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Особливий привілей 5

Діти короля
Що значить бути членом королівської

родини?
Хто з нас не мріяв у дитинстві (а мо�

же дехто мріє і тепер) належати до та�
кої родини?

� Якби ти був членом королівської ро�
дини, які б привілеї ти мав? 

Можливо, у своїй уяві ти бачиш незлі�
ченні багатства, нескінченні веселощі,
ігри. Нарешті можна дозволити собі
все, що тільки спаде на думку: подорож
до будь�якої країни, гардероб на влас�
ний розсуд, найкращі іграшки і ласощі.
Одним словом, роби, що хочеш, ходи,
куди хочеться, їж те, що хочеться! І ні�
хто тобі не буде вказувати, що можна, а
що не можна. Як чудово! Але... чи так
це насправді?

Дійсно, належати до королівської ро�
дини – це великий привілей! Це пошана
і повага. Бути членом королівської ро�
дини – значить бути особливим. Але як

живуть ці «особливі» люди? Невже це
правда, що кожен сам собі пан?

Є така історія про одну королівську
родину. Якось король запросив на уро�
чистий прийом, що мав проходити в
розкішному тронному залі його палацу,
обране коло людей: міністрів, послів,
закордонних гостей, придворних. У цей
же зал прийшли і маленькі діти короля.
Вони, не звертаючи уваги на високопо�
ставлених гостей, стали гратися у свої
дитячі ігри: бігали, стрибали, і чіпляли�
ся за розкішні завіси на вікнах. Діти яв�
но заважали своєму батькові і гостям,
але хто б насмілився зробити заува�
ження і випровадити з тронної зали ко�
ролівських дітей? Однак був там один
старий слуга. Він дуже давно служив у
короля і ще пам’ятав той час, коли ко�
роль був таким же малюком, як зараз
його діти. Старий слуга підійшов до
королівських дітей і з повагою сказав:
«Дозвольте нагадати вам, панове і пан�
ночки, що королівські діти так себе 
не ведуть. Це не гідне їхнього станови�
ща і честі!» І що ж сталося? Діти, немов
отямившись від сну, поклонилися ста�
рому слузі, потім батькові і зніяковіло
вийшли з залу.

Бути королівським сином чи дочкою –
не тільки почесно і весело, але і від�
повідально. Королівське дитя несе від�
повідальність за свою поведінку, якою

Біблія вчить, що бути дитям Божим – 
це особливий привілей, даний Богом віруючому
(1 Хроніки 1�3 розд.; Матвія 1:1�17; Луки 3:23�38)

«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати,
тим, що вірять у Ймення Його» (Івана 1:12)

ОСОБЛИВИЙ ПРИВІЛЕЙ11
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воно або шанує свого батька, або його
ганьбить. Королівський син чи дочка
для більшості людей є взірцем для на�
слідування: починаючи зі ставлення до
своїх батьків і закінчуючи навчанням,
манерою вдягатися, звичками і захоп�
леннями. Королівські особи повинні
берегти свій рід від негідного впливу.
Якщо хто�небудь з королівських дітей
одружується, то обранець чи обрани�
ця має бути неодмінно особою коро�
лівської  крові чи, принаймні, знатного
походження.

Бути членом королівської родини не так
вже й просто!

Що значить для юдея 
бути юдеєм?

Прочитайте 1 Хроніки 1�3 і Матвія 1:1�17.
Як ви думаєте, чому в Біблії відведено
так багато місця для родоводу, напевно,
це має бути дуже важливо! І дійсно, зна�
ти своїх предків, своє походження дуже
важливо для єврея будь�яких часів. Цим
визначався і визначається його соціаль�
ний стан. Від родоводу залежало те, як
до нього будуть ставитися навколишні
люди, чи будуть вони його поважати,
враховувати його думку.

Прочитай посилання, де зазначено, як
характеризувалися окремі люди, чиї во�
ни були діти і нащадки:

Суддів 6:11; 10:1; 1 Самуїлова 1:1;
17:12; Ездри 7:1�6.

Це лише деякі приклади того, як
представлялися євреї. Це не просте зга�
дування про батьків, це – їхня характе�
ристика, їхній «паспорт» і «прізвище»,
які кожен юдей беріг і пишався ними.

Якщо подивитися Новий Заповіт, то
ми побачимо подібну картину.

� З чого починається перша Євангелія? 

Матвій писав свою Євангелію для чи�
тачів�юдеїв. Він знав важливість родо�
воду для них, тому представив Сина
Божого, починаючи саме з Його родо�
відної лінії, з доказу Його приналежно�
сті до роду Авраама і Давида.

� Як представлений Іван Христитель і
його батьки? (Луки 1:5) 

� Як представив себе филип’янам апос�
тол Павло? (Филип’ян 3:5) 

Ми бачимо, що для юдеїв родовід мав
величезне значення: він давав відповіді
на запитання, хто ти і яке ти маєш по�
ходження. Це визначало, Хто такий Ісус
і  чи будуть юдеї слухати проповідь Павла.

Юдеї дуже пишалися своєю прина�
лежністю до народу Божого, до роду
Авраама, Ісака і Якова. Вони пережи�
вали почуття гордості за збереження
своєї родовідної лінії, за чистоту юдей�
ського роду. Вони намагалися дотриму�
ватися тих заповідей, що були дані
Мойсею, законів, жертвоприношення у
храмі, а також дбали про те, щоб шлю�
би укладалися тільки з представниками
їхнього народу.

Прочитай Неемії 13:23�30 і запиши, як
боровся Неемія зі змішаними шлюбами
у своєму народі. 
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Комусь такі дії можуть здатися надто
жорсткими, але Неемія знав, за що бо�
ровся! Бути частиною Божого народу –
не тільки велика честь, але і велика від�
повідальність.

Що значить для християнина
бути дитям Божим?

Прочитай ключовий вірш сьогодніш�
нього уроку і напиши, ким стають люди,
приймаючи Христа? (Івана 1:12) 

Христос Своєю жертвою зробив усіх
віруючих дітьми Божими через вели�
ку любов Батька. Це велика честь для
кожного християнина – бути дитям у
родині Царя Царів, бути обраним серед
інших людей, мати те, чого не мають
невіруючі: спасіння, прощення гріхів,
спадщину на небесах, вічне життя, Бо�
жу допомогу, підтримку й охорону, ду�
ховне споріднення із Самим Богом! Хіба
цей привілей не значно більший за при�
вілей євреїв чи інших груп людей?!

Але якщо ми – діти Царя, то варто
пам’ятати, що це не тільки велика честь,
але і величезна відповідальність, подіб�
на до тієї, котра лежить на дітях з коро�
лівської родини (1 Петра 2:9). У кожно�
го сина і дочки є свої обов’язки, які
встановив їхній Небесний Отець і які
треба виконувати, щоб не ганьбити Ім’я
Отця, і не осоромитися самому.

� Що ж це за обов’язки?
Матвія 5:14�16

Матвія 5:44�48

Галатів 6:2

Ефесян 4:25�32 

1 Тимофія 6:7�12

Отже, це лише деякі веління, дані
Небесним Отцем Своїм дітям для того,
щоб вони були воістину гідними дітьми,
що прославлять Свого Отця, а не зганьб�
лять Його святе Ім’я.

Чи готовий ти докласти все своє ста�
рання бути таким дитям Божим, щоб
твоєму Отцю і тобі самому не було со�
ромно дивитися на твоє життя, твої
вчинки і слова? Ти можеш зараз, не гаю�
чись, стати на коліна, помолитися Богу і
попросити в Нього допомоги бути гід�
ним почесного звання – Божої дитини!
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Завдання
Довідайся в батьків імена своїх прадідів і прабабусь. 

Розфарбуй малюнок



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 1

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 2

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 384

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 5

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 6

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 7

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 8

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Зневага призводить 
до покарання

В історії Ізраїля ковчег заповіту сим�
волізує присутність Бога. Ковчег знахо�
дився у Святому Святих скинії, побудо�
ваної задовго до царювання Давида, у
той час, коли Ізраїль мандрував пусте�
лею. Ковчег покривало віко, по обидва
боки якого стояли херувими. Там Гос�
подь обіцяв відкриватися і говорити про
Свої веління (Вихід 25:10�22).

Прочитавши 1 Самуїлова 4�7 розділи,
ми довідаємося, що ковчег Божий був
захоплений филистимлянами, а потім,
зрештою, виявився в ізраїльському міс�
ті Кір’ят�Єарімі (місто знаходилося на
межі земель Веніямина та Юди, на захід
від Єрусалима).

Звичайно ж, Давид як присвячений
Господу чоловік дуже хотів, щоб ковчег
заповіту знаходився в місті, яке він мав
намір зробити своєю столицею і яке ма�
ло стати центром поклоніння Богу Ізра�
їля. Давид повинен був із усією серйоз�
ністю поставитися до Божих велінь
щодо переміщення ковчега, але він зро�
бив так, як филистимляни, які для пе�
ревезення ковчега спорудили воза. Бог 
не покарав язичників за порушення цьо�
го веління, бо вони не знали його. Але
Давидові Бог не дозволив так учинити.

Саме так люди в цьому світі хочуть
установлювати свої закони й  утверджу�
вати релігійні обряди. Для Своїх дітей

Бог дає веління стосовно поклоніння, і
щодо того, як поводитися  в присутнос�
ті святого Бога.

Якщо подивитися з матеріальної точ�
ки зору, то ковчег являв собою просто
ящик, і його легко можна було перемі�
щати, куди тільки заманеться. Але Бог,
присутність Якого символізував ковчег,
не може бути керований людьми, і це
побачили всі, хто порушував дані Богом
правила, які стосуються символу при�
сутності Бога.

Цю помилку часто допускаємо і ми,
діти Божі, коли беремося за добру Божу
справу або неправильним чином, або в
неприйнятному стані серця.

Згадай і запиши подібні випадки зі
свого життя.

Бог не може благословляти Своїх ді�
тей, якщо вони, виконуючи будь�яку
справу, порушують при цьому Його во�
лю. Звичайно, ми можемо якийсь час
мати успіх: «А Давид та ввесь Ізраїль

Бог хоче, щоб ми поклонялися Йому з благоговінням
(1 Хроніки 13�15 розд.)

««Вдарив нас Господь, Бог наш, бо ми 
не шукали Його так, як належало» (1 Хроніки 15:13б)

У ПРИСУТНОСТІ СВЯТОГО БОГА22
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грали перед Божим лицем з усієї си�
ли, – і з піснями, і на цитрах, і на арфах,
і на бубнах, і на цимбалах, і на сурмах».
Це було вражаюче видовище! Важко бу�
ло б виразити свою незгоду зі вчинком
Давида: будь�яке заперечення потонуло
б у багатоголоссі музичних інструмен�
тів. Але як незабаром ця радість була
припинена? Як тільки воли нахилили
ковчега, і «простяг Узза свою руку». Да�
вид і його народ не поставилися з на�
лежною серйозністю до того, що було
особливим символом Божественної
присутності.

Чи було нам, людям Нового Заповіту,
залишене що�небудь для піклування і
турботи, подібне до ковчега? Так, ста�
розаповітний ковчег був прообразом
Сина Божого – Бога, втіленого в люди�
ну. Нам, християнам, із усією серйозніс�
тю необхідно нести святе Ім’я Ісуса і
зберігати істину, дану Ним людству.

Чи не виявляєш ти у своєму житті
легковажного, поверхневого чи, мож�
ливо, іноді навіть зневажливого став�
лення до Божої святості? Чим для тебе
є молитва, Біблія, богослужіння? Чи
спілкуєшся ти з навколишніми, як з Бо�
жими створіннями, не дозволяючи собі
осуду чи відчуття переваги?

За недбале ставлення до правил пе�
ревезення ковчега ізраїльтяни були
покарані. Узза помирає на місці, Давид 
і всі ізраїльтяни лякаються і засмучу�
ються, ковчег так і не перевезений до
Єрусалима...

Як виправити ситуацію?
Що повинен був зробити Давид після

цього уроку, даного Богом? Звичайно
ж, покаятися в зневазі до Божих велінь
і самовпевненості. Давид чинить пра�
вильно: він залишає ковчег там, де є
можливість, і заглиблюється в Закон
Божий і спілкування зі священиками і

Левитами, щоб вирішити питання пра�
вильно, як того очікує Бог.

Ми також можемо стати недбалими в
ушануванні Бога, якщо не будемо мати
з Ним живого спілкування. А що зна�
чить «живе»? Те, що ми постійно праг�
немо виконувати Його волю, перебу�
ваємо в діалозі з Господом через Його
Слово і молитву. Ми не повинні покла�
датися на власні сили, але все довіряти
Ісусу, а самі маємо бути слухняним
інструментом у Його руках. І якщо ста�
неться в нашому житті так, що Господь
вкаже нам на наші неправильні дії, 
не поспішай виправдовувати себе. Шу�
кай прощення через покаяння і прагни
виконати волю Божу якнайточніше. Ми
повинні пам’ятати, що наш Бог Мило�
сердний (Псалом 77(78):38) і Довготер�
пеливий (Вихід 34:6�7). Він хоче, щоб
наше життя було життям віри.

Давид як людина, що прагне до живого
спілкування з Богом, врешті�решт усві�
домлює це: «Вдарив нас Господь, Бог
наш, бо ми не шукали Його так, як нале�
жало» (1 Хроніки 15:13б). Він віддає
розпорядження священикам і Левитам
освятитися – тобто  відокремитися від
гріха, і цього разу  точно виконати велін�
ня Господа щодо перенесення ковчега.
Тепер ізраїльтяни були готові ввійти в
присутність Святого Бога і поклонятися.

Отже, щоб знаходитися в присутності
Святого Бога, нам потрібно «освятити�
ся» – відокремитися від гріха (Ісаї 1:16�18)
і намагатися в усьому виконувати Його
Слово. І тільки тоді ми отримаємо справ�
жні благословення, які даються тим, хто
знаходиться поруч з «Ковчегом».

Твоя святість
Дорогий друже, якщо ти називаєш

себе дитям Божим, то чи розумієш ти
всю відповідальність свого становища в
істинному ходінні перед святим і пра�
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ведним Богом? Святе життя потрібно
плекати, як ніжну рослину в неродючо�
му ґрунті.

Ось кілька порад, як можна зростати
в поклонінні:

1. Проводити якнайбільше часу на�
одинці з Господом у сердечних молит�
вах (Ефесян 6:18).

2. Постійно підживлятися Словом Бо�
жим і застосовувати його принципи у
своєму житті (Псалом 118(119):11; Яко�
ва 1:22�25).

3. Підтримувати спілкування з наро�
дом Божим на зібраннях (Євреїв 10:25).

4. Виробляти благочестиві принципи
для життя:

� навчитися говорити «ні» спокусі
(Якова 1:13�14; 2 Петра 2:9);

� видаляти зі свого життя все, що може
бути джерелом спокуси (Римлян 6:14);

� ретельно обирати друзів, оскільки
вони можуть чинити на вас великий
вплив (1 Коринтян 15:33);

� бути готовим доступно обґрунтува�
ти свої переконання на підставі Біблії
(1 Петра 3:15).

5. Стежити за своїми думками: не зо�
середжувати свою свідомість на гріш�
них думках, пильнувати своїм розумом,
ставлячи в центр свого внутрішнього
світу Ісуса Христа – найбільш гідний
об’єкт для розмірковування (Колосян
3:1�2).

Слава нашому Богу, що Він милос�
тивий, «не завжди на нас ворогує, і 
не навіки заховує гнів». Ніколи не забу�
вайте прославляти Ісуса Христа, Який
став жертвою за наші гріхи, а тепер
клопоче за нас перед святим Богом.
Нехай нашим стимулом до святого
життя буде швидке повернення нашо�
го Господа! І якщо ми не хочемо, щоб
Його прихід застав нас у невідповід�
ності з Його святістю, то нам варто
невідкладно вирішити зберігати свя�
тість (1 Петра 1:15�16)!

Завдання
Протягом  цього тижня молися за те,

щоб Бог показував тобі, як ти можеш
жити свято і виражати Богу благоговіння
в кожній справі, слові і навіть у думках.
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Жертва Давида, Соломона 
й ізраїльського народу

Прочитавши про те, що Бог велів по�
будувати храм не Давидові, а його си�
нові, ми можемо замислитися: навіщо
Давидові знадобилося збирати таку ве�
личезну кількість будівельного матері�
алу, якщо сам він ніколи не зможе по�
будувати храм? Чому Соломон вирішив
продовжити і закінчити справу, розпо�
чату його батьком? Невже так необхід�
но було будувати храм, коли ковчег за�
повіту стільки років простояв у скинії?

Давид настільки сильно любив Бога,
що захотів зробити для Нього щось
прекрасне. І Бог прийняв цю жертву.

Згадайте, як почалася побудова ски�
нії зборів і ковчега заповіту. Господь
навчив Мойсея, як потрібно було зроби�
ти приміщення скинії, з якого матеріа�
лу, яких розмірів тощо.

� Звідкіля взялися матеріали для побу�
дови скинії (1 Хроніки 29:3�4)? 

� З яким ставленням жертвували люди
(1 Хроніки 29:6�9)? 

Головне, щоб для будівництва скинії
пожертвувати міг кожний, і виявляв
ретельність у цій справі. Конкретних
вказівок, скільки кожен повинен при�
нести, не було, але люди приносили
стільки, скільки самі захотіли віддати
Богу. Бог очікував добровільного при�
ношення.

У випадку з Давидом, Соломоном
та іншими, хто жертвував, Бог насам�
перед  дивився на серце: з яким став�
ленням людина дає на справу Божу?
Заготовити матеріали для будівниц�
тва храму Давида спонукала всепо�
глинаюча любов до Бога. Його син
Соломон успадкував від батька страх
Божий і благоговіння перед Творцем,
він захотів віддати Богу найкраще,
щоб у прекрасному і величному храмі
жила слава Божа. І Господь показав,
що Він з радістю прийняв жертву
Своїх дітей: «А коли Соломон закін�
чив молитися, то зійшов огонь із
небес, поїв цілопалення та жертви, а
слава Господня наповнила храм той!»
(2 Хроніки 7:1).

Жертва Христа
Але зовсім не люди зробили перший

крок, щоб служити Богу, щоб віддавати
Йому найкраще. Бог призначив послати
на смерть Сина Свого Ісуса Христа, щоб
викупити пропаще людство.

Біблія вчить, що ми повинні віддавати Богу найкраще
(1 Хроніки 28:1�10; 29:1�19)

«Господи, Боже наш, уся ця безліч, яку ми наготовили на
збудування Тобі храму для Ймення Твоєї святости, – 

із Твоєї руки вона, і все це – Твоє!» (1 Хроніки 29:16)

НАЙКРАЩЕ – ГОСПОДУ33
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� Що спонукало Бога пожертвувати
Своїм Єдинородним Сином (Івана 3:16)? 

