєдналися до них  того дня зо три тисячі душ. 

42 Перебували постійно в навчанні в апостолів, і в братерській  
спільності, в ламанні хліба, та в молитвах. 

46 І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах 
хліб, в радості й простоті серця приймали їжу, 

Що ми бачимо?  

Ми бачимо, що перші християни створили нову спільноту, до якої 
приєднувалися через хрещення. 

Здорові сім’ї, вирізняються законними стосунками. Члени сім’ї не 
соромляться свого прізвища, не соромляться своїх родичів.  

Пам’ятаю кумедний випадок з нашої сім’ї. Коли мама була вагітною, 
то Юра якось одно  разу йшов дуже осторонь… Мама просила його 
доганяти, а він не хотів. Тоді мама  запитала Юра, а чому, ти не 
хочеш іти поруч? Мамо, мені соромно, що ти вагітна… 

Діти не соромляться своєї сім’ї.  

Нажаль, є люди, які роками відкладають публічну заяву про свою віру, 
так як це заповідав Ісус – тобто багато років відвідують богослужіння, 
але не приймають водного хрещення. 

Хрещення – це не просто не зрозумілий обряд, який можна 
проігнорувати. Хрещення це публічна заява, що віруюча людина 
долучається до Божої сім’ї.  

Хрещення має глибокий зміст. Воно проголошує віру людини, і 
дозволяє людині продемонструвати смерть для гріховного життя і 



початок нового життя. Це велике свято з приводу того, що ви стаєте 
частиною Божої сім’ї – церкви. 

Хрещення подібно до обручки – воно візуально демонструє прийняте в 
серці рішення. 

Для того, щоб прийняти хрещення, потрібно лише бажання. Про це ви 
можете навіть заявити сьогодні, і ми все зробимо, щоб допомогти вам 
долучитися до церкви як можна скоріше. 

Чому нам потрібна церква? 

Віруюча людина не може жити сам по собі. Для цього потрібні інші 
християни. Ми можемо лише разом бути Тілом Христовим. 

Церква – це школа у якій ми вчимося жити з іншими людьми. Лише в 
церкві ми можемо навчитися любити і турбуватися про інших.  

Лише в церкві, ми можемо навчитися справжньому і щирому 
спілкуванню. 

Ми ніколи не досягнемо духовної зрілості, якщо не будемо мати 
церковної родини. Лише участь в житті церкви допомагає рости. 

Новий Завіт вчить нас: 

Любити один одного, молитися один за одного, підбадьорювати один 
одного, забудовувати, вітати, служити, вчити, приймати, поважати, 
носити тягарі, прощати, коритися, бути відданим, і багато іншого. Не 
маючи церкви, не будучи членом церкви це все не можливо. 

Справжнє християнство проявляється у відносинах 

Бог створив церкву, щоб у ній реалізовувались наші самі глибокі 
потреби. Кожній людині потрібна ціль, заради якої вона могла б жити. 
Окрім того, нам потрібні люди з яким жити. 

У світі немає більше жодної спільноти, місця, яке б могло представити 
все це зразу. 

Вибір за вами 

Коли людина народжується згори, вона автоматично стає членом 
церкви, Божої сім’ї, але людині потрібно приєднатися до якоїсь 
конкретної церкви. 

Різниця між відвідувачем і членом церкви полягає у рівні посвяти. 
Відвідувачі є пасивними спостерігачами, а члени церкви активно 
приймають участь у житті церкви. 

Чому так важливо бути членом церкви? 

В тексті що ми читаємо, християни виявляли свою вірність і відданість 
одне одному практично. Вони постійно мали спілкування. Вони разом 
їли, вони разом молилися. Сьогодні Бог очікує того ж самого. 

Членами церкви можна стати, тільки присвятивши своє життя 
групі віруючих людей. Це дає нам можливість мати справжнє 
спілкування і відчуття єдності. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Бути членом церкви – це виконувати 
місію 

46 І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах 
хліб, в радості й простоті серця приймали їжу,  

47 хвалячи Бога та маючи милість в усіх людей. Господь же додавав до 
них щодня тих, що спасалися. 

Служіння – це та що ми робимо для віруючих. 

Місія – це те що ми робимо заради невіруючих. 

Місія походить від слова посилати. Кожна віруюча людина послана у 
світ у якості посла Ісуса Христа.  

Сьогодні світ тоне у рабстві гріха. Мільйони людей йдуть в пекло і не 
знають, як цього уникнути. Господь хоче, щоб ці люди дізналися про 
те, заради чого вони живуть, щоб дізналися про те, що Господь любить 
всіх, і всіх запрошує у Своє царство. 