Чому Божий Син погодився піти на
страждання і смерть, адже Він не був
зобов’язаний робити це?! Прочитай
Євреїв 10:4�10. Любов до Бога Отця,
безумовна слухняність і бажання вико�
нати Його волю спонукали Христа піти
на хресні муки. Він не був зобов’язаний
робити цього, але заради любові до лю�
дей приніс жертву, що стала дверима
порятунку від вічної смерті.

Моя жертва
Ось уяви собі таку ситуацію (мож�

ливо, ти навіть був свідком чогось схо�
жого, якщо в тебе є молодші брати чи
сестрички). Граються двоє дітлахів. В
одного стара машинка, що «побувала 
в бувальцях», з відбитками багатьох
«серйозних аварій». У другого – новень�
ка, блискуча, яка лише вранці зійшла з
прилавка престижного дитячого мага�
зину. У неї і кузов відкидається, і кермо
крутиться, і дверцята відчиняються, а
якщо натиснути кнопочку, включаєть�
ся сирена і мигалка. Аж дух захоплює!
Перший хлопчик, звичайно, в захваті
від такого чуда техніки. Він просить
друга: «Ну, дай мені погратися, будь
ласка! Я трошки... Я акуратно... Ну хоч
дверцята відчинити». Другий малюк
начебто й не чує прохань. Однак він 
не звик дбайливо ставитися до іграшок.
Через півгодини дверцята заїдають,
кнопочка не спрацьовує, кермо відла�
мане. І отут він ніби нарешті почув про�
хання товариша. «На, – простягає йому
поламану машинку, – мені не шкода.
Грайся, скільки хочеш»...

Якщо перенести цю ситуацію на твоє
життя, то чи не трапляється подібного з
тобою? Чи не віддаєш ти Богу лише
«поламані іграшки» – 10 хвилин вечір�
нього часу після цілого дня футболу,
розмов по телефону чи ігор; одне на мі�
сяць відвідування бабусі після щотиж�
невих кількагодинних прогулянок з
друзями в парку; кілька монет пожерт�
вування після щоденної купівлі собі
морозива і жуйок? Що ти готовий по�
жертвувати заради любові до Бога? Що
ти можеш віддати Йому, і не просто те,
що тобі не потрібне, а найкраще? На
жаль, іноді ми готові жертвувати для
Бога і служіння тільки на словах.

Нехай Господь допоможе тобі любити
Бога так сильно, щоб ти без сумніву міг
віддати найкраще  для Того, Хто віддав
заради тебе Своє життя!

Завдання
Проведи експеримент: протягом  на�

ступного тижня спостерігай за собою,
чим ти готовий пожертвувати для Бога і
що заважає тобі це зробити. Запиши свої
спостереження.
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Кому догоджати?
Кому догоджати? Яка мені від цього

буде вигода? Такі запитання часто став�
лять собі люди в цьому житті. Усі ми ко�
мусь догоджаємо: батькам, учителям,
друзям. Наша поведінка має певні ре�
зультати. Наприклад, коли ми шаноб�
ливо ставимося до своїх батьків, ми ви�
конуємо Божу заповідь (Вихід 20:12),
заслуговуємо схвалення як з боку бать�
ків, так і від Самого Бога. Якщо ми до�
годжаємо своєму тілу і, наприклад, над�
мірно їмо солодощі, результатом будуть
зіпсовані зуби і різні хвороби.

Прочитавши досліджуваний розділ
Писання, ти можеш побачити ще один
приклад, до яких наслідків може при�
звести догоджання негідним речам чи
поганим людям.

Прочитай 2 Хроніки 18 розділ і дай
відповідь на запитання.

� Що пророкували Ахаву 400 пророків? 

� Про що пророкував Міхей

� Чому думка Міхея відрізнялася від
думки більшості пророків?

� Кого шанував Міхей? Чому?

� Кому догоджали 400 пророків?

� Кому догоджав Йосафат, погодив�
шись іти в похід з Ахавом? 

Таким чином, ми бачимо, що люди
іноді прагнуть догоджати собі подібним
з різних причин. Пророк Міхей не праг�
нув догодити нечестивому царю. Він хо�
тів догодити тільки Богу. Саме тому
Ахав і не любив Міхея. Йому подобало�

Бог попереджає: дружба християнина зі світом 
призводить до відділення від Господа (2 Хроніки 18�19)

«...Чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом – то ворожнеча 
супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, 

той ворогом Божим стається» (Якова 4:4)

ДРУЖБА ЗІ СВІТОМ44
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ся слухати своїх пророків, що пророку�
вали те, що хотілося чути цареві. Чому
400 пророків так чинили? Для них мати
прихильність царя було важливіше, ніж
мати прихильність Бога, тому вони го�
ворили те, що не було правдою. Крім
того, Сам Бог дозволив духу неправди
спонукати неправедних пророків гово�
рити неправду, щоб Ахав пішов на війну
і був там убитий, що було карою за йо�
го безчестя і численні гріхи.

Подумай, кому догоджаєш ти? Дру�
зям, одноліткам, самому собі, якому�
небудь ватажку підлітків у дворі? Мож�
ливо, ти не усвідомлюєш, що чиниш
так, як лжепророки і Йосафат. Можли�
во, ти прагнеш догодити своїм друзям,
щоб не псувати з ними стосунків, щоб
не втратити їхньої прихильності?

Прочитай запропоновані місця Свято�
го Письма, щоб довідатися, кому треба
догоджати, а кому – ні в якому разі:

Левит 19:15; Римлян 15:1�3; 1 Коринтян
10:31�33; Галатів 1:10; Колосян 1:9�12;
Тита 2:9�10.

Ти побачив різницю між тим, щоб до�
годжати людям, служачи їм, роблячи
добрі справи і розповідаючи про спасін�
ня, і догоджати людям, собі і гріхові для
своєї вигоди?

Вік живи, вік учись
Йосафат був праведним Юдейським

царем. Він зробив багато добрих справ
для свого народу: скасував ідолопо�
клонство, відновив поклоніння єдиному
Богу, вчив народ Божих заповідей. Усе
це було бажано Богу, і Він благословляв
Юдею.

Як видно з цього уривка, Ахав був
нечестивим царем, поклонявся ідолам і,
зокрема, Ваалу (1 Царів 16:29�33). І ось,
на жаль, Йосафат погоджується на
співпрацю саме з цим злим чоловіком.
Ти вже прочитав, чим закінчився без�

славний похід Йосафата на ґілеадський
Рамот. Чи навчило це чого�небудь
юдейського царя?

Прочитай 2 Хроніки 19. Напиши своїми
словами, що сказав цареві прозорли�
вець Єгу. 

Прочитай 2 Хроніки 19:4�9. Чим став
займатися Йосафат після повчання про�
рока, що доброго він зробив.

Бог показує нам, що не схвалює на�
шого догоджання нечестивим людям.
Йому небажані компроміси з гріхом,
дружба зі світом, тому що це – ворожне�
ча супроти Нього. Господь хоче бачити в
житті Своїх дітей чистоту, богобоязли�
вість, любов і віру.

Завдання
Запиши, які ти ще знаєш приклади з

Біблії, що підтверджують істину ключо�
вого вірша Якова 4:4.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 789

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 10812

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 13815

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 16818

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 19821

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 22824

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 25827

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя



Стаємо схожими на Христа20

«Сам Бог 
не зможе його потопити!..»

Ці слова було сказано стосовно най�
більшого із шедеврів кораблебудуван�
ня –«Титаніка». Він був найбільшим
пасажирським судном, побудованим у
1911 р. у Великобританії. Водотоннаж�
ність його була понад 46 300 т, довжи�
на – близько 269 м, ширина – понад
28 м, швидкість – 25 вузлів (приблизно
46,25 км/год.). Це був величезний пла�
вучий будинок. «Титанік» відрізнявся
від інших кораблів не тільки своїми роз�
мірами, але й розкішшю внутрішнього
оздоблення і новітнім устаткуванням.

У першу подорож на «Титаніку» змог�
ли вирушити не всі охочі, бо квитки бу�
ло розкуплено в основному багатими
людьми. Вони зайняли найкращі місця
на кораблі, до їхніх послуг були ресто�
рани, вітальні, шикарні каюти. Біднякам
теж вдалося потрапити на корабель,
але не заради задоволення, а щоб яко�
мога швидше дістатися до берегів Аме�
рики і знайти там роботу.

Люди пишалися тим, що потрапили
на такий корабель. Особливо пишалися
його творці. Адже для більшої безпеки
в корабля зробили подвійне дно і без�
ліч герметичних перегородок. При його
виготовленні було використано багато
новітніх технологій. За словами корабле�
будівників, Сам Бог не зміг би його по�
топити. Навіть кількість рятувальних

шлюпок було максимально зменшено:
люди були впевнені в непохитності
свого творіння. Це був виклик Богу,
прояв людської гордині. Сама назва ко�
рабля – ім’я одного з богів давньо�
грецької міфології.

Чим же закінчилося перше плавання
«Титаніка»? Він затонув, зіткнувшись з
айсбергом. Кількість загиблих за різ�
ними даними коливалася від 1400 до
1517 чоловік (усього на борту було
приблизно 2200 чоловік). Загибель
«Титаніка» – одна з найбільших катас�
троф ХХ століття. Гордість людини
довела її до легковажності і божевіл�
ля: відсутність достатньої кількості
рятувальних шлюпок і жилетів, занад�
то велика швидкість корабля, ігно�
рування попереджень про небезпеку
зіткнення з айсбергом... Гординя за�
тьмарила людині розум і призвела до
посоромлення.

Що таке гордість?
Що таке гордість? Це зарозумілість,

надмірно висока думка про себе, впев�
неність у своїй перевазі, пихатість.

Гордість – проблема всіх часів і наро�
дів. Першим гордієм був сатана. Він був
прекрасним ангелом, який мав усе. Він
служив Богу, але потім його серце за�
пишалося, і він вирішив, що сам може
стати богом! За це він був покараний і
вигнаний з небес. У майбутньому його

Бог попереджає: пихатість, гордовитість призводить до ганьби
2 Хроніки 29�33

«Прийде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними – мудрість»
(Приповісті 11:2)

ГОРДІСТЬ
ПРИЗВОДИТЬ ДО ГАНЬБИ

55



Гордість призводить до ганьби 21

чекає доля перебувати в озері вогнен�
ному (Матвія 25:41).

Гордість – це огида перед Богом, тому
що є ворожнечею проти Нього, викли�
ком Його силі і могутності. Коли при�
ходить успіх і лунає похвала на нашу
адресу, почуття гордості за себе може
непомітно проникнути в наше серце.
Поступово виникають думки: «Який
усе�таки я молодець, ніхто так не зумів
упоратися з завданням, як я. Як усе
спритно в мене виходить! Усе�таки, я
дуже здібний і талановитий, якщо мене
супроводжує такий успіх. Так, я здатний
на все!»

Пригадайте,  чи бувало у вас так? Чий
це голос, як не гордості? Коли ми допус�
каємо подібне у своє серце, Богу дово�
диться виправляти нас, щоб ми не стали
жертвою зарозумілості. Тому трапляєть�
ся так, що після успіху нас переслідують
невдачі, неприємності, ганьба, як гово�
риться в Приповістях 11:2.

Прочитай Ісаї 39 і дай відповідь на за�
питання.

� У чому виявилася гордість Єзекії? 

� Як ти думаєш, чому він так вчинив? 

� Що трапилося далі як наслідок гор�
дості царя?

Біблія про гордість
Прочитай і запиши своїми словами, що

говорить Біблія про гордість.

Приповісті 16:18 

Приповісті 21:4 

Приповісті 29:23 

Луки 18:9�14 

1 Івана 2:16�17

Як боротися з гордістю?
Згадай і запиши імена біблійних геро�

їв, що запишалися своїми успіхами.



Стаємо схожими на Христа22

Ми знаємо, що уникнути гордості
непросто. Але Бог хоче, щоб ми навчи�
лися не пишатися. Як це можна зроби�
ти? Треба впокорюватися перед Богом.
Сьогоднішній ключовий вірш говорить,
що той, хто впокорюється перед Богом
і віддає Йому всю хвалу за успіх, той
мудрий. Смиренність – протилежність
пишності. Смиренна людина усвідом�
лює свою безпорадність перед Богом,
вона розуміє, що потребує Його допо�
моги і керівництва. Коли ж у життя такої
людини приходить успіх, вона прослав�
ляє тільки Бога.

Згадай Ісуса Христа, як Він упокорив
Себе і прийшов на землю, щоб умерти
за людей. Горда людина ніколи не ста�
не дбати про благо інших. Вона робить

усе тільки для себе, для свого зве�
личування.

Завдання
Подумай, чи немає у твоєму серці

гордості? Якби  всі якості твого харак�
теру можна було оцінити у відсотках, то
скільки б займала 

� гордість? __________
� смиренність? __________
Пам’ятай, що «Бог противиться гор�

дим, а смиренним дає благодать» (Яко�
ва 4:6б). Пам’ятай, що тільки Бог має
силу і владу, тільки Він дає людині успіх
і благословення, тільки Він гідний по�
хвали і поклоніння. Впокорюйся перед
Богом і віддавай хвалу Йому за кожен
успіх у твоєму житті!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 28829

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 30831

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 32833

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 34

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 35836

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 183

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 485

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя



Стаємо схожими на Христа24

Коли не помре...
Уяви, що перед тобою на тарілці

лежить свіжий пахучий хліб. Уявити це
неважко, адже протягом  дня ти стільки
разів береш його в руки і їси. А  чи ти
замислювався, скільки випробувань
проходять пшеничні або житні зерна,
перш ніж стати хлібиною чи апетитною
булочкою на нашому столі?

Зерна падають у землю і «вмира�
ють», щоб дати життя колоссю. Одне
зернятко народжує багато нових. Як
отут не згадати слова Ісуса: «Коли зер�
но пшеничне, як у землю впаде, не по�
мре, то одне зостається; як умре ж, плід
рясний принесе» (Івана 12:24). Стигле
колосся зрізують, молотять, вибиваючи
зерно, потім те зерно везуть на елева�
тор – зерносховище, де його очищають
від полови, сушать, відвантажують. А
потім зерно потрапляє на борошно�
мельні комбінати, де його обмолочують,
стирають у порошок, і зернятка пере�
творюються на борошно. Тільки тепер
можна виготовляти всілякі хлібобулочні
вироби. Але «страждання» зерен на
цьому не закінчуються. Перш ніж паху�
ча булочка потрапить до тебе на стіл,
потрібно гарненько замісити тісто, дати
йому підійти, а потім відправити в піч.
Випробування вогнем – це добро для
тіста, бо інакше воно залишиться лип�
кою сирою масою. Бачиш, яку дорогу

проходять зерна, щоб стати свіжою ви�
пічкою для нашого сніданку чи обіду!

Іноді в нашому житті бувають дні, ко�
ли нас випробовують, як хлібні зерна.
Обставини можуть нас «стирати в поро�
шок», м’яти, бити, відтак і вогненні ви�
пробування трапляються. Часом зда�
ється, що більше не витримаєш. Чому ж
люди страждають?

Чому страждають люди?
У Слові Божому ми знаходимо від�

повіді, чому людина на її життєвому
шляху може зустрічати скорботи і
страждання.

Прочитай ці посилання з Біблії і запи�
ши можливі причини, з яких у життя лю�
дей приходять страждання.

Івана 5:14

Івана 9:1�3; 11:3�4

Євреїв 12:4�11

Причини страждань можуть бути най�
різноманітнішими. Це може бути гріх, а
може Бог допустив такі обставини для

Бог хоче, щоб ми не впадали у відчай, коли страждаємо, 
і покладалися тільки на Нього 
(Книга Йова – вибірково)

«І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний 
Його постановою, усе допомагає на добре» (Римлян 8:28)

ЧОМУ ЛЮДИ СТРАЖДАЮТЬ?66



Чому люди страждають? 25

того, щоб виявити Свою славу. Можли�
во, це покарання за нашу необачність,
бажання забороненого, а може і справа
рук ворога, як ми бачимо це в житті Йо�
ва. Ми живемо на землі, що вражена
гріхом, і ним же вражені абсолютно всі
люди, тому не треба в усьому звинува�
чувати Бога, а варто задуматися над
своїм способом життя, поведінкою,
думками. Не варто кричати «чому саме
я?». Ми повинні прагнути спробувати
знайти відповідь у молитовному спіл�
куванні з Богом і міркуванні над Його
Словом.

Господь Ісус Христос не один раз попе�
реджав учнів, що в житті їх будуть супро�
воджувати страждання (Матвія 10:16�22;
Івана 16:33). Страждання – частина Бо�
жого плану для нашого виховання і ду�
ховного зростання, що призводить до
більшого єднання з Богом.

«Чи ж Йов дармо 
боїться Бога?»

Таке запитання поставив Богу сатана.
Він сумнівався у безумовній вірності
Йова Творцю. Адже Бог у всьому благо�
словляв Йова у відповідь на його бого�
боязливість, дав йому велику родину,
багатство, повагу в суспільстві. От са�
тана і каже: «Хіба важко бути вірним і
праведним, коли все добре у твоєму
житті? Хіба важко за таких обставин
славити Господа і приносити Йому жерт�
ви? А що, коли позбавити Йова всього
цього, –  чи буде він і тоді славити Бога
і дякувати Йому?»

Сатана припускав, що не буде, і, зви�
чайно, хотів продемонструвати це всьо�
му небесному воїнству (Йова 1:6). Бог
дозволив ворогу випробувати вірність
Йова.

Його вражає одне нещастя за іншим.
Ніхто його не підтримує. Навіть власна
дружина запропонувала найстрашні�

ше – проклясти Бога і покласти кінець
стражданням (Йова 2:9).

� Як відреагував Йов (Йова 2:10)?

Йов продовжує важко страждати. Він
не розуміє, чому його спіткало так бага�
то горя відразу. За що? Це запитання
турбувало Йова і вдень, і вночі. Друзі
запропонували відповідь: причина його
страждань – його власні гріхи чи гріхи
його дітей, тому що праведника, на їхню
думку, Бог не карає. Звичайно, з одного
боку, немає жодної людини, яка б не за�
служила покарання, «бо багато ми всі
помиляємось» (Якова 3:2). Бог не зо�
бов’язаний забезпечувати нам безбідне
існування, багатство, славу. Бог – не ча�
рівна паличка для виконання наших ба�
жань, Він – Бог, і Його дороги – не наші
дороги. Йов продовжує покладатися на
свого Творця: «Та я знаю, що мій Ви�
купитель живий, і останнього дня Він
підійме із пороху цю шкіру мою, яка
розпадається, і з тіла свойого я Бога
побачу» (Йова 19:25�26). Іноді страж�
дання закривають наші духовні зір і
слух, але ми не повинні впадати у від�
чай, а продовжувати покладатися на
свого Спасителя, Який обіцяв: «Я не ки�
ну вас сиротами, – Я прибуду до вас!»
(Івана 14:18).

Іноді на нашій життєвій дорозі тра�
пляються страждання, але вони необ�
хідні нам, тому що в скорботі ми часті�
ше стаємо на коліна для молитви:
страждаючи, ми поспішаємо за допо�
могою до Господа. «Ми повинні бути
вдячні Богу за сльози, тому що вони
очищають наші очі, щоб ясніше бачити
Бога» (В. А. Ворд). Сльози страждань
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допомагають нам кращати, вони підво�
дять нас ближче до Бога.

Чи витримав Йов?
Так, Йов показав, що він праведний

не через своє благополуччя і багатство,
а тому що всім серцем шукає і любить
Бога. Бог приходить до нього і відпові�
дає Йову з бурі (Йова 38:1).

У нашому житті іноді можна побачити
таку ситуацію: люди в проходженні за
Богом шукають для себе певної вигоди.
Можна почути такі заяви: «Ну що мені
дав Бог? Ось якщо Він дасть мені гро�
шей, машину, здоров’я, гарну дружину
(чи чоловіка), тоді я буду вірити в Ньо�
го і трудитися!» Така віра не варта і гро�
ша, тому що будується вона на «комер�
ційній» вигоді, а не на повазі і любові до
Того, Хто через смерть подарував нам
прощення гріхів і вічне життя.

� Як ти думаєш,  чи витримає така «бар�
терна віра» випробування? Чому? 

Як реагувати на страждання?
У стражданнях людина може поводи�

тися по�різному. Можна протестувати
проти страждань, нарікати на Бога,
висловлювати свій гнів і, врешті�решт,
озлобитися. Буває, що людина стає
глухою до слів підтримки і розради.
Страждання можуть призвести до того,
що людина починає жаліти себе і дорі�
кати всім, хто не страждає в цей мо�

мент. Щоб цього не сталося, важливо
підтримувати себе Божим Словом.

Випиши і вивчи такі вірші.
Луки 9:24�25

1 Коринтян 10:13

2 Коринтян 12:9�10
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У книзі Якова Левена «Сіється насін�
ня» є розповідь про дівчину, що часто
замислювалася над тим, що той життє�
вий хрест, який дав їй Бог, занадто важ�
кий і непосильний. Вона з радістю за�
мінила б його на інший. Якось уночі їй
приснився сон, начебто вона знаходить�
ся в кімнаті, повній хрестів, різних за
величиною і красою. Їй надали можли�
вість вибрати хрест, який вона захоче.
Дівчина пішла уздовж рядів із хрестами
й нарешті побачила той, котрий, як вона
вважала, підійде для неї. Він був дуже
красивий, золотий, оздоблений кош�
товним камінням. Дівчина зраділа й по�
думала, що такий хрест вона буде нести
з задоволенням. Але коли підняла його,
то зрозуміла, що він занадто важкий
для неї! Вона поставила його на місце.
Тоді вона побачила хрест, обвитий па�
хучими трояндами й іншими квітами. У
захопленні вона взяла цей хрест, але
відразу ж поранилася до крові. Під кві�
тами і листям були гострі колючки. Цей
хрест їй теж не підходив. Так вона пере�
брала безліч хрестів. Нарешті, вона ви�
брала собі невеликий хрест, не занадто
важкий, зручний, і зрозуміла, що це
саме те, що вона шукала! Але, приди�
вившись, вона виявила, що це був її
власний хрест! Так�так, саме той, кот�
рий раніше здавався їй таким важким!
Бог краще знає, що ми можемо перенес�
ти, і Він допускає таке страждання, яке
потрібне, щоб нам зрости духовно.

Як же правильно реагувати на страж�
дання в нашому житті?

Ми повинні з вдячністю в серці при�
ймати все, що пропонує нам Бог, знаю�

чи, що це послужить нам на добро 
(Римлян 8:28). Якщо ми любимо Бо�
га, то повинні розуміти, що Господь
любить нас набагато сильніше і нічого 
не зробить нам на шкоду. Навіть найбіль�
ші  труднощі і горе в житті християнина
обернуться згодом благословенням.

Завдання
Прочитай Римлян 8:18 і запиши своїми

словами висновок про страждання, що
трапляються в нашому житті:

Пам’ятай, що Бог допускає людині
випробування не для того, щоб зробити
їй гірше, а для того, щоб зробити люди�
ну кращою.
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Що Бог говорить мені Як мені чинити
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Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 9810
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(дата) Місце Св. Письма: Йова 21822

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя



Бог – який Він? 29

Думайте про те, що вгорі
Маленький хлопчик зробив човника і

пішов його пускати на ставок. Він грав�
ся зі своїм човником біля берега, але
потім його суденце відпливло далі, і він
не міг до нього дотягтися. Поруч був
хлопчик трохи старший, і малюк попро�
сив його допомогти йому дістати іграш�
ку. Той, не кажучи ні слова, набрав ка�
мінців і став жбурляти їх у бік човника.
Дитина злякалася, що її іграшку не вря�
тують, а навпаки – зламають, але потім
помітила, що камінці летіли не в чов�
ника, а позад нього. Від цього по воді
йшли хвилі, і човник з кожним кидком
підпливав усе ближче до берега. Його
помічник усе точно розрахував, і неза�
баром малюк знову тримав у руках своє
суденце.

Нам теж іноді здається, що ситуації в
житті надто складні для нас. Але можна
не сумніватися, що всі хвилі від усіх ка�
менів розраховані так, щоб ближче «пі�
дігнати» нас до Бога, щоб ми думали
«про те, що вгорі, а не про те, що на
землі» (Колосян 3:2). Ми щоразу «від�
пливаємо» від Бога хто куди, як той
човник, ось і доводиться Господу нас
знову виводити на правильний курс
(Євреїв 12:9�11). Ідіть до Бога за всіма
відповідями.

А як ти реагуєш на життєві пробле�
ми? Не забувай – через них Бог з лю�

бов’ю «підганяє» тебе до Себе. Пам’я�
тай, що життєве море бушує для того,
щоб нас підігнати на своїх хвилях ближ�
че до Бога.

Що довідався Йов?
Бог допустив у житті Йова випробу�

вання. Все, що трапилося з Йовом, як�
що він праведник, не мало статися –
так міркували його друзі, так думав і
сам Йов, і його дружина. Так, можливо,
думали б і ми, перебуваючи поруч із
Йовом у ті хвилини. Чому Бог допустив
такі страждання? За що вони спіткали
таку чудову людину? Як зрозуміти дії
Бога в цьому випадку?

Йов намагається знайти відповіді на
ці непрості запитання, але спочатку без�
результатно. Людський розум не може
збагнути задумів Бога. Йову не все було
зрозуміло, та він з вірою звертався до
Бога, бо Він може дати відповідь на
будь�яке запитання, що хвилює люди�
ну. Можливо, і нам не все до кінця зро�
зуміло в цій історії, але ми точно бачи�
мо: Бог любить Йова і ставить його за
взірець його друзям.

Отже, Бог викликав Йова «на іспит» і
поставив йому запитання про світ, все�
світ, порядок, творення, про Самого
Себе. Бог поставив Йовові дуже багато
запитань. Спочатку Він запитував про
неживу природу.

Бог хоче, щоб ми щодня пізнавали Його все глибше і глибше
(Йова 38�42 розд.)

«Знайте, що Господь – Бог Він, Він нас учинив, і Його ми, – 
Його ми народ та отара Його пасовиська» 

(Псалом 99(100):3)

БОГ – ЯКИЙ ВІН?77
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Запиши, про які предмети неживої при�
роди запитував Бог Йова (Йова 38:4�38).

Бог створив усе в цьому всесвіті, Він
знає пояснення тому, про що Йов не мав
найменшої уяви. Незважаючи на те, що
на сьогодні наука дуже пішла вперед,
запитань, як і раніше, залишається бага�
то. А вже про страх людини перед бур�
хливою стихією – водою, вогнем – годі
й говорити.

Далі Бог переходить до ближчої для
розуміння Йова теми – до живої природи.

Порахуй і запиши, скільки і яких саме
представників фауни Бог запропонував
Йовові для розмірковування (Йова
38:39�39:30).

Бог називав тих тварин і птахів, що бу�
ли відомі Йовові, яких він бачив, але 
не міг пояснити їхнє життя, їхнє народ�
ження, не міг їх приборкати і приручити.

Бог показує Йовові Свої силу, велич,
премудрість і турботу про творіння. Чи
міг Йов дорівнятися в цьому з Богом?
Йов у благоговінні замовкає, йому не по�
трібні більше відповіді на його запитан�

ня, він переконується в тому, що його
всемогутній Творець усе знає, все конт�
ролює і про все подбає!

Бог, Якого нам треба знати
Який же Бог, Якого нам треба знати,

щоб правильно ставитися до Нього? У
Писанні ми знаходимо пряме Боже од�
кровення про Його сутність.

Прочитай ці уривки і запиши, Ким є Бог
і який Він.

Повторення Закону 6:4 
Івана 4:24 
1 Івана 1:5 
1 Івана 4:8

Ти помітив, що майже всі з цих чо�
тирьох посилань містять слово «є»?
Дух, любов, світло, один – розкривають
Бога таким, який Він є, Його сутність.

Важливо також пам’ятати, що Бог
«учора, і сьогодні, і навіки Той Самий»
(Євреїв 13:8).

Тепер прочитай ці посилання і випиши
поруч визначення.

1 Царів 8:27 
Псалом 89(90):3 
Псалом 138(139):7�12 
Марка 10:18 
Луки 6:36 
Дії 15:8 
1 Петра 1:16 
1 Івана 5:7 

Так, наш Бог великий, і будь�яку Його
якість неможливо збагнути людським
розумом, тому що наше пізнання обме�
жене. Але Господь тому, що любить нас,
поступово відкриває людям Свої власти�
вості. Щодня  ми бачимо Божу участь у
своєму житті. Що ми повинні робити,
щоб не допускати помилок у своєму
ставленні до Бога? Виконавши завдання,
ти побачиш, що Бог очікує від людини.
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Завдання
Прочитай ці посилання і запиши, у чо�

му полягає мета пізнання нами Бога.

Єремії 31:33�34 

Римлян 11:33�36

1 Коринтян 2:9

Филип’ян 1:9�10

Колосян 1:9�10

1 Тимофія 2:4

Якщо ми будемо наближатися до Бо�
га, Він наблизиться до нас і відкриє Се�
бе. Він і сьогодні відкриває нам Себе че�
рез Своє втілене Слово – Ісуса Христа.
Тож доклади всіх зусиль, щоб пізнавати
Свого Творця і віддавати Йому славу,
якої Він гідний!
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Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 25827
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Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 28829
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Четвер
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(дата) Місце Св. Письма: Йова 32833

Що Бог говорить мені Як мені чинити
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Субота
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(дата) Місце Св. Письма: Йова 36837

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Хочу хвалити, але кого?
Чи любиш ти, коли тебе хвалять за

що�небудь? Наприклад, за добре ви�
вчений урок чи роботу, зроблену вдо�
ма по господарству?

Хвалити – значить висловлювати
кому�небудь схвалення, похвалу за
щось. Похвала може мати позитив�
ний вплив на людину, коли спонукає
її робити щось краще, якісніше, до�
помагає просуватися вперед у пев�
них досягненнях. Але також похвала
часто стає причиною гордості і пиха�
тості людини. Тоді вона через свою
самовпевненість може почати робити
помилки.

А кого, як правило, хвалять люди?
Кому висловлюють своє схвалення?
Якщо ми звернемося до сторінок іс�
торії, то побачимо, з якою сталістю
людство прагнуло прославляти лю�
дей неабияких, видатних, котрі в одну
мить змогли повернути колесо історії.
Як отут не згадати великих диктаторів
Олександра Македонського, Напо�
леона, Сталіна. Прославляли царів,
владик, вважаючи їх «небесними по�
мазаниками». Але прославляли, в ос�
новному, не від великої любові – коли
зі страху, коли «бо всі так роблять»,
коли з марновірства. У душі нашій
живе прагнення прославляти. Але
кого?

Боже мій, буду хвалити Тебе!
Кого насамперед спонукає прослав�

ляти Слово Боже і чому?
Прочитай посилання і запиши відповіді.
Псалом 2:11�12; 7:18; 8:2; 9:2�3,12�13;

15(16):7.

Тільки Бог гідний хвали, тільки Його
ім’я повинні ми прославляти. Ми ство�
рені Богом, Він любить нас; Бог перед�
бачив спасіння для кожного у своєму
Сині Ісусі Христі, Його любов вічна, сло�
ва і суди Божі істинні – досконало прав�
диві. Якщо Бог дає обіцянку, то обов’яз�
ково її виконує. Буквально в кожнім
псалмі можна знайти причину, з якої
хочеться славити Господа.

У єврейському тексті Книга Псалмів
буквально звучить як «Вихваляння», що
природно налаштовує людину на про�
славляння Творця. У Книзі Псалмів сто�
совно Бога слова «хваліть, хвала» і їхні

Біблія закликає нас прославляти Бога співом
(Псалом 7�9)

«Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда Твої!
Я буду радіти, і тішитись буду Тобою, і буду виспівувати 

Ймення Твоє, о Всевишній!» (Псалом 9:2@3)

БУДУ СЛАВИТИ ГОСПОДА88
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похідні вживаються понад 80 разів, сло�
ва «славлю, слава» – понад 130 разів.
Автори псалмів підкреслюють, наскіль�
ки важливим є вихваляння Бога. Вони
закликають нас до прославляння Госпо�
да і є безліч способів, як людина може
славити Бога. Спів – це один зі способів,
як можна славить Господа (спів згаду�
ється понад 60 разів у Псалмах). Грець�
ке дієслово, від якого походить іменник
«псалом», означає «перебирання струн»,
тобто тут мається на увазі спів під аком�
панемент музичного інструмента. Книга
Псалмів або Псалтир – це натхненний
Богом збірник гімнів.

«Я буду співати Господеві 
в своєму житті, буду грати 
для Бога мого, аж поки живу!»
(Псалом 103(104):33)

Чому люди співають? Що спонукає їх
співати? Людина співає, коли її пере�
повнює радість, коли в неї гарний на�
стрій, їй весело. Однак і коли засмучу�
ється, вона теж співає, щоб утішитися.
Причин може бути багато. Але що спо�
нукає співати віруючих людей? Насам�
перед усвідомлення того, що вони – ді�
ти  Божі. Почуття подяки спонукає спі�
вати тих, хто народився духовно. Для
того щоб назвати все, за що ми може�
мо співати Господу хвалу, не вистачить
паперу. Спонукати християнина співа�
ти можуть найрізноманітніші причи�
ни: перемога над гріхом і радість викуп�
лення, згадки про народження Христа
чи жаль до Його мук на хресті, спогля�
дання величного Божого творіння чи
усвідомлення своєї нікчемності перед
Богом. Спів – це чудовий спосіб про�
славити нашого Небесного Отця, тому
автори псалмів і закликають нас до
цього так часто.

Завдання
Запиши посилання на псалом із що�

денного читання на цей тиждень, що
більше за інші закликає тебе прославля�
ти Бога і співати Йому хвалу, і постарай�
ся вивчити його  частково чи цілком.

Опиши один із псалмів книги Псалтир:
про що він, які теми в ньому порушують�
ся, хто його автор.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 38

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 39

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 40

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 41842

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 186

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 789

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 10(11)816(17)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Покарання в житті нашому 
і предків

Люди за всіх часів карали собі по�
дібних різними способами і нерідко
дуже жорстоко. Коли ми читаємо про
середньовіччя, не те що дівчата, але і
хлопці здригнуться, довідавшись про
ті жорстокі покарання. Сьогодні в нас
«гуманне» століття. Фактично не за�
лишилося публічних страт, а в біль�
шості країн страти взагалі замінені до�
вічним ув’язненням. У наш час немає
рабства, і ми дуже багато знаємо про
свої права. У деяких країнах до по�
карання ставляться взагалі негативно:
якщо ти караєш свою собаку за неслух�
няність, ти заплатиш штраф – про це
подбає Товариство захисту тварин.
Якщо ж батьки вирішать покарати ре�
менем свою дитину за брутальність чи
непокору, на них можуть донести су�
сіди, і справа може дійти до в’язниці.
Не можна сказати, що гірше –  безкар�
ність чи тиранство, але Біблія гово�
рить нам про золоту середину. Багато
провин заслуговують серйозного по�
карання для напоумлення не тільки
того, хто грішить, але й навколишніх
людей, які, бачачи що відбувається,
можуть набути позитивного досвіду 
(а у випадку відсутності покарання –
негативного). Тому Бог установив по�
карання, і це свідчить нам не про Його

жорстокість, а про турботу про народ,
його моральну і духовну чистоту, про
Божу любов до Своїх дітей.

Як використовуються ножиці?
� Для чого потрібні ножиці? Що ними

можна робити?

Цей предмет приносить користь у
найрізноманітніших ділянках нашого
життя, починаючи від шиття та уроку
праці і закінчуючи медициною. Наприк�
лад, садові ножиці застосовуються для
обрізання гілок на деревах і кущах, для
формування крони, для підрізування
квітів. А навіщо обрізують гілки? Для
того, щоб очистити дерево від непо�
трібних галузок, щоб воно приносило
більше плодів, а плоди були кращі і
більші за розміром. Але перш ніж відрі�
зати непотрібні гілки, садівник повинен
знати, як це робити. Бо не знаючи, як
правильно очищати дерева і кущі, мож�
на завдати шкоди рослині, зіпсувати її
чи взагалі знищити.

Прочитай Івана 15:1�10.
� З чим порівнює Себе Ісус?

Біблія вчить, що Бог через покарання дисциплінує Своїх дітей
(Псалом 37(38))

«Мій сину, – не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли Він
докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того Він карає, 

і б'є кожного сина, якого приймає!» (Євреїв 12:5@6)

НЕ НЕХТУЙ ГОСПОДНЬОЇ КАРИ99
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� Що відбувається з гілками, які не при�
носять плоду?

� Що відбувається з тими галузками,
які приносять плоди?

� Які гілки плодоносять краще?

Ісус Христос є Виноградиною (Вино�
градною Лозою). Він вже очистив Своїх
послідовників через Слово, яке пропо�
відував ім. Тепер вони повинні постійно
перебувати з Христом у спілкуванні, бу�
ти слухняними Йому, прагнути викону�
вати Його волю.

Після чого галузка перестане прино�
сити плоди? Коли на ній починають
з’являтися зайві паростки, що тягнуть з
неї життєві соки і не дозволяють їй пло�
доносити. Вся енергія витрачається на
ці зайві гілочки, і це не йде на користь
усій рослині. Виходить, прийшов час
скористатися садовими ножицями й об�
різати те непотрібне, що заважає гілці.

Ми можемо образно порівняти ножи�
ці з покаранням, що приходить у наше
життя від Господа. Бог бажає бачити
нас слухняними, присвяченими Йому,
тобто  відділеними від світу і всього
нечистого. Якщо ж ми не робимо те, для
чого Він нас призначив, то Йому дово�
диться вживати до нас виховні заходи.

Чи приємно гілці, коли від неї відрі�
зають зайві паростки? Звичайно ж, ні.
Це боляче. Таке ж трапляється й у на�
шому житті: коли Бог через покарання
«відрізує» зайве, ми відчуваємо біль,
сльози, скорботу. Може, ми почуваємо
себе так, як Давид, коли він писав Пса�

лом 37(38). Йому теж було боляче, але,
зрештою, цей біль покарання приніс по�
зитивний плід у його житті.

Виховання Давида і наше
Запиши, що ти знаєш про Давида.

Він усім серцем любив Бога. Давид
вирізнявся своєю вірою в Бога навіть
тоді, коли був простим пастухом. Він
виконував волю Бога у своєму житті,
славив Його. Але що ми бачимо, читаю�
чи Псалом 37(38)? Бог карає Давида. За
що? Адже Давид був такою праведною
людиною!

Визнач, за що Бог покарав Давида.

У житті Давида були і «темні сторінки»,
коли він грішив. Найважча його провина
пов’язана з убивством Урії (2 Самуїлова 11).
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Прочитай 2 Самуїлова 12:7�23.
� Як покарав Бог Давида за його гріх?

Який висновок випливає з цієї історії?
Бог жорстокий і несправедливий? Ні.
Бог любив Давида і благословляв його.
І саме тому Він покарав царя, щоб напо�
умити його, наставити, дати можливість
покаятися, відчути гіркоту свого вчинку,
щоб не піти у вічну загибель. Давид по�
винен був навчитися не повторювати
свої помилки.

Так само Бог чинить і стосовно нас.
Він бажає бачити нас гідними звання
Божих дітей, а тому карає за наші про�
вини, щоб напоумити, наставити, на�

вчити. Але як ми можемо знати про те,
що до вподоби Богу, а що ні? Читайте
Слово Боже! У Біблії Господь показує,
як нам варто чинити.

Прочитай 2 Тимофія 3:16�17. Запиши,
для чого корисне дослідження Писання.

Покарання хоч і завдає нам болю, 
але приносить і користь для нашого ду�
ховного зростання. Тому нам не варто
засмучуватися і нарікати, але навпаки,
скоріше виправлятися. Ми повинні
пам’ятати, що Бог любить нас, тому Він
періодично дисциплінує нас.

Завдання (виконується на занятті)

Посилання Висновок

За що 
карає Бог?

Види
покарання

Необхідність
покарання

Наше
ставлення до
покарання



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 17(18)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 18(19)820(21)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 21(22)823(24)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 24(25)827(28)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 28(29)831(32)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 32(33)834(35)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 35(36)836(37)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Джерело життя
Туристам, що мандрують Африкою,

іноді вдається спостерігати, як на водо�
пій приходять дикі тварини. Взагалі�то
вони не люблять спілкування не тільки
з людьми, але й один з одним, особли�
во антилопи з левами. Але на водопій
приходять і ті, і другі, щоб напитися во�
ди. Хто був в Африці чи в інших країнах
із посушливим кліматом, той знає, що
вода там цінується, як коштовність.
Звірі йдуть на водопій, часто ризикую�
чи життям, тому що їх там може підсте�
рігати небезпека – хижаки, що хочуть
скористатися моментом, щоб упійма�
ти здобич. Вода потрібна всім, і звірам,
і людям, бо є джерелом життя. Як ти
знаєш, організм людини на 80% скла�
дається з води.

Такий же стан справ і з нашим спілку�
ванням із Богом. Кожна людина має по�
требу в Ньому і духовно вмирає без бла�
годаті. Тому важливо прагнути і шукати
можливості спілкування з Господом, щоб
мати радість і повноту життя, а також
духовні і фізичні благословення.

Що ми шукаємо?
Прочитай 2 Самуїлова 15:14�16:14;

17:27�29.
Як ти бачиш, Давид опинився у вкрай

важких обставинах. Саме тоді, в Юдей�
ській пустелі, він написав Псалом 62(63).

Прочитай Псалом 62(63).
� Чого шукав Давид?

� Чому спілкування з Богом було важ�
ливим для Давида?

Давид любив Бога і шукав Його всією
душею. Він хотів бути в Його присут�
ності, мати спілкування з Ним.

Напиши, чого ти шукаєш у житті.
а) коли тобі добре

а) коли тобі погано

а) коли все в житті «йде, як звичайно»

Бог хоче, щоб ми шукали спілкування з Ним щодня
(Псалом 62(63))

«Боже – Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе, душа моя прагне 
до Тебе, тужить тіло моє за Тобою в країні пустельній 

і вимученій без води...» (Псалом 62(63):2)

ДУХОВНА СПРАГА –
ОЗНАКА ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ1010
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Можна шукати гарної освіти, доброго
супутника життя, справжніх друзів – усе
це добре, і саме по собі нічого поганого
людині не несе. Але чи може все це за�
мінити людині спілкування з Богом? Чи
може воно дати те, чого шукав Давид?
Ні, тому що Давид шукав Бога, а Його
не можна замінити матеріальними бла�
гами чи загальнолюдськими цінностя�
ми. Тільки Господь може дати те, що
допоможе людині зростати духовно,
тільки в Ньому – задоволення і радість.

Прочитай Матвія 13:44�46.
� Чого шукали обоє чоловіків?

� На що вони пішли заради одержання
бажаного?

Ісус Христос не закликав Своїх по�
слідовників шукати скарби і коштовно�
сті, Він говорив не про земні блага, а
про небесні. Тобто Царство Небесне
треба шукати так, як люди шукають
скарби. Тільки Бог може дати справ�
жню коштовність – радість, мир, спо�
кій, благословення, які принесуть нам
користь і посприяють нашому духов�
ному зростанню.

Мій час для Бога?
Який час найкращий для спілкування

з Богом? Це запитання залишається
для багатьох насущним. Кожний виби�
рає собі той час, який для нього най�
більше підходить.

Який час вибрав для спілкування з
Богом ти? Можливо, це ранок, а може,
час після  школи чи ввечері перед сном.

Прочитай ці вірші і визнач, який час
вибрав для спілкування з Богом Давид
(Псалом 5:4; 58(59):17; 62(63):2).

Усі ці вірші говорять нам про те, що
Давид для спілкування з Богом вибирав
час рано�вранці, коли день ще не приніс
свої турботи, даремну метушню і проб�
леми. Цар піднімався і йшов шукати
Бога, спілкуватися з Ним, шукати Його
волі. Господь був першим, з ким спілку�
вався цар, і після цього спілкування він
міг сміливо починати новий день, тому
що одержав благословення, наставлян�
ня і підкріплення від Господа. От чому
Давид вибирав для спілкування з Богом
ранок: він знав, як це важливо для жит�
тя і духовного зростання.

Розпочни день 
із зустрічі з Богом

Ранок – прекрасний час для зустрічі з
Богом. Звичайно, буде нелегко встати з
постелі. Але, долаючи свою плоть, ти от�
римаєш незрівнянно більше, ніж 20�30
хвилин сну. Ти знайдеш спокій, Господь
дасть тобі силу протистояти ворогу,
встояти при спокусі, ти знайдеш благо�
словення і радість.

Вибери ранок для зустрічі з Богом,
читай Біблію, роби замітки, віддай при�
йдешній день у руки Господа, і ти поба�
чиш, як поліпшаться твої стосунки з
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Ним, скільки благословень ти отримаєш
з раннього ранку! Багато християн оби�
рають ранок для спілкування з Богом,
тому що знають цінність початку дня з
Творцем. Ось один з таких прикладів.

Одного разу Джош Макдауел, відомий
християнський проповідник і письмен�
ник, домовлявся з колегою про зустріч.
Той запропонував зустрітися рано�вран�
ці близько 6 години. Джош відповів, що
вранці у нього вже призначена зустріч.
Його співрозмовник був дуже здивова�
ний – з ким можна було призначити
зустріч у такий ранній час?! Але Джош
уже давно ходив на такі зустрічі, що
були призначені щоранку рівно о 5.30.
Це була зустріч з Богом. Ніколи б він 
не проміняв спілкування з Богом на
будь�яку іншу зустріч, нехай навіть дуже
важливу чи вигідну для нього. Багато
хто знає, яким сильним духовним ліде�
ром є ця людина.

Нехай цей приклад буде для тебе ще
одним свідченням того, що пошук Бо�
га з раннього ранку приносить великі
результати.

Подумай і запиши, що тобі заважає під�
німатися вранці і спілкуватися з Богом.

А тепер подумай, як можна усунути ці
перешкоди.

Ворог душ людських хоче, щоб ти 
не починав день зі спілкування з Богом.
Йому вигідно, щоб ти поспав якнайдов�
ше, а потім у поспіху помчав на заняття,
щоби прийшовши додому, ти займався
різними справами, а надвечір так уто�
мився, що падав з ніг і в тебе не вис�
тачало б сил і бажання спілкуватися з
Богом. Це план ворога, що використо�
вує бажання твоєї плоті. Але Бог любить
тебе і хоче, щоб ти жив із благословен�
ням. Борися зі спокусою і шукай спілку�
вання з Богом із самого раннього ранку!

ПАМ’ЯТАЙ:
Якщо день починається зі спілкуван�

ня з Богом, він закінчиться благосло�
венням і внутрішнім миром. Якщо спра�
ва починається з прохання про Боже
водійство і допомогу, вона завершиться
успішно. Життя з Богом – це життя, на�
повнене змістом.

Завдання
Вивчи напам’ять Псалом 62(63) і ви�

користовуй його у своїх молитвах.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 37(38)839(40)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 40(41)843(44)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 44(45)847(48)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 48(49)850(51)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 51(52)855(56)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 56(57)859(60)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 60(61)864(65)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Бог на троні
Багато хто запитує: «Чому ця людина

керує країною?», «Чому Бог допускає
таких людей до керівництва?». Можли�
во, і ти цікавився такими питаннями.
Цього уроку ти дізнаєшся, кому нале�
жить влада насправді.

Даниїл бачив, як народом Божим у
Вавилоні правили царі�лиходії. Йому,
напевно, було від чого впадати у відчай.
Бог свого часу скидав із трону кожного
царя, що загордився, але йому на зміну
приходив інший, анітрохи не кращий.

Цар Навуходоносор, наприклад, на�
стільки величався, що Бог принизив йо�
го до становища тварини, і він жив у та�
кому стані сім років. Коли розум повер�
нувся до царя, він возвеличив Бога як
єдиного істинного Владаря (Даниїла
4:25�34). Але його змінили царі�лиходії.
Валтасар, що прийшов на зміну Навухо�
доносору, глузував з Бога і пив вино зі
священного посуду, узятого з Єруса�
лимського храму (Даниїла 5:2�4).

Нам потрібно пам’ятати, що історія
пишеться Богом. Він на троні, коли при
владі не ті, за кого голосуємо ми. Він на
троні, коли при владі ті, за кого ми ніко�
ли в житті не стали б голосувати. Ми
можемо бути впевнені, що Він зробить
те, що потрібно, бо «всі чини Його –
правда, а дорога Його – правосуддя»
(Даниїла 4:34). Бог усе тримає у Своїй

руці, Він контролює життя Царях і істо�
ричні події.

«Цареве серце в Господній руці»
(Приповісті 21:1)

«Кесареве – кесареві»
А як ставився до уряду Ісус? Адже він

був Боголюдина. Може, Він не зо�
бов’язаний був шанувати земний уряд?

Прочитай Матвія 22:15�22.
� До чого закликав Ісус кожну людину?

Як ти розумієш Його слова?

Справа не в тому, підтримував Ісус ке�
саря чи ні, а в тому, що Він дав нам взі�
рець ставлення до правителів країни.
Ми – жителі небесної країни, і незаба�
ром будемо жити там. Але це не озна�
чає, що в земному житті ми маємо пра�
во не дотримуватися законів і порядків
країни, у якій живемо. Ми тим більше

Біблія вчить, що всяка влада – від Бога
(Псалом 82(83)�83(84)

«Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, 
як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога» 

(Римлян 13:1)

ЧИЯ ВЛАДА?1111
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повинні показувати невіруючим приклад
добропорядності і поваги до влади.

Наведи приклади, як ти можеш це зро�
бити.

Християни зобов’язані визнавати дер�
жавну владу, платити податки, молити�
ся за правителів, з належною шаною
ставитися до чиновників, які виконують
свої обов’язки, підкорятися законам,
молитися за мирні часи і жити, якщо
можливо, у мирі з усіма. Чинячи так, ти
будеш слухняним Богу!

Властолюбство – гріх
Але влада – це не тільки, коли підко�

ряєшся ти, є й інший бік. Що таке вла�
столюбство? Це любов до влади. Вла�
столюбна людина любить панувати і
командувати іншими. Походження цієї
вади бере початок від сатани, який, бу�
дучи ангелом, захотів панувати і мати
більше влади, ніж у Бога. За що і був
покараний.

Ісус Христос, що мав владу, добро�
вільно відмовився від неї заради спасін�
ня людей. Він є чудовим взірцем сми�
ренності (Филип’ян 2:6�9). Смиренність
і служіння Богу та людям гідні насліду�
вання і ніколи не приведуть тебе до за�
розумілості у твоєму житті.

Пам’ятай, що властолюбство позбав�
ляє людей спілкування з Богом. Молися

за те, щоб Господь звільнив тебе від грі�
ха властолюбства, якщо ти помітив, що
цей гріх є у твоєму серці.

Завдання
Постарайся протягом  усього цього

тижня молитися за правителів нашої
країни і за своє церковне керівництво.
Запиши потім результати молитви: чи
змінилося в чомусь твоє ставлення до
влади.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 65(66)867(68)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 68(69)870(71)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 71(72)872(73)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 73(74)876(77)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 77(78)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 78(79)881(82)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 82(83)884(85)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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«Зроблю, якщо...»
Є така приказка, що застосовується

до гордих, самовпевнених людей: «Хо�
чеш насмішити Бога – розкажи  Йому
про свої плани». Коли людина впевнено
розповідає про свої наміри, то вона яв�
но забуває, що здійснення їх залежить
насамперед від Бога, а не від неї. І роз�
повідати про те, що я зроблю чи ні пе�
ред Творцем, що тримає кожне життя у
Своїй руці, – значить просто виявляти
зухвалість перед Ним.

Прочитай такі посилання і напиши, як
говорив апостол Павло про свої плани.

1 Коринтян 4:19

1 Коринтян 16:7

Євреїв 6:3

Павло розумів, що все, заплановане
людиною – ніщо в порівнянні з планами
Бога. Господь може поміняти всі люд�
ські плани в одну мить. Тому апостол
керувався принципом – плануй з Богом,
звіряй свої бажання з Божими.

Притча про нерозумного багача
Прочитай Луки 12:16�31 і дай відпо�

відь на запитання.
� Що задумав багач із притчі?

� Що ним керувало, коли він будував
такі плани?

� У чому була помилка цієї людини?

Багач думав лише про те, як йому
забезпечити добробут свого життя, за�
буваючи, що ніхто з людей не може
продовжити собі життя чи змінити хід
поточних подій. Він забув, що все в
житті, та й він сам, підвладно Богу.

Бог хоче, щоб ми будували свої плани 
згідно з  Його волею
(Псалом 89(90))

«Навчи нас лічити отак наші дні,
щоб ми набули серце мудре!» (Псалом 89(90):12)

ПЛАНИ І ПРІОРИТЕТИ1212
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� Що каже Ісус про наші турботи і пере�
живаннях (Луки 12:22�31)?

� Які мають бути наші пріоритети?

Ісус був Боголюдиною. Живучи на
землі, Він також планував. Але що Він
ставив на перше місце у Своїх намірах?

Прочитай Івана 8:25�29 і напиши про
пріоритети Ісуса.

Як Бог може 
змінювати життя людей

В одному з випусків книги для що�
денного читання «Хліб наш насущний»
було опубліковано розповідь про мо�
лодого хлопця. В юності в нього була
мрія: потрапити до збірної зі швидкіс�
ного спуску. Але його забрали в армію;
там він підірвався на міні і втратив оби�

дві ноги. Як же він зненавидів тоді 
всіх – і людей, і Бога! Все, що він плану�
вав, про що мріяв, – розсипалося в од�
ну мить! Він став пити, вживати наркоти�
ки і не раз подумував про те, щоб піти з
життя. Але потім ця молода людина по�
чула про люблячого Бога. Спочатку хло�
пець відмовлявся в це вірити, але зго�
дом  навернувся до Христа. Він каже
про цьому так: «Ноги в мене знову не ви�
росли, але стало щось рости в душі».
Увірувавши, він став працювати з під�
літками. «Давай, побігаємо!» – якось
запропонували вони йому. «Не можу, –
відповів він. – Ніг нема». «Так коляска ж
є!», – здивувалися підлітки. З цього мо�
менту і почалася його кар’єра гонщика�
колясочника, притому дуже успішна.
Коли його запитують: «Вас врятували
від душевної кризи гонки на коляс�
ках?», він, не задумуючись, відповідає:
«Ні, мене врятував Христос!».

У житті багато таких історій. Ти зна�
єш, ким і після чого був написаний відо�
мий християнський гімн «Чи тече життя
мирно»? Дружина одного християнина
разом з дітьми якось перетинала океан
на кораблі. Але вони не доплили до ме�
ти – корабель зазнав аварії і всі загину�
ли. Чоловік цієї жінки повинен був пли�
сти з ними, але його затримали якісь
важливі справи. Незабаром він виру�
шив цією ж дорогою на іншому кораблі.
Капітан, знаючи про трагедію цієї люди�
ни, показав йому приблизне місце заги�
белі його дорогих людей. Може, неві�
руюча людина, не бачачи більше сенсу у
своєму житті, захотіла б скінчити її саме
тут: на місці, де всі її життєві плани за�
знали краху. Але замість цього брат,
помолившись, спустився в каюту, де
Святим Духом йому були даровані в
розраду слова: «Від серця скажу: для
мене життя – то Христос, і в Ньому мій
всесильний оплот!».
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Коли Божі плани відмінні від наших
намірів, це може засмучувати нас, але
Бог ніколи не змінює їх у гірший бік, а

навпаки, у кращий! Які плани в тебе?
Молися за них, і нехай кожний з них бу�
де погоджений із планом Бога!

Завдання
Жити з волі Божої – значить цілком довіряти Йому.
Знайди в Біблії і запиши посилання на вірші, що спонукають тебе довіряти Богу,

присвячувати Йому кожну хвилину свого життя, наповнюють тебе миром і спокоєм
від усвідомлення Божої присутності і всемогутності.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 85(86)887(88)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 88(89)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 89(90)892(93)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 93(94)896(97)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 97(98)8101(102)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 102(103)8103(104)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 104(105)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Ніколи не забуду!
Тобі знайомі ці слова? Чи доводилося

тобі говорити їх кому�небудь? Зазвичай
це трапляється, коли хтось тобі робить
велику послугу, виручає з біди, вручає
довгоочікуваний подарунок. У такий
момент здається, що ти дійсно ніколи
не забудеш цю людину і її благодіяння.
Ти щирий у своїх словах і виразі радо�
щів. Але як довго це триває?

Уяви собі, як довго люди чекали за�
кінчення Другої світової війни. Як вони
втомилися від бомбардувань, вибухів,
покалічених тіл, похоронів, болю і
жаху! Яким далеким і нереальним їм
здавався день визволення! Але ось він
настав, цей довгоочікуваний день! Він
приніс стільки радості, стільки щастя,
що людям не вірилося, що вони колись
забудуть його.

Минули роки. Ми з вами вже не зна�
ємо ні жаху війни, ні ревіння літаків, ні
вибухів бомб, усе це здається чимось да�
леким, що не має особливого значення...

Що забув Ізраїль?
У житті ізраїльського народу теж од�

ного разу сталася найбільша подія –
звільнення з єгипетського рабства, яке
тривало значно довше, ніж будь�яка
війна – 430 років. Євреї перенесли всі
кошмари рабського життя від виснаж�
ливого праці до безжалісного винищу�

вання своїх дітей. Це були роки жаху 
і горя. І ось настав той день, коли Бог
почав звільняти їх із рабства. Зауваж,
не люди стали боротися за свою волю,
а Сам Бог почав звільняти Свій народ.
Він вів битву і показував великі чудеса,
яких ніхто ніколи раніше не бачив.

� Про що свідчили чудеса, виявлені
Богом у Єгипті? Як вони характеризують
Бога?

Ми бачимо Господні силу і могутність,
Його любов і вірність обітницям, що Він
давав. Він виявив Свою милість ізра�
їльському народу і звільнив його з раб�
ства, показавши Свою руку не тільки
євреям, але й Єгиптові та іншим наро�
дам, що стали боятися Ізраїля і благого�
віти перед його Богом. Господь показав
безпорадність язичницьких ідолів. Тож
чи можна мовчати про те, що пережили
ізраїльтяни? Чи можна забути всі чудеса,
які вони бачили своїми очима і які самі
переживали? Ні, таке забути неможли�

Бог хоче, щоб ми пам'ятали про Його благодіяння 
і чудеса та свідчили про них людям
(Псалом 104(105)�105(106))

«Дякуйте Господу, кличте Ім'я Його, серед народів звіщайте 
про чини Його!» (Псалом 104(105):1)

БОЖІ ЧУДЕСА –
СВІДЧЕННЯ СВІТОВІ
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во! Проте... Вони таки це все забули.
Забули і стали нарікати, грішити, не слу�
хатися Того, Хто вивів їх із рабства.

Можливо, твоє життя схоже на життя
ізраїльтянина, що вийшов з рабства,
але не єгипетського, а рабства гріха. Те,
що зробив Бог у житті євреїв, було про�
образом того, що зробив Ісус для тебе і
для кожної людини у світі. Чи пам’ята�
єш ти ті чудеса, які Ісус звершив у твоє�
му житті, чи дякуєш ти Йому за них?

Назви, що Ісус змінив у твоєму житті.

Хіба ж можна мовчати про те, що
зробив Бог для тебе, про те, як Він спас
тебе від вічної загибелі, як записав твоє
ім’я в книзі життя, як назвав тебе Своїм
дитям, як приготував для тебе віч�
ність?! Якщо ти вважаєш, що так, то ти
стаєш схожим на невдячний ізраїльсь�
кий народ.

Біблія про чудеса
� Для чого Бог виявляв чудеса? (1 Ца�

рів 18:31�39; Дії 27:14�25)

� Що Бог говорив у Законі про чудо�
творців? (Повторення Закону 13:1�5)

� Чому люди хотіли бачити Ісуса? (Лу�
ки 23:8; Івана 12:17�18)

� Чи завжди чудо призводить до віри в
Бога? Чому? (Марка 6:47�52)

� Чи є чудеса чимось головним у нашо�
му духовному зростанні? (1 Коринтян 13:2)

Де ми бачимо чудеса?
Про що ти думаєш, коли бачиш грозу,

чуєш грім, шум дощу чи сильного вітру?
А коли бачиш, як розпускаються троян�
ди? Що ти відчуваєш, коли спостерігаєш
за зірками чи за тим, як морські хвилі
розбиваються об скелі?
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Бог показує Себе не тільки в чомусь
надприродному, але й у тому, що ми
звикли бачити і відчувати щодня  (1 Ца�
рів 19:10�12).

Чудеса Божі – ті, які Він чинить щодня
Святим Духом у серцях Своїх дітей, змі�
нюючи цей світ.

Бог зробив для людей так багато
доброго! Його чудеса є нам у всьому: в
Його Слові, у природі, у наших викуп�
лених кров’ю Христа життях. Бог свід�
чить про Себе, щоб люди бачили Його
справи, славили Його і свідчили про
Нього. І насамперед  це повинні робити
ми – християни.

Не забувай розповідати людям про
Бога і про те, що Він творить чудеса і
сьогодні. Не мовчи, а слав Бога свідчен�
ням про всі Його чудові справи!

Завдання (виконується на занятті)

Посилання Реакція Ізраїля 
на чудеса Бога Посилання Божа дія 

у відповідь



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 105(106)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 106(107)8107(108)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 108(109)8111(112)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 112(113)8116(117)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) М. Св. П: Псалми 117(118)8118(119):1832

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалми 118(119):33896

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) М. Св. Письма:

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя Псалми 118(119):978160
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Де джерело мудрості?
Подумай над запропонованими нижче

запитаннями, а потім напиши відповідь.
� Якщо молодій здоровій людині не ви�

стачає грошей на життя, куди їй варто пі�
ти: просити милостиню чи працювати?

� Якщо людина страждає від хвороби
чи травми, куди їй іти: у бар заглушити
біль чи до лікарні? 

� Якщо людині потрібно їхати в недов�
ге, але далеке відрядження, їй краще по�
бачитися і попрощатися з усіма друзями
чи зібрати необхідні речі?

� Якщо людині потрібні знання, куди їй
піти: у бібліотеку чи до ворожки?

Щодня  ми стоїмо перед вибором,
роздумуючи як вчинити, куди чи за ким
піти. Як нам вибрати правильну дорогу,
щоб не набити болючих ґуль? Для цьо�
го потрібна мудрість. А де ж її знайти?
Відповідь на це запитання ми знайдемо
в Писанні: «А якщо кому з вас не стачає
мудрости, нехай просить від Бога, що
всім дає просто, та не докоряє, – і буде
вона йому дана» (Якова 1:5). Отже, хто
шукає мудрості, нехай йде до Бога і
просить її.

Чому потрібно йти саме до Господа?
Прочитай ці вірші і запиши відповідь.

Єремії 10:12; Даниїла 2:20�23; Римлян
11:33�36; Ефесян 1:17�19

Бог – Творець всесвіту, Він єдиний,
Хто керує всім і дає всяку мудрість і мо�
гутність. Саме Він є джерелом мудрості.
Усвідомлюючи все це, християнину
неможливо не бажати мудрості і не чи�
нити згідно з її законами.

Біблія вчить, що мудрість, дана Богом, 
допомагає знайти і триматися правильної дороги в житті 
(Приповісті 1�4)

«Страх Господній – початок премудрости, – 
нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням» (Приповісті 1:7)

МУДРІСТЬ1414
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Мудрі серцем
� Яких біблійних героїв ти пам’ятаєш,

про яких було сказано, що вони мудрі?

� Як ти думаєш, чому вони так названі?
Напиши про кожного.

Згідно з єврейськими мидрашами (тлу�
мачення Біблійних текстів), особливою
мудрістю були наділені три особистості
Старого Заповіту: Йосип, Соломон і
Даниїл.

Прочитай посилання і визнач, чому цих
людей Бог так обдарував мудрістю.

Буття 41:14�16, 38�39

1 Царів 3:5�14; 10:23�24

Даниїла 1:8�20

Мудреці були не тільки в народі Ізраї�
ля, у язичницьких країнах вони, поряд
із провісниками і чарівниками, часто
були радниками царів (Буття 41:8; Вихід
7:11). Але чи можна назвати мудрість
цих людей істинною?

Прочитай зазначені нижче посилання,
і ти дізнаєшся, у чому розходження між

світською і Божою мудрістю. Випиши їх�
ні основні характеристики.

Світська мудрість (Якова 3:15�16; 1 Ко�
ринтян 1:19�21; 2:6; 3:19�20)

Божа мудрість (Луки 21:15; Якова 3:17;
1 Коринтян 1:30; 2:7�8; Ефесян 3:10)

Отже, Бог – Батько мудрості, і Він дає
її тому, хто її просить. Господь наділяв
Своєю мудрістю біблійних мужів, щоб
вони свідчили про дивовижні справи Бо�
жі іншим народам, а також для того, щоб
Ізраїль учився в усьому покладатися на
мудрість Божу і вмів довіряти своєму
Небесному Отцю. І нам сьогодні потріб�
но просити в Господа мудрості, щоб ви�
бирати правильну дорогу  в житті.

Завдання
Прочитай керівництво до життя, запи�

сане у Книзі приповістей 2:1�15. Випи�
ши його на листок, замінивши слова
«син мій» на своє ім’я. Повісь ці слова
на видне місце і частіше перечитуй їх.

Тепер ти знаєш, у чому полягає ко�
ристь від надбання мудрості!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Псалми 118(119):1618176; 119(120)8124(125)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 125(126)8133(134)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 134(135)8137(138)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 138(139)8141(142)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 142(143)8145(146)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) М. Св. Письма: Псалми 146(147)8150(151)

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 182

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя



Стаємо схожими на Христа58

«Слово – не горобець, 
вилетить – не впіймаєш»

Чи знайома тобі ця приказка? Пійма�
ти горобця не так вже і просто, а пійма�
ти слово, що зірвалося з твоїх губ, уза�
галі неможливо. Буває так, що це саме
слово, що вилетіло, схоже не на гороб�
ця, а на шуліку чи крука, так боляче ра�
нить. Скільки зла і болю заподіюють
один одному люди своїми словами,
вимовляючи негарні чи образливі фра�
зи! Часом такі слова стають причиною
конфлікту чи навіть війни.

У житті християн також буває подіб�
не, коли їхні слова не слугують джере�
лом благословення. Іноді ми забуваємо,
що навколо нас завжди є люди і вони
чують слова, які ми вимовляємо. Ми за�
буваємо, що це відкладає певний відби�
ток на їхнє сприйняття віруючих взагалі
і Бога зокрема. Люди починають дума�
ти: «Якщо ця людина – християнин, то я
не хочу бути таким, як вона. Я поводжу�
ся  пристойніше, ніж вона!». Що б ти
відчув, якби  почув подібне висловлю�
вання про себе? Завжди треба контро�
лювати, що говориш, і думати, перш
ніж сказати що�небудь.

Про слова в Слові
У Слові Божому можна знайти при�

клади того, як слова можуть уплинути
на розвиток подій і доль людей.

Прочитай 1 Самуїлова 25:1�38
� Що попросив Давид у Навала?

� Що відповів Навал послам Давида?

Ім’я Навал означає «божевільний»
чи «дурень». Він був дуже багатою
людиною і, по суті справи, йому нічого
не вартувало віддячити Давидові і йо�
го людям за охорону черід. Але Навал
виявив божевілля насамперед у тому,
що грубо відповів майбутньому царю
(про його помазання знали майже всі
ізраїльтяни). Навал сказав образливі і
несправедливі слова.

� Як відреагував Давид на слова На�
вала?

Біблія вчить, що ми повинні прославляти Бога своїми вустами
(Книга приповістей – вибірково)

«Є золото й перел багато, та розумні уста – 
найцінніший то посуд» 

(Приповісті 20:15)

РОЗУМНІ ВУСТА1515



Розумні вуста 59

� Як вчинила дружина Навала? Що во�
на сказала Давидові?

� Як відреагував Давид на слова Авіґаїл?

Слово, сказане з розумом, благотвор�
но вплинуло на результат цього кон�
флікту. Своїми діями і словами Авіґаїл
показала, що підкоряється авторитету
Бога. Вона врятувала своїх домашніх
від неминучої смерті. Ми можемо зро�
бити висновок, що від слів, сказаних
нами, залежить наше майбутнє.

Мовчання – золото
Але мудре слово вдається сказати не

завжди, коли потрібно. Частіше вихо�
дить так, що, розлютившись, ти нагово�
риш зайвого. Тому краще вже промов�
чати, ніж наговорити дурниць.

Прочитай Приповісті 18:21.
� Як ти розумієш слова «Смерть та

життя – у владі язика»?

� Що може зробити нашу мову мудрою
(Приповісті 16:23)?

Якщо ми маємо мудрість, то можемо
приборкувати свою мову. Мудрість дає
Бог, і тільки Він може допомогти нам
справитися з таким неслухняним чле�
ном нашого тіла, як язик. Якщо в нашо�
му серці буде страх Божий, від якого
походить мудрість, тоді ми будемо мати
і мудрі вуста. Прочитай запропоновані
посилання і дай відповідь на запитання.

Приповісті 10:19; 11:12; 13:3; 17:28;
Якова 1:19�20.

� Ким може здатися дурень, коли мов�
чить?

� Хто мовчить замість того, щоб висло�
вити погорду ближньому?

� Коли не обійти гріха? Чому?

� На що потрібно бути повільним, а на
що – швидким? Чому?

� Хто зберігає свою душу від лиха?
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Отже, дуже важливо навчитися го�
ворити обдумано, прагнути краще
промовчати, ніж розпалити сварку.
Тоді можна уникнути багатьох непри�
ємностей.

ПАМ’ЯТАЙ: 
«Кажу ж вам, що за кожне слово пус�

те, яке скажуть люди, дадуть вони від�

повідь судного дня! Бо зо слів своїх бу�
деш виправданий, і зо слів своїх будеш
засуджений» (Матвія 12:36�37).

Завдання
Заведи собі невеликий блокнотик і

записуй туди вірші з Біблії, що говорять
про те, якою має бути наша мова. До�
тримуйся цих правил щодня.

Як потрібні нам теплі слова,
А на них ми буваємо бідні.
В цьому світі неправди і зла
Потребують їх близькі та рідні.

Від неправди і гірких образ
Рвуться добрі взаємини наші,
І нам сумно буває не раз,
Що лишають нас друзі найкращі.

Ми обмовити можем когось,
Біль завдати своїми словами,
Нам байдуже буває, що хтось
Обливається часто сльозами.

Чи не краще до ближніх своїх
Виявляти своє розуміння,
В час недолі підтримати їх,
Замість того, щоб кидать каміння.

Пам’ятайте, слова співчуття
Розбивають злих намірів гору,
І найкращі душі почуття
Можуть нам повернутись в ту пору.

Ніжне слово – це серцю бальзам,
Виліковує душу від стресу.
Так приємно стає тоді нам,
Як його чуєм в нашу адресу.

Як би боляче нам не було,
Та від ніжного й теплого слова
Забуває людина все зло,
Всі образи простити готова.

Навкруги стане більше тепла,
Якщо будемо ближніх любити,
І ласкаві та ніжні слова
Хоч би інколи їм говорити.

Теплі слова
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Понеділок
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Вівторок
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Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер
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Неділя
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І це минеться...
Існує історія про царя, що не міг знай�

ти розради в житті. Якось він скликав
своїх підданих і оголосив, що той, хто
придумає йому найкращий засіб розра�
ди, той одержить велику нагороду. Ми�
нув час, і піддані царя стали приносити
царю засоби розради і підбадьорення.
Один приніс прекрасну картину і сказав,
що коли цареві буде  важко чи сумно на
душі, він може дивитися на цю картину,
і вона його втішить і підбадьорить. Але
цареві не допоміг цей засіб. Він швидко
звик до картини, і незабаром його туга
повернулася. Інша людина принесла
музичний інструмент і привела гарного
музиканта, що втішав царя музикою,
коли йому бувало сумно – музика мо�
же розігнати будь�яку тугу! Але цареві
незабаром набрид і цей засіб.

Багато людей приходило до царя і
приносило свої засоби розради. Але
нічого не допомагало надовго. Одного
разу до палацу прийшов непримітний
старий. Він приніс цареві перстень. «От
дивак!», – сказали придворні, тому що
перснів у царя було дуже багато. Перс�
тень, принесений старим, не виділявся
ні красою, ні мистецькою роботою. Ко�
ли цар запитав, у чому ж тут розрада,
старий попросив царя прочитати слова,
що були вигравірувані на внутрішньому

боці персня. Цар прочитав слова і радіс�
но вигукнув, що це саме те, що йому
потрібно!

Що ж за слова там були? «І це ми�
неться...». Старий сказав, що коли ца�
реві буде  важко чи його долатимуть
невдачі, нехай він прочитає ці слова і
згадає, що все це тимчасове, і це ми�
неться. Якщо цар занедужає, то нехай
пам’ятає, що минеться час хвороби. Ко�
ли в царя буде слава й успіх, те нехай
він теж прочитає ці слова і втішається
сьогоднішнім днем, тому що і це ми�
неться. Так цар знайшов розраду.

Пам’ятайте, що все, що відбувається
в нашому житті, має свій початок і свій
кінець. Прийдуть і скорбота, і радість,
але вони минуться. Наше життя тимча�
сове, і все, що ми переживаємо на цій
землі, так само тимчасове. Але Господь
дає людині можливість пізнати Його і
знайти вічне життя. Довіряючи вічному
Богу, ви можете бути впевнені в тому,
що Він утішить вас і дасть вам мир.

Те, що не минеться ніколи
� Чи все минеться? Чи є в нашому жит�

ті що�небудь вічне, незмінне?

Біблія вчить, що настане час, коли ми повинні будемо 
дати звіт Богу за прожите життя
(Еклезіяста 2�3:1�8; 9:1�10)

«Підсумок усього почутого: Бога бійся, й чини Його заповіді, 
бо належить це кожній людині! Бо Бог приведе кожну справу на суд,

і все потаємне, – чи добре воно, чи лихе!» (Еклезіяста 12:13@14)

ДЛЯ ВСЬОГО СВІЙ ЧАС1616
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Еклезіяст спостерігав за життям лю�
дей і прийшов до висновку, що все має
свій час, а часу властиво закінчуватися.
Але є дещо, що ніколи не буде мати кін�
ця, але воно буде не в земному житті, а
після нього. Це вічність, яка не підвлад�
на часу. І колись ми зустрінемося з нею.

� Прочитай Еклезіяста 11:9 і запиши,
про що попереджає Еклезіяст.

У кожного, хто живе на землі, є час
для того, щоб зробити свій вибір щодо
вічності: де він буде у вічності, і якою
вона буде. Поки він перебуває на землі,
у нього є надія, але потрібно пам’ятати,
що для кожного життя є свій час, і цей
час минає.

Мойсей у Псалмі 89(90):10 указав се�
редню кількість років тих, хто живе на
землі. А скільки людей помирає в моло�
дому віці, не доживши і до двадцяти ро�
ків, не кажучи вже про «при силах»?
Часу на земне життя виділено не так
вже й багато, тому чи варто ризикувати
і баритися прийняти правильне рішення
щодо вічності?

А коли це буде?
Чи хочеш ти довідатися своє майбут�

нє, що з тобою станеться, коли ти до�
сягнеш зрілих років, хто буде твоїм су�
путником життя, де ти будеш жити,
скільки років проживеш?

� Якби  в тебе була можливість пого�
ворити з Христом і запитати Його про
що завгодно, у тому числі і про своє

майбутнє, що б ти хотів довідатися на�
самперед?

Багато людей мріють довідатися
свою долю. Для цього вони йдуть до
ворожок і екстрасенсів, платять вели�
кі гроші, аби відкрити завісу того, про
що їм знати не треба. Людське знання
обмежене.

Часто ми хочемо забігти вперед і дові�
датися те, чого нам знати не потрібно.
Але що нас насправді стосується і що ду�
же важливе – це наші взаємини з Богом,
наше спасіння і вічне життя, наше слу�
жіння Йому. Для того, щоб пізнати свого
Творця, кожній людині на землі призна�
чено досить часу, і не варто його витра�
чати на тимчасове і швидкоплинне.

Завдання
Проведи дослідження витрат свого ча�

су. Склади розклад одного свого дня в
годинах і хвилинах (див. таблицю нижче).

� Що корисного ти зробив за останній
місяць? Скільки ти витратив на це часу?
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� Що корисного ти зробив за останній
рік? Скільки ти витратив на це часу? 

А тепер подумай, як у тебе проходять
дні, місяці і роки. Наскільки ти дбаєш про
вічність?

Прочитай 1 Коринтян 3:11�15 і 2 Ко�
ринтян 5:10.

� Що ти плануєш сказати Богу у віч�
ності, коли пред’явиш звіт за дні, прожи�
ті даремно, без користі?

� Що радить апостол Павло в Ефесян
5:15�17?

Пам’ятай, що удосталь часом запасти�
ся не можна, а от із розумом його вико�
ристовувати можна і треба. Розпоряд�
жайся своїм часом так, щоб не соромно
було потім звітувати Богу.

Заняття Витрачений час
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Що задумав Бог?
«Вона чоловіковою буде зватися...»

(Буття 2:23)
Він – чудесний Творець! Немає межі

Його творчій моці. Оглянься навколо,
подивися на блакитне небо, на хмари,
на дерева, вслухайся в шум вітру чи до�
щу, придивися до краплин роси на пе�
люстках квітів, вдихни аромат свіжо�
скошеної трави чи чайної троянди... А
вночі, дивлячись на міріади мерехтли�
вих зірок, на місяць, що пливе у хмарах,
як не захопитися дивовижним Божим
творінням?! В усьому помітна Божа
правиця.

� Кого Бог зробив вінцем усього тво�
ріння?

� Кого з людей Бог створив першим?

Адама Бог оселив в Еденському саду,
це було прекрасне місце, але Адам був
самотній. Бог повелів Адамові дати на�
зви усьому, що Він створив, але поміч�
ника людині серед них не знайшлося
(Буття 2:18�20).

� Що зробив Бог, щоб вирішити цю си�
туацію (Буття 2:21�24)?

� З чого була створена жінка (Буття
2:21�23)?

� Яке доручення дав Бог першій сімей�
ній парі? (Буття 1:27�28)

Там, в Еденському саду, Самим Богом
було звершено перше одруження в іс�
торії людства. Бог з’єднав двох людей,
благословив їхню спільну життєву до�
рогу, щоб вона була повна любові і зго�
ди, і закликав їх народжувати дітей.

Любов чи закоханість.
У чому різниця?

Буває так, що, побачивши красиву
дівчину (юнака), ти в якийсь момент по�
чинаєш розуміти, що вона (він) тобі по�
добається. Ця людина здається тобі
найрозумнішою, найвеселішою, найгар�
нішою. Немає кращої за неї! Ти готовий
йти за нею хоч на край світу. Вона зда�
ється тобі ідеальною, у неї немає недо�
ліків... Потім ти починаєш зауважувати,

Біблія вчить, що Бог є любов, і любов дана нам 
для спілкування з Ним і один з одним
(Пісня над піснями – вибірково)

«Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його 
не заллють! Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого

дому, то ним погордили б зовсім!...» (Пісня над піснями 8:7)

СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ1717
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що думаєш тільки про цю людину, втра�
чаєш сон, не можеш навчатися, скон�
центруватися на роботі, а на зібрання
йдеш тільки для того, щоб її побачити.
Якщо ж її немає в церкві, тобі все зда�
ється порожнім і нецікавим, проповіді
не доходять до твоєї душі, адже всі твої
думки зайняті цією людиною...

Знаєш, що це таке? Ти закоханий(а)!
Такий стан переживало і переживає
безліч людей. Потреба кохати і бути ко�
ханим – одна з основних потреб люди�
ни. І люди тягнуться один до одного,
намагаючись знайти свою любов. Але
любов і закоханість відрізняються, хо�
ча, можливо, ти думаєш інакше. Давай
подивимося.

Закоханість спалахує як сірник – зай�
нялася і горить яскраво. Але недовго.
Закоханість – це тимчасове. Але минув
час, і ти починаєш аналізувати, що від�
бувається. Закоханість може завдати
болю і принести розчарування, коли
раптом бачиш, що вчорашній ідеал зов�
сім не ідеальний. Закоханість прино�
сить хвилинну насолоду і залишає дов�
гу гіркоту.

Справжня любов зовсім інша. Вона
схожа на багаття, що спалахує не так
швидко, як сірник, але вже якщо зай�
нялося, то горить довго і з кожною хви�
линою все сильніше. Любов реально
дивиться на іншу людину, вона ніколи
не прикрашає реальність, вона чітко ба�
чить недоліки. Вона ніби каже: «Я знаю,
що ти далекий від ідеалу, адже і я теж
не така, я знаю, що в нас можуть бути
проблеми, але ми будемо молитися,
щоб їх подолати. Я знаю, що в тебе
складний характер, але в кого він прос�
тий? Я люблю тебе таким, який ти є,
яким створив тебе наш Бог».

Закоханість ґрунтується на егоїзмі.
Вона хоче отримувати подарунки, увагу,
постійні докази почуттів. Любов – це

самовіддача, жертва, вона не вимагає
нічого взамін.

Закоханість не турбують почуття і по�
гляди іншого. Вона хоче, щоб догоджа�
ли тільки їй. Любов же постійно думає
про благо іншого, боїться скривдити чи
заподіяти біль.

Закоханість сліпа і жорстока. Любов
добра і повна співчуття.

Це тільки невеликий перелік порів�
нянь, але достатній, щоб побачити явне
розходження між справжнім почуттям і
його тінню.

Чистота, шлюб, межі...
Справжнє почуття – це любов, воно

дано нам святим Богом для того, щоб
ми відповідали Йому на Його любов,
для того, щоб любили ближніх, а любов
між чоловіком і жінкою Бог дав для то�
го, щоб вони виявляли її в шлюбі.

� Про що говорить вірш Євреїв 13:4?

Бог попереджає, що у взаєминах між
закоханими до шлюбу існують певні ме�
жі, які Він не дозволяє переступати. Як
ти думаєш, що належить до поняття
«дошлюбні стосунки»? Христос сказав:
«А Я вам кажу, що кожен, хто на жінку
подивиться із пожадливістю, той уже
вчинив із нею перелюб у серці своїм»
(Матвія 5:28). Таким чином, не тільки
власне статева близькість, але навіть
самі думки про таку близькість до шлю�
бу включаються до поняття «дошлюбні
стосунки», що у Біблії коротко і ясно
названі блудом. На сторінках Писання
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Господь строго засуджує фізичну
близькість поза своїм шлюбом чи шлю�
бом взагалі (Левит 20:10; Луки 16:18;
Галатів 5:19). Ці стосунки Він називає
гріхом перелюбу і блуду, за які нале�
жить строге покарання. Ми можемо за�
раз наочно бачити гіркі наслідки роз�
пусного життя: СНІД, аборти, слідом за
якими йдуть безпліддя, болісні хворо�
би, розбиті родини, життя, що тихо гас�
не. Біблія ясно говорить про чистоту
стосунків, про цнотливість, про непо�
рочність. Наречений і наречена повинні
стати перед Богом і церквою чистими і
непорочними. Саме тому в день весілля
наречена надягає білосніжне плаття –
символ чистоти і невинності.

Так, інтимна близькість – це один із
прекрасних Божих дарунків людині, але
він призначений для двох людей, що
перебувають у шлюбі. Це подібне до
вогню. У призначеному для вогню місці
(грубці, каміні) він зігріває і приносить
приємність. Вийшовши ж із покори, во�
гонь стає некерованим і завдає непо�
правної шкоди. Книга Пісня над піснями
описує прекрасні, повні як романтизму,

так і жертовності стосунки в шлюбі
між царем Соломоном і його коханою.
Слова коханої – це гімн вихваляння ко�
ханого. Вона захоплено описує свого
чоловіка, Царя її життя. Від Соломона
постійно йдуть слова про те, що його
кохана прекрасна. Він не скупиться на
компліменти, цар захоплений своєю
коханою.

Бог показує нам через книгу Пісня над
піснями, наскільки важлива в подружніх
взаєминах щирість, відкритість, увага,
жертовність, взаємна повага і захоплен�
ня один одним. Християни повинні особ�
ливо відповідально підходити до питан�
ня шлюбу, тому що відповідно до Нового
Заповіту шлюбний союз є відображен�
ня союзу Христа з Церквою (Ефесян
5:31�32). Церква очікує другого приходу
Христа – свого Нареченого, і ми, хрис�
тияни, не повинні бути недбалими, бо ця
година наближається з кожним днем.
Це стосується кожної віруючої людини,
якщо вона вважає Христа своїм Гос�
подом. Господь же приготує для Себе
чисту, непорочну Наречену (Ефесян
5:25�27; 2 Коринтян 11:2).



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 30831

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Книга Еклезіястова 182

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Книга Еклезіястова 385

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Книга Еклезіястова 688

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Книга Еклезіястова 9812

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пісня над піснями 184

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Пісня над піснями 588

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Якому Богові я поклоняюся?
Що для тебе значить поклоніння Бого�

ві? Що кажуть твій розум і серце, коли
ти слухаєш проповідь, читаєш Біблію,
молишся, свідчиш?

Внизу перераховані деякі якості й іме�
на Бога, які містяться в Біблії. Якщо ти
особисто пізнав Його саме в цій якості,
відзнач для себе це слово.

Отець
Цілитель
Друг
Спаситель
Пастир Добрий
Всемогутній
Люблячий
Цар царів
Міцність
Порадник
Викупитель
Світло
Правда
Суддя
Захисник
Милостивий
Утішитель
Вірний
Святий і праведний
Пристановище
Справедливий
Заступник

Якщо якості, які для тебе дуже близькі
на сьогоднішній день, у цьому списку
відсутні, напиши їх нижче.

«Дайте Господу 
славу та честь»

«Я благословлятиму Господа кожного
часу, хвала Йому завсіди в устах моїх!»
(Псалом 33(34):2). Немає кращого спо�
собу поклонятися Богові, ніж віддавати
хвалу Йому в молитві. Поклоніння – це
найбільш важливий елемент молитви,
хоча нехтують ним більше, ніж інши�
ми аспектами молитви. У такій бесіді з
Богом ми висловлюємо свої найглиб�
ші почуття стосовно Бога. Споглядаю�
чи божественні риси Його характеру,
неможливо залишатися байдужим або
похмурим. Душа людини радіє у відпо�
відь на Його любов, мудрість, присут�
ність, силу, знання, благодать, святість,
велич і Його інші Божественні якості.

Пам’ятай важливу істину: поклоніння
має бути сконцентроване на Самому Бо�
гові і Його характері, але не на власних

Бог хоче, щоб ми поклонялися Йому 
(Матвія 1�2)

«Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте
Господу славу Ймення Його, приносьте дарунка й приходьте

перед лице Його! Кланяйтеся Господеві в величчі святому!»
(1 Хроніки 16: 28@29)

ЩО ТАКЕ ПОКЛОНІННЯ1818
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проблемах і проханнях, проектах, слу�
жінні або праці в ім’я Його. Якщо ти пе�
ребуваєш у Господі, то бажання покло�
нятися Йому є природною частиною
твого життя.

У багатьох псалмах Давид хвалить
Господа за те, що Він зробив у його осо�
бистому житті й у житті його народу.
Він прославляє Бога за всі Його справи.
Давид пізнав Божу справедливість, лю�
бов, гнів, милість, силу й мудрість. Він
не міг мовчати, його серце постійно
славило Господа.

Прочитай наведені нижче посилання й
напиши, чому ми повинні славити Господа.

Псалом 134(135):3

Псалом 138(139):14

Псалом 146(147)

Кого нам брати за взірець?
Прочитай Матвія 4: 8�10.
Іноді й у нашому житті доводиться

вибирати між служінням Богові й чи�
мось, що пропонує цей світ. Подумай, а
як у твоєму житті? Чи схожа твоя відпо�
відь спокусам на відповідь Ісуса?

Прочитай біблійний текст із життя
Якова Буття 35:1�7.

Бог знову говорить із Яковом. Він по�
силає його до Бет�Елу, на те місце, де
живе Бог. Господь нагадує Якову про те,
як він тікав від Ісава, які обітниці отри�
мав і що сам обіцяв Богові. Там, у Бет�
Елі, Яків дав таку обітницю: «Коли Бог
буде зо мною, і буде мене пильнувати
на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені
хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з ми�
ром вернуся до дому батька свого, то

Господь буде мені Богом, і цей камінь,
що я поставив за пам’ятника, буде до�
мом Божим. І зо всього, що даси Ти ме�
ні, я, щодо десятини, дам десятину То�
бі!» (Буття 28: 20�22). Чуючи веління
йти у Бет�Ел, Яків повинен був згадати й
про страх, який він там пережив: «Яке
страшне оце місце! Це ніщо інше, як дім
Божий, і це брама небесна» (Буття
28:17). Тепер Яків побачив стан свого
дому в новому світлі. Йому відкриваєть�
ся те, чого раніше він не зауважував, –
у його сім’ї є ідолопоклонство. У страху
перед святим Богом і під враженням
своїх особистих переживань, Яків за�
проваджує зміни у своєму домі. Він ве�
лить своїм домашнім усунути чужих бо�
гів, очиститися та змінити одяг. Зміст
цієї вимоги полягає в зреченні від усьо�
го, до чого прив’язане серце, окрім Бо�
га, чи це ідоли, чи амулети та прикраси.
Ця вимога має на увазі покаяння й змі�
ну ставлення до Бога. У новому одязі,
звільнений від ідолів, дім Якова пови�
нен вирушити до Бет�Елу і влаштувати
там жертовник, тобто поклонитися Бо�
гові. У цьому епізоді досить ясно опи�
сано справжнє навернення: розмова з
Богом, заклик до покаяння, зречення
від ідолів і повернення до Бога. У житті
Якова повинен був настати момент пов�
ного й сердечного спілкування з Богом.

Дай відповідь на запитання за текс�
том Буття 35: 1�7:

� Що потрібно було зробити Якову? 

� Яку умову він поставив перед своїми
домашніми?
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� Як його вчинок вплинув на інші народи?

Прочитай Даниїла 6: 1�16.
Рішення Даниїла і його поведінка по�

казали його щире ставлення до Бога.
Для Даниїла новий закон не був таємни�
цею. Навпаки, він прекрасно знав про
те, що містилося в законі, але не міг би
поступитися своїм Богом. Тому його ви�
бір уже був зроблений. Він був літньою
людиною, але віра, що була всередині
нього з молодих років, горіла, принайм�
ні, так само яскраво, як колись. У його
молитві до Бога не було нічого показно�
го, і він не приховував цього. З відчине�
ними у бік Єрусалима вікнами три рази
в день він ставав на коліна перед Богом,
славословив Його й поклонявся Йому,
як робив це й колись. Тим самим він дав
своїм ворогам привід, який вони шука�
ли. Але Бог захистив його й урятував, а
жахлива доля, яка очікувала пророка,
спіткала тих, хто звинувачував його пе�
ред царем.

Дай відповідь на питання:
� Яким було рішення Даниїла після то�

го, як він довідався про указ?

� Бачачи наведені вище приклади, що
ти можеш сказати про серце Якова й
Даниїла?

� Яке рішення прийняв ти?

Завдання
Напиши, що саме у твоєму житті про�

славляє Господа й виражає твоє покло�
ніння Йому.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 182

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 384

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 5

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 687

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 8

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 9

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 10811

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Чи всі гідні поваги?
Коли ти йдеш вулицею, назустріч то�

бі поспішає багато людей. Вони прохо�
дять мимо або обганяють тебе. Ці люди
дуже різноманітні. Хтось упевнено йде,
задерши голову; хтось похмуро й по�
вільно простує, не помічаючи інших. 
А хтось і взагалі голови не підійме, май�
же непомітно прослизне повз тебе. Всі
ми різні. У нас різні характери, різне
ставлення до тих або інших речей, різні
смаки, але все�таки ми маємо щось
спільне. Нас усіх створив Бог, і кожний
з нас особливий, кожний гідний поваги
як Боже створіння.

� Чи є у твоєму житті люди, яких тобі
важко приймати й поважати? Чому так
відбувається?

У Писанні сказано:»Тож усе, чого
тільки бажаєте, щоб чинили вам люди,

те саме чиніть їм і ви» (Матвія 7:12).
Пам’ятаючи це правило, подумай над
такими запитаннями:

� Хотілося б тобі дізнатися про Бога
від такої людини, як ти?

� Тобі б хотілося, щоб вчення про Цар�
ство Небесне тобі пояснювала така
людина, як ти?

� Ти б хотів такого ж молитовного кло�
потання, як твоє?

� Хотів би ти, щоб смиренністю, подат�
ливістю та знанням Біблії твій учитель
не відрізнявся від тебе?

� Ти б хотів, щоб близьку тобі люди�
ну так само хвилювала твоя вічна до�
ля, як тебе хвилюють труднощі інших
людей?

Якщо ти чесно відповіси на ці запи�
тання, то зрозумієш, чому Бог хоче змі�
нити твій характер...

Заповідь Христа
Ісус піклувався про людей, віддавав

Себе їм і прагнув зробити для них усе,
чого вони потребували.

Він сказав: «Бо Син Людський при�
йшов не на те, щоб служили Йому, але
щоб послужити, і душу Свою дати на
викуп за багатьох» (Марка 10:45).

Він нагадав нам, що учень не більший
за свого вчителя (Матвія 10:24).

Він показав нам, як свідчити людям і
допомагати їм у будь�яких обставинах.

Бог хоче, щоб ми з повагою ставилися один до одного 
(Матвія 20:20�28)

«Хто великим із вас хоче бути, – хай буде слугою він вам. 
А хто з вас бути першим бажає, – нехай буде він вам за раба» 

(Матвія 20:26@27)

ХТО ГІДНИЙ ПОВАГИ?1919
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Він доносив Добру Звістку й до зневі�
рених і пропащих людей, таких, наприк�
лад, як самарянка, і до знавців Писання,
на зразок Никодима.

Ми покликані чинити за Його взірцем.
Уяви себе на місці такого жадібного

митаря, як Закхей (Луки 19), або відо�
мої людини, як Лазар (Івана 11), або
заможного і благочестивого, як Йосип з
Ариматеї (Матвія 27:57), цілеспрямова�
ного фарисея, як Павло, або простого
рибалки, як Петро. Уяви себе несміли�
вим нерішучим підлітком, як Іван Марко
(Дії 13:13) або вірним дияконом, як Сте�
пан; пропащою жінкою, на зразок Марії
Магдалини, або, глибоко віруючою жін�
кою, як Мати Ісуса. Всі ці люди хотіли,
щоб їх поважали. Чи були вони гідні по�
ваги? За людським міркуванням –
хтось більше, хтось менше, а хтось –
зовсім не гідний. Але Ісус змінив життя
кожного з них, тому що любив людей,
поважав кожного з них як особистість,
служив їхнім потребам.

Подивися, як багато людей живе на
землі, і як мало серед них тих, хто спо�
відує Христа своїм Господом і Спасите�
лем. Люди, які не знають Христа, часто
заплуталися в життєвих обставинах, са�
мотні й навіть озлоблені. Вони мають
досить обмежене знання про Бога. Про�
водячи життя без Христа, вони зосеред�
жуються на речах матеріальних. Павло
говорить: «Бо ті, хто ходить за тілом,
думають про тілесне» (Римлян 8:5). Це
дорога до духовної погибелі.

Ісус сказав: «Я прийшов, щоб ви мали
життя, і подостатком щоб мали» (Івана
10:10). Тому, що Він прийшов на землю
заради людей і тепер перебуває в нас,
то заради людей і ми повинні трудити�
ся, як і Він. Павло пояснює, як навчити�
ся дорожити добром людей: «Бо то Бог

викликає в вас і хотіння, і чин за доб�
рою волею Своєю» (Филип’ян 2:13).
Тільки в Ісусові життя може бути повно�
цінним. Ніякий перелік принципів і пра�
вил не принесе таку повноту життя, про
яку ти мрієш, але будь упевнений, що
перемога за тобою, якщо ти з Христом,
бо Той, хто перебуває в тобі, – Перемо�
жець, Він – найнадійніша опора в будь�
яких випробуваннях. Дозволь Христу�
Владиці виявляти через тебе силу Свого
воскресіння й здійснювати зміни у твоє�
му житті щодня.

Христос на власному прикладі пока�
зав Свою повагу до людей, хоча й 
знав їхні думки і неприємні вчинки. Умі�
ючи прощати, Він наповнював світлом
Своє оточення. Ти можеш бути світлом
там, де ти перебуваєш, і завдяки твоєму
прикладу люди будуть повертатися до
Бога обличчям, і Він буде змінювати їх�
ній характер.

Подумай і запиши, як ти можеш за�
стосувати настанови Ісуса, дані в Матвія
20:26�27, у своєму житті.

Завдання
Візьми інтерв’ю у своїх однокласни�

ків, ставлячи їм такі запитання:
� Що таке повага?
� За що потрібно поважати людину?
� Чи кожна людина гідна поваги?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 12

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 13

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 14

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 15816

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 17818

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 19820

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 21

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя



Коли Він прийде? 77

Якби тільки...
Це трапилося в Сполучених Штатах 

у часи президента Ейзенхауера. Один
хлопчик у Вашингтоні занедужав лейко�
зом (рак крові). Після довгого лікування
лікарі все�таки сказали батькам, що жи�
ти хлопчикові залишилося тиждень, не
більше. Знаючи це, батьки запитали
хлопчика: «Синочку, що б ти хотів най�
більше на світі?» «Я б хотів побачити
нашого президента Ейзенхауера», – від�
повів хлопчик. Ця розмова несподіва�
ним чином просочилася в пресу, і пре�
зидентові сказали про неї за сніданком
найближчими днями.

Ейзенхауер відразу ж вирішив прові�
дати хворого хлопчика й прибув зне�
нацька вранці, коли батько хлопчика
був ще в ліжку. Той відкрив двері в пі�
жамі, незачесаний, неголений і був ду�
же здивований та збентежений. Коли
через п’ять хвилин Ейзенхауер поїхав,
батько сказав: «Я віддав би багато чого,
щоб зустріти президента одягненим і
причесаним...»

Пам’ятай: Христос прийде зненацька!

Пильнуй
Прочитай Луки 12:35�40 і дай відпо�

відь на запитання:
� Коли повинен був повернутися пан?

� Що вимагалося від раба?

Подумай і напиши, що у твоєму житті
заважає тобі бути готовим до приходу
Христа.

Подумай і запиши, що необхідно зро�
бити насамперед, щоб бути готовим до
приходу Христа.

Ти можеш віддати своє життя в Божі
руки, розповівши Йому все в молитві!

Очікуючи
Багато років тому відомий місіонер і

мандрівник Давид Лівінгстон здійсню�

Бог відкриває нам, що буде відбуватися в останні часи, 
для того щоб ми очікували Його 
(Матвія 24)

«Тому будьте готові й ви, – бо прийде Син Людський тієї години,
коли ви не думаєте!» (Матвія 24:44)

КОЛИ ВІН ПРИЙДЕ?2020



Стаємо схожими на Христа78

вав свою другу подорож через усю Аф�
рику. Його супроводжувало 300 чоловік
із плем’я Макололо. Гроші в Лівінгстона
закінчувалися, і йому необхідно було
з’їздити на батьківщину в Англію. Він
вирішив віддати всі свої речі одному
вождеві племені із Замбії, попросивши
його попіклуватися до його повернення
про проживання і харчування цих 300
чоловік. Вождь погодився, і Давид по�
обіцяв своїм супутникам повернутися в
Африку, зробивши свої справи в Англії,
а потім на пароплаві відвезти їх на бать�
ківщину.

Як тільки Лівінгстон залишив конти�
нент, місцеві жителі почали насміхатися
над прибульцями: «Коли й де ви бачи�
ли, щоб біла людина дбала про чорних?
І не думайте, щоб він коли�небудь по�
вернувся!» Але ці люди чекали; чекали
один рік, чекали другий. З них усе біль�
ше глузували. Але вони відповідали:
«Ви не знаєте нашого батька (так вони
кликали Давида Лівінгстона), він не об�
дурить, він обов’язково повернеться. І
поверне нас на нашу батьківщину». Із
твердою вірою вони продовжували че�
кати, хоча деякі з них померли від різ�
них хвороб, що процвітають на афри�
канському континенті.

Нарешті, на третій рік жителі селища
раптом почули шум з боку океану. Люди
побігли до берега й побачили величез�
ний пароплав, що наближався. У повітрі
пролунали гучні і дружні вигуки: «Наш
батько! Наш батько!». Люди із племені
Макололо кинулися у хвилі океану й по�
плили до пароплава. Коли їм допомогли
піднятися на палубу, вони кинулися на
груди Лівінгстона зі словами: «Ми зна�
ли, ми вірили, що ти повернешся!»

Якщо навіть людина вміє бути вір�
ною, тому що вона навчена цього Хрис�
том, то тим більше збереже Свою обі�
цянку Сам Христос! Він неодмінно

прийде, як тільки в Його Царство «ввій�
де повне число поган» (Римлян 11:25б).
Він прийде за тими, які сьогодні чека�
ють Його й свідчать про Нього світові.

«Близько, під дверима...»
Якщо ти уважно подивишся навколо,

то помітиш, що події, які відбуваються у
світі, дуже схожі на ті, про які казав
Христос у Євангелії від Матвія у 24 роз�
ділі. Христос близько, чи готовий ти до
зустрічі з Ним? Зараз серед твоїх одно�
класників ти можеш виглядати, як «біла
ворона». Вони, можливо, не розуміють,
чому ти чиниш так, а не інакше, чому
говориш не так, як вони. Не сумуй, з то�
бою поруч Всемогутній Бог! Пам’ятай:
чекати ще не довго.

Або, може, у тебе інша проблема: як�
що ти скрізь «свій», якщо людям важко
навіть уявити, що ти християнин, то чи
«впізнає» тебе Христос, коли прийде за
Своїми?

Бог дуже любить нас, і тому Він попе�
редив нас про останній час і про те, що
буде перед Його поверненням. Очікуй
Його, попереджай інших і будь готовий
до Його приходу!

Ти розв’язати поспішай,
Сміливо букви підставляй.
Що чули учні – не гадай:
Слова Ісуса сам читай!

_______________ _______________ ___
16,17,9,11,5,20   8,30,15,3,20    19
______________ _______ _____ ________
3,19,8,25,13,20   3,1,18   5,15    18,6,2,6.

2�1=А
7+8=О
26�1=Ь
1+4=Д
27�7=У
10+3=М

24�8=П
6�4=Б
3+5=З
9+8=Р
20�2=С
11+8=І

7+2=И
10�7=В
2+4=Е
2+9=Й
9+21=Н
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Завдання (виконується на занятті)

Посилання Передбачене Збулося



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 22

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 23

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 24

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 25

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 26

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 27

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 28

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Звичайні люди 
й дивовижні справи

Існує думка, що Господь робить диво�
вижні справи через дивовижних святих
людей. Це неправда. Бог робить диво�
вижні справи через звичайнісіньких лю�
дей, якщо вони на це готові. У деяких
людей є більші здібності, але Бог не мо�
же їх застосовувати через гордість або
лінощі самої людини. В інших людей
здібностей небагато, але Бог завжди
має їх у Своєму розпорядженні. Писан�
ня вчить нас, що важливо не те, які в те�
бе здібності: Бог шукає Собі людей, які
готові щось робити для Нього, і могут�
ньо через них діє. Тому що в Бога вся
влада, і важливо не те, ким ми є, а ким
є Бог, не те, що ми можемо, а що може
Він, і важливо не те, чого хочемо ми, а
чого бажає Він. Тому найбільшим та�
лантом буде наша готовність віддати
себе в Його розпорядження!

Іноді в справі благовістя нам зава�
жає страх, що люди не повірять нам,
що вони нас відкинуть із «нашою»
Доброю Звісткою. На жаль, часто так і
трапляється. Але Ісус нас про це попе�
реджав: «Пригадайте те слово, яке Я
вам сказав: “Раб не більший за пана
свого”. Як Мене переслідували, – то 
й вас переслідувати будуть» (Івана
15:20). Проте Христос закликає нас іти
і говорити «всім народам» про Нього,

тому що ті невеликі зерна, які сіємо
ми, зрощує Бог, і вони свого часу
можуть принести дивовижно пишні
сходи. Не бійтеся посіяти своє гірчичне
зерно: виростити з нього розлоге де�
рево – Божа турбота.

Історія з життя
Прочитай історію про одного чолові�

ка, що вчився свідчити. Можливо, його
досвід допоможе й тобі у свідченні.

«Коли мій наставник уперше почав
навчати мене благовістя, він почав із
плану спасіння. Щоб розповісти людині
план спасіння, необхідно 12�15 хвилин.
Спочатку я ходив по району й вишуку�
вав людей, у яких було б п’ятнадцять
вільних хвилин, щоб мене вислухати.
Однак далеко не так просто було знайти
слухача, що мав стільки вільного часу. І
якщо мені не вдавалося знайти таку лю�
дину, я робив висновок, що цього разу
я просто не повинен був свідчити. Коли
ви жагуче бажаєте свідчити, але у вас
ніяк не виходить, ви відчуваєте сильне
розчарування.

І ось я прийшов до мого наставника й
сказав: «Знаєте, було б так здорово, як�
би я міг хоч одну людину привести до
Христа! От якби я знав який�небудь ін�
ший спосіб, який би вимагав менше ча�
су, я міг би засвідчити десяткам людей
на вулицях».

Бог хоче, щоб ми благовістили про Нього світові 
(Марка 4:1�32)

«Чи світильника приносять на те,
щоб поставити його під посудину,чи може під ліжко? 

А не щоб поставити на свічнику?» (Марка 4:21)

ЗЕРНО БЛАГОВІСТЯ2121



Стаємо схожими на Христа82

Він відповів: «Ну, дорогий мій, хіба ти
не міг просто поділитися словом істини
про Ісуса Христа?». «А що ви маєте на
увазі?» – запитав я. «Усяке слово істини
про Бога вже є свідченням, – відповідав
він, – ти міг просто коротко розповіс�
ти щось із Євангелії. Не обов’язково ж
викладати весь план спасіння!».

Ці слова були для мене великим по�
легшенням, оскільки я думав, що єди�
ним способом допомогти людям був
виклад усієї Євангелії від А до Я. Я 
не розумів, що можу бути гарним свід�
ком, використовуючи прості слова, що
йдуть від серця.

Через кілька днів я поспішав кудись,
тому що ледь устигав у строк. По дорозі
я забіг у магазин. Парубок, що там працю�
вав, постійно щось невдоволено бурко�
тав собі під ніс. Я відчув, що Дух Святий
сказав мені: «Я хочу, щоб ти поділився з
цією людиною словом істини».

Я подумав, що це просто мої думки,
що я розмовляю сам із собою. Я ви�
йшов з магазину, але Господь продов�
жував спонукати мене й, помолившись,
я повернувся. Я знайшов парубка – це
був міцний здоровань років вісімнадця�
ти�дев’ятнадцяти. Зібравшись із духом,
я знову помолився: «Господи, як Ти хо�
чеш, щоб я йому засвідчив?»

� Юначе! – звернувся я до нього.
Він дивився на мене, не кажучи ні

слова.
� Я хочу вам дещо сказати. У мене для

вас є щось важливе. Господь Бог лю�
бить вас, і Він послав Свого Сина Ісуса
Христа померти за вас на хресті. Він че�
кає, щоб ви попросили Його Сина прос�
тити ваші гріхи. Він жадає дати вам ди�
вовижне життя, але Він не може Сам
змусити вас робити це. Вам необхідно
самому помолитися й попросити Його
ввійти у ваше життя. Наступний крок за
вами. Це все, що я хотів вам сказати.

За весь цей час хлопець не вимовив
ані слова. Він продовжував стояти на
одному місці й мовчки дивився на мене.
Я повільно вийшов і, не втримавши
своєї цікавості, оглянувся й зазирнув у
вікно. Хлопець так і дивився застиглим
поглядом на те місце, де тільки що сто�
яв я. Я ішов з дивовижною радістю в
серці. Я точно знав, що зробив саме те,
чого хотів від мене Господь – потрібно
було просто сказати слово істини! У ці
хвилини бесіди з незнайомцем я відчув
у собі надихаючу дію Святого Духа».

Приклад апостола Андрія
Слово істини – це те, що ти можеш

сказати про Господа буквально кількома
словами, посіявши маленьке зернятко
віри. Зверни увагу на те, що сказав Анд�
рій після зустрічі з Ісусом: «Він знайшов
перше Симона, брата свого, та й гово�
рить до нього: “Знайшли ми Месію, що
визначає: Христос”» (Івана 1:41). Автор
цієї Євангелії дає своє пояснення, але
він точно цитує слова Андрія: «Ми знай�
шли Месію!»

Можливо, ці три слова стали першим
свідченням Андрія. Він чув слова Івана
Христителя про Ісуса, що Він – Агнець
Божий. У житті майбутнього апостола
було незабутнє переживання – він чув
голос Божий, котрий сказав: «Це Син
Мій Улюблений, що Його Я вподобав!»
(Матвія 3:17), і бачив Духа Святого, Кот�
рий у вигляді голуба зійшов на Ісуса,
коли Його хрестив Іван.

Андрій був переконаний, що Месія
прийшов, і його свідчення було зов�
сім простим. Це було слово істини:
«Знайшли ми Месію!» Чому ж він нічо�
го не сказав про хрест? Чому він нічого
не сказав про смерть, поховання й вос�
кресіння Ісуса? Чому він не згадав про
чудеса й інші Євангельські події? Та то�
му, що жодна з цих подій на той час ще
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не відбулася. Але він сказав усе, що
знав: «Знайшли ми Месію!» – і це було
найважливіше для кожного єврея!

Чи принесло це свідчення плід? Так!
Петро прекрасно зрозумів, що мав на
увазі його брат і, зрештою, став най�
більшим в історії учнем Христа. А все
почалося із трьох простих слів.

Бог бачить наше серце, наші прагнен�
ня. Він може зробити щось велике, як�
що ми посіємо із щирим серцем навіть
«гірчичне зернятко» добра. Бог засто�
совує нас у служінні Собі за готовністю
нашого серця.

Від малого до великого
Поширювати Добру Звістку про спа�

сіння уже колись почали, ми ж відпові�
даємо за те, приєднаємося ми до цієї
важливої справи чи залишимося стояти
осторонь.

Благовістя – це наслідок гармонійно�
го життя. Твоя дружелюбність природ�
но дозволить стороннім людям входити
з тобою в контакт. Людей приваблює
дружній сміх, спів, щире спілкування й
природність. Ці особливі якості прихо�
дять від Бога, Який є джерелом нашого
свідчення. Про це джерело Ісус сказав
ось що: «Слова, що Я вам говорю, гово�
рю не від Себе, а Отець, що в Мені пере�
буває, Той чинить діла ті» (Івана 14:10).

Пам’ятай, що Бог сіє зерна любові че�
рез тебе в житті інших людей!

Завдання
(виконується на уроці)

Вірш 1�9

Вірш 10�13 �

Вірш 14�17 �

Вірш 18�19�

Вірш 20 �

Вірш 23�25 �

Вірш 26�29 �
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Значення причастя
Вечеря Господня – це особливе спіл�

кування з Христом. Бо це той час, коли
ми всією своєю сутністю намагаємося
проникнути в незбагненну для нас лю�
бов Бога. Він помер заради нас і замість
нас. Це – спілкування двох дуже близь�
ких друзів, Один із яких спас життя ін�
шому.

Вечеря Господня – спілкування хрис�
тиян: це час, коли християни збира�
ються разом. І ще це час прощення. Ми
випробовуємо себе (запитуємо, дослід�
жуємо), чи у чистоті наше серце перед
Богом, чи гідні ми брати участь у ламан�
ні хліба.

Вечеря Господня – це час вдячності
Христу. Беручи в ній участь, ми нічого
не повинні приносити, крім молитов,
хвали й подяки.

Вечеря Господня не може бути корис�
ною для тих, хто приступає до неї без
віри. Прийняття хліба та вина даремні
для невіруючих. Пам’ятай: ця заповідь
призначена для відроджених людей, а
не для мертвих «через ваші провини й
гріхи». Вечеря Господня була дана для
постійного нагадування про життя Хрис�
та, принесене Ним у жертву (до Другого
приходу Христа).

Значення причастя зводиться до
трьох дій (1 Коринтян 11:23):

� Христос взяв – людську подобу на
Себе;

� переломив – Христос мав бути “пе�
реломлений” на хресті;

� дав – віддав Себе за нас.
� Що ми звіщаємо, беручи участь у Ве�

чері Господній? (1 Коринтян 11:26)

Велич причастя
Космонавт Е. Олдрін, що летів з Н.

Армстронгом на «Аполлоні�11» у пер�
ший свій політ на Місяць, був другою
людиною, що ступила на поверхню Мі�
сяця. Коли вони були на Місяці, Олдрін
здійснив ламання хліба, і прочитав по�
чаткові слова Святого Письма з 1�ой
розділу Буття: «На початку Бог створив
Небо та землю». Він відчував і розумів,
що тут відкривається не велич людини,
а велич Творця та Спасителя.

А тепер спробуймо повернутися на
багато століть назад, до Єрусалима.
Уяви собі учнів, що готують світлицю до
вечері. Що вони відчували, про що ду�
мали? Напередодні Христос сказав, що
Його очікує смерть.

Бог хоче, щоб ми пам’ятали страждання та смерть 
Ісуса Христа як свідчення про спокуту гріхів 
(Марка 14:1�24; Вихід 12:3�24)

«Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і
дав їм, і сказав: “Прийміть, споживайте, це – тіло Моє!” І взяв Він

чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, – і пили з неї всі. І промовив до них:
“Це – кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається”» 

(Марка 14:22@24)

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ2222
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Прочитай Матвія 26 і Івана 13. Уяви се�
бе на місці Петра або Івана й опиши те,
що відбувалося навколо. Що відчували
учні, як поводилися?

� Як впливає Вечеря Господня на твої
взаємини з Ісусом? А з твоїми ближніми?

Ти купив мене ціною крові,
Щоб від смерті душу врятувати.
І тому в Твоїй, Господь, любові
Хочу я постійно пробувати.

Я спасенний милістю Твоєю –
Цей дарунок з рук Твоїх приймаю,
Кожний день безсмертною душею
В тишині з Тобою розмовляю.

0, яке це дивне спілкування,
Коли Ти торкнешся мого серця.
З уст моїх молитва покаяння
Знову й знову до небес несеться.

Ти мою гріховність відкриваєш,
Від загибелі даєш рятунок,
І на мене Дух Святий зливаєш,
Як святий, небесний подарунок.

Ціна спасіння
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Божий вибір
Записана нижче історія допоможе то�

бі зрозуміти, що Божий вибір дивовиж�
ний. І навіть коли всі інші махнуть на те�
бе рукою або скажуть: «У ньому немає
нічого особливого», Господь бачить
твоє серце, готове Йому служити.

«Один поважний пан шукав помічни�
ка для своєї контори. Він дав об’яву,
після чого до нього прийшло близько
п’ятдесяти охочих отримати це місце.
Але з усіх хазяїн вибрав тільки одного
непоказного хлопчака, решту ж відпус�
тив додому.

� Цікаво знати, – запитав пана його
приятель, – на якій підставі ти вибрав
цього хлопця, адже в нього навіть не бу�
ло ніяких рекомендаційних листів? І ви�
глядає він надто просто.

� Ти помиляєшся, – відповів пан, – у
нього була ціла купа першокласних ре�
комендацій:

1. Перед тим як увійти до мене, він
гарненько витер ноги. Його поношений
одяг був добре вичищений, волосся на
голові гладко причесане, нігті на руках
акуратно підстрижені – це доводить, що
він любить чистоту й охайність.

2. Увійшовши, він зачинив за собою
двері та зняв головний убір – це свід�
чить про його вихованість.

3. У кімнаті він поступився своїм міс�
цем кульгавому старому – це говорить

про його ввічливість і шанобливе став�
лення до старших.

4. Хлопець обдумано відповідав на
мої запитання – це говорить про його
розважливість.

5. Потім він підняв з підлоги книгу,
яку я заздалегідь навмисне туди кинув,
і поклав її на стіл. Інші тільки пересту�
пали через неї. Це говорить про те, що
хлопець любить порядок.

6. Ще він терпляче й спокійно чекав
своєї черги, у той час як інші юрмилися
біля дверей і намагалися випередити
один одного. Хіба все це не рекоменда�
ції? З нього вийде прекрасний поміч�
ник!»

Якщо навіть людина може стільки по�
бачити, то тим більше Господь може по�
бачити в тобі те, що непомітне не тільки
для інших, але, можливо, навіть для те�
бе самого.

Мойсей
Погляньмо на життя деяких біблійних

героїв: як вони відповідали на Божий
заклик, як Господь діяв через них, як їх
змінював.

Історію покликання Мойсея ти мо�
жеш прочитати в 1�3 розділах Книги
Вихід. Він народився в єврейській роди�
ні у важкий для його народу час, але
Бог рятує його від смерті. Навіть біль�
ше – Мойсей потрапляє до палацу фа�

Бог змінює життя людини, обираючи її на служіння 
(Луки 6:12�16)

«А кого Він призначив, тих і покликав, а кого покликав, 
тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив» 

(Римлян 8:30)

ТИ – БОГ, ЯКИЙ БАЧИТЬ МЕНЕ2323
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раона й виховується там. Ставши дорос�
лою людиною (йому було близько 40
років), він скоює злочин – убиває єги�
петського доглядача, намагаючись при
цьому допомогти своєму народові. Після
цього Господь поміщає його на 40 років
у пустелю, де Мойсей пасе овець. Це бу�
ло часом смиренності. І ось одного разу
його, вісімдесятилітнього старого, Бог
закликає йти та звільнити ізраїльський
народ з єгипетського рабства. Це вибір
Бога, це Його пропозиція примкнути до
Його праці. Але Мойсей не вважає, що
готовий до цього. Він уже один раз на�
магався зробити щось для свого народу
сам – і спіткнувся. Але насправді Гос�
подь увесь цей час готував Мойсея, Він
упокорював його, навчав.

Як же відповідає Мойсей? «Господи,
тільки не я, я нічого не можу, пішли ко�
гось іншого!» Однак потім він упокорю�
ється й проходить дорогу, обрану для
нього Богом. Читаючи Слово Боже, ти
бачиш, що Мойсей був названий найла�
гіднішим за всяку людину, що на по�
верхні землі (Числа 12:3). Це – оцінка
Бога. Тільки Він міг змінити його. Мой�
сею було нелегко на цій дорозі, але Бог
був з ним. Один автор описав це так:

«Мойсею, не ти визволитель, але Я. І
Я звільню Мій народ. І Я буду з тобою,
Мойсею.

Мойсею, ти не можеш звільнити Мій
народ, але Я можу. І Я буду з тобою,
Мойсею.

Мойсею, ти навіть не хочеш звільнити
цей народ, але Я хочу. І Я буду з тобою,
Мойсею.

Мойсею, не ти звільнив цей народ,
але Я. І Я був з тобою, Мойсею».

Ти теж сам не зможеш зробити робо�
ту, що доручає тобі Господь. Але якщо
ти захочеш Йому коритися і всім сер�
цем будеш прагнути виконати Його во�
лю, Він буде з тобою, Він буде трудити�

ся через тебе й у тобі, змінюючи твоє
життя й характер.

Петро
Петро був простим рибалкою. Профе�

сія, як ти розумієш, не із приємних: мок�
рий одяг, специфічний запах, небезпека
штормів. Петро не був ученою людиною,
не мав особливих видимих талантів,
красномовства. Але він щиро любив Хри�
ста й, кинувши все, пішов за Ним. Як же
Бог змінив Його життя?

Його ім’я назване першим серед трьох
учнів (Петро, Яків та Іван), які удостої�
лися права стати свідками воскрешення
з мертвих дочки Яіра (Марка 5:37), Хрис�
тового преображення (Луки 9:28) і мо�
литви в Гефсиманському саду (Матвія
26:37). Петра називають старшим над
апостолами через особливе служіння,
яке було покладено на нього. При пер�
шій зустрічі з Петром Христос сказав
йому: «Ти – Симон, син Йонин; будеш
званий ти Кифа, що визначає: “скеля”
(Петро)» (Івана 1:42). Пізніше, у Кесарії
Филиповій, коли Петро сповідував свою
віру в Христа як «Сина Бога Живого»,
Христос розкриває це пророцтво: «І ка�
жу Я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій
побудую Я Церкву Свою, – і сили адові
не переможуть її. І ключі тобі дам від
Царства Небесного...» (Матвія 16:18�19).
Інакше кажучи, Симон отримав нове
ім’я, яке по�арамейськи звучить «Ки�
фа», тобто «камінь, скеля», що вказу�
вало на його місце в церкві. Найглиб�
шим його падінням стало троєкратне
зречення Христа. Але навіть зрадниц�
тво, через яке він сам потім «гірко за�
плакав», не позбавило його даної Хрис�
том обітниці: після воскресіння Ісуса
Петро отримав можливість підтвердити
свою любов до Господа й слова «паси
вівці Мої» підбадьорили його (Івана
21:15�17).
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Бог запрошує 
примкнути до Нього

Читаючи Біблію, ти можеш бачити,
як Бог здійснював Свої задуми й намі�
ри через людей. Прикладів дуже бага�
то: Авраам, Йов, Манасія, Павло й ще
немало інших героїв Біблії. До кожного
з них Господь свого часу звернувся із
закликом.

Бог не змінився, бо в Ньому «нема пе�
реміни чи тіні відміни» (Якова 1:17). Тому
й сьогодні, коли Бог має намір щось зро�
бити, Він виявляє ініціативу й першим
звертається до людини з пропозицією
примкнути до Його праці. Він звертаєть�
ся й до Тебе, і якщо ти хочеш почути Йо�
го заклик, почни молитися й спостерігай,
що відбувається навколо тебе!

Завдання
Протягом цього тижня молися, спостерігай і запиши, що ти побачив.
� Як і де діяв Бог?

� Що ти зробив, щоб примкнути до Його праці?

� Який був результат? Що ти пережив?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 1

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 2

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 3

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 485

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 6

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 7

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 8

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Фарисей «у законі»
Щоб зрозуміти Ісуса і Його обурення

на фарисеїв і книжників, повернімося
на кілька тисячоліть назад. Загляньмо в
історію: як жилося простому юдеєві, що
старанно намагався виконати всі при�
писи та правила фарисеїв і книжників.

Що робили законники? Як знавці за�
кону, вони накладали на людей числен�
ні й украй незручні норми обрядового
закону, але самі не дотримувалися їх.

Ось деякі приклади.
* Людина підлягала осуду, якщо в су�

боту наважувалася витягти цвях, який
проколов їй взуття, бо це прирівнюва�
лося до праці. Однак, якби вона зважи�
лася б ходити із цим цвяхом, це б озна�
чало, що вона носить у суботу тягар.
Єдиним виходом для людини було хо�
дити решту дня босою!

* Відстань, яку дозволялося прохо�
дити в суботу, дорівнювала приблизно
1�у кілометру (так звана «суботня до�
рога», що була встановлена на підставі
відстані, що відділяла ковчег заповіту
від табору ізраїльтян у пустелі (Ісуса
Навина 3:4)). Тому фарисеї викорис�
товували «лазівки»: вони залишали
наприкінці «суботньої дороги» хліб, і
тоді це місце починали вважати воло�
дінням людини, завдяки чому можна
було відмірювати кілометр уже від но�
вого місця.

* Ще один приклад перекручення Бо�
жого Слова – Матвія 15:3�6.

Даючи Закон, Бог пояснював ту чи ін�
шу його постанову; кожна з них була
важлива з духовної точки зору, іноді ж
служила прообразом. Але книжники пе�
ретворили розробку деталей до Божого
Закону в справу релігійного служіння, а
дотримання цих деталей зробили пи�
танням життя та смерті. При цьому самі
фарисеї й книжники часто або не вико�
нували своїх же приписів, або викону�
вали тільки їх, забуваючи власне про
Божий Закон. Тому не дивно, що Ісус
звинуватив їх у Своїй промові в лице�
мірстві, а вони злилися на Нього.

� Чому повинен був навчати законо�
вчитель? (Ездри 7:25)

Повернемося в наш час
Не будемо далеко заходити, а погля�

немо на себе. «Щоб те світло, що в тобі,
не сталося темрявою!» Може, ти пиша�
єшся своїм благочестивим життям і зви�
сока дивишся на однолітків, які не вірять
у Бога й живуть розпусним життям? Але
Бог закликає тебе дивитися не на їхній
спосіб життя, а на їхнє серце, дорогоцін�
ну душу, що потребує Спасителя. Гос�
подь любить цих підлітків так само силь�

Бог хоче, щоб ми завжди були щирими 
у стосунках з Ним і людьми 
(Луки 11:33�54)

«Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою!»
(Луки 11:35)

ЗНІМЕМО МАСКИ!2424
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но, як і тебе, тому що «вся праведність
наша немов поплямована... одіж» перед
Богом (Ісаї 64:6), але Він полюбив нас у
Сині Своєму Ісусові Христі.

А може, у церкві твоя мова бездоган�
на, а в розмові із друзями ти любиш

«приправити» її «міцними» і модними
слівцями? Не повторюй помилки фари�
сеїв, пам’ятай, що Господь бачить тебе,
і Він ненавидить лицемірство.

Від щирого серця відзнач ті принципи,
за якими ти живеш.

Бути відомим і шанованим серед
друзів – це здорово.

На навчанні мій одяг нічим не пови�
нен відрізнятися від одягу інших підліт�
ків, у церкву ж я одягаюся скромніше.

Я можу списати відповідь зі своєї
власної шпаргалки: раз я сам її під�
готував, виходить, учив.

За одну зупинку проїзду в тран�
спорті я не плачу. Я знаю, що це
протизаконно, але це ж усього одна
зупиночка! Навіть грошей шкода.

Я допоможу встати бабусі, яка
спіткнулася, але піднімати п’яного –
дайте спокій!

Для мене важливіше, що скаже
Бог, ніж мої однокласники.

Треба завжди одягатися так, щоб
не бути спокусою для навколишніх.

Я пишу на контрольній те, що знаю.
Якщо я чогось недовчив – це тільки
моя провина.

Якщо мені шкода грошей, щоб за�
платити за одну зупинку проїзду, я
йду пішки.

П’яниця – це нещасний грішник,
якого Бог любить так само, як і ме�
не. Я не відчуваю до нього відрази.

Завдання (виконується на занятті)
Як чинили фарисеї

Перед людьми Перед Богом Що це значить для мене

Луки
11:38@39

Луки
11:42

Луки
11:43@44

Луки
11:46

Луки
11:52



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 9

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 10

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 11

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 12

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 13814

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 15816

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 17

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Приклад Ісуса
«А над ранком, як дуже ще тем�

но було, уставши, Він вийшов і пішов 
у місце самітне, і там молився» (Мар�
ка 1:35).

Досконале життя нашого Господа –
це гідний наслідування взірець для
всього людства. У світі безліч учите�
лів, але лише вчення Христа не розхо�
дилося з Його життям, і Його дії були
настільки ж натхненні, як і слова. Його
день починався зі спілкування з От�
цем, і це було не просто Його рішен�
ня. Як Людина, Він дуже потребував
цієї зустрічі. Усамітнившись, у молитві
й поклонінні Він задовольняв Свої
людські потреби. Більше того, Він по�
казував учням приклад переможного
життя. Люди шукали зустрічі з ним –
хворі й знедолені, ті, що ввірували, й
учні, а також ті, хто просто йшов за
Ним. Тому, щоб побути наодинці з От�
цем Небесним у молитві, Ісусові дово�
дилося прокидатися до світанку, поки
інші ще спали.

Подібна молитовна практика була
абсолютно необхідна в земному житті
Господа, оскільки Він цілком залежав
від духовних сил, які отримував від От�
ця. Він завжди казав Своїм учням, що
Його справи – виконання волі Отця, а
Його слова – лише ті, що Він чув від
Отця. І кожна мить життя Христа була
буквально підкорена святій волі.

Успіх молитви
Іноді у своїх молитвах ми намагаємо�

ся визначити свої критерії «успіху», за
якими «міряємо», наскільки наша мо�
литва «якісна». Бог хоче спілкуватися з
нами й бажає, щоб наша віра, довіра до
Нього зростали. Для цього Він просить
нас молитися постійно. Він хоче, щоб
ми приносили перед Нього свої радощі,
прикрощі, успіхи й труднощі, бажання,
турботи і подяки. Він бажає бути нашим
Другом – щирим і зрозумілим. Якщо ж
ми поставили для себе критерії успіху
(наприклад, негайна відповідь на насущ�
не питання й бажано «так»), то молитва
перестає бути способом спілкування з
Богом і стає методом досягнення нашої
мети. Ми починаємо упускати те, що
тільки Боже розуміння обставин – абсо�
лютне. Все, що бачимо ми – це тільки
часткове бачення ситуації. А Біблія го�
ворить нам, що все, що Бог посилає в
житті християнина, Він використовує
для його ж добра (Римлян 8:28). Бог
відповідає завжди! Тільки дуже часто
ми не бачимо відповіді, тому що очіку�
вали іншої.

Молися,
поки не побачиш відповіді

Нехай це буде девізом твого молитов�
ного життя. Тільки дуже важливо, щоб
ти пам’ятав, Бог – Люблячий Отець, і те,
що буде тобі на шкоду, Він не пошле.

Бог хоче, щоб ми завжди молилися з вірою 
й не занепадали духом (Луки 18:1�8) 

«Треба молитися завжди, і не занепадати духом» 
(Луки 18:1б)

МОЛИТВА2525
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Уяви собі такі ситуації. Дай відповідь
на запитання варіантами «можна», 
«не можна», «тільки один раз», «коли
підростеш».

Що варто відповісти, коли...
� маленький трирічний син попросить

у батька гострого ножа?

� 15�річна дівчина попросить дозволу
в батьків піти до подруги в гості на чай? 

� 14�літній підліток попросить повно�
літнього брата навчити його їздити на
машині?

� дочка попросить у матері велику су�
му грошей на канікули, коли вона поїде
до бабусі?

� 12�ти літній хлопчик попросить ді�
дуся купити йому на день народження
музичний центр?

� дитина хоче з’їсти шматочок бісквіт�
ного торта?

� хлопчик хоче мати нові кросівки, хо�
ча в нього є вже пара гарних?

� дівчинка просить у батьків дозволу
прокататися на велосипеді?

Як ти бачиш, на деякі запитання від�
повісти складно: все буде залежати від
обставин. У тому, щоб поласувати тор�
том, немає нічого поганого, тільки не на
голодний шлунок і не перед