Ще одна людина для Ісуса 

Батько відомого пастора в Америці Ріка Уорена, більше 50 років був 
пастором кількох сільських церков. Він був звичайним проповідником, 
але завжди пам’ятав про свою місію. Він любив навіть кудись поїхати 
і допомагати людям, будувати церкви, допоміг побудувати більше 150 
церков по всьому світі. 

В 1999 році він помер. Останній тиждень свого життя він майже не 
міг спати і цілодобово був у напівсвідомому стані. Коли йому 
вдавалось заснути, він іноді починав розмовляти прямо у сні. Сидячи 
біля ліжка сину вдалося багато дізнатися про свого тата. Він ніби 
заново переживав кожну поїздку. 

Вже перед самісінькою смертю, батько раптом відкрив очі, різко сів 
на ліжку і намагався встати. Звичайно він був дуже слабким. Він не 
міг ніяк заспокоїтися в решті решт дружина запитала: Тату, а що 
вам хочеться? – Потрібно спасти ще одну людину для Ісуса. Ще 
одного для Христа. 

Він у той вечір повторив це більше 100 разів. А потів вклав свою руку 
у руку сина і сказав : Сину спаси, ще одну людину для Ісуса. Ще одну 
людину для Ісуса! 

Бог дав нам Євангеліє, щоб ми могли його нести до людей, які 
поруч. 

Ставши віруючим, ви одночасно стали Божим посланцем. Бог хоче 
нашими устами звернутися до людей. 

Уявіть, що ми потрапили у Білий Дім, і заходимо в приміщення перс-
центру.  
В цьому приміщенні є трибуна, яку часто показують в новинах. На ній 
зображено печатку президента США, позаду прапор цієї держави. Це 
напевно найбільш впливова трибуна у світі. 

З цієї трибуни оголошують про початок війн, про настання миру, 
успіхів і крих в економіці. З цієї трибуни пояснюють міжнародні 
угоди. Те що тут говорять випливає на життя мільйонів, а можливо і 
мільярдів людей. 

А тепер я поставлю запитання: А вам приходилось виступати з цієї 
трибуни від імені президента? Чи доводилось вам офіційно викладати 
позицію господаря Білого Дому, дивлячись в камери?… 

Думаю що ні. Щоб виступати від імені президента, потрібно 
отримати від нього офіційні повноваження. Навіть найближчі друзі 
не мають таких повноважень. 



Це неймовірно, але Господь уповноважує кожну віруючу людину 
говорити від Його Імені. 

Можливо ви не знаєте що казати, або просто думаєте що вам нічого 
сказати. Але це не правда. 

У кожного з нас багата скарбниця досвіду, і Бог хоче за допомогою 
цього допомогти іншим відкрити своє серце перед Ним.  

Кожен з нас розповісти своє свідоцтво. 

• Історія про те, як почалися ваші взаємини з Христом. 
• Ваші життєві уроки, які навчив вас Бог 
• Ваші мрії 
• Добра Новина Євангелії 

Свідоцтво дає відповідь на чотири запитання 

1. Яким було життя до зустрічі з Христом? 
2. Яким чином я зрозумів, що мені потрібен Ісус? 
3. Як я присвятив своє життя Господу. 
4. Що Господь зробив у моєму житті 

Приналежність до церкви – це гаряче бажання 
виконувати місію. 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок 
Стосовно членства в церкві назбиралося маса міфів 

Членом церкви бути не обов’язково 

Може бути така думка, але у неї немає біблійної основи. Так як діти 
без батьків, так і віруюча людна без церкви це погано і ненормально. 

Членство в церкві це кабала і залежність від інших 

Звичайно, хтось отримав негативний досвід. Але це немає права 
впливати на сприйняття реальності і змінювати біблійне відкриття на 
емоції. Якщо церква будується на біблійних основах, то це для людини 
приносить користь і радість.  

Бути членом церкви не потрібно, бо я сам особисто несу 
відповідальність перед Богом 

Це гарно сказано, але показує, що хто так думає погано розуміє 
природу і сутність гріха, позбавляючи себе справжнього зростання і 
можливості служіння.   

Коли ми читаємо Біблію, то у ній не має такого терміну як член 
церкви. Але Біблія має багато маркерів і основ, щоб сказати, що Боже 
Слово підтримує цю ідею. 

Тому друзі, не гайте часу долучайтеся до церкви, ставайте ї частиною і 
давайте разом змінюватися і змінювати усіх, хто поруч з нами. 

Амінь 
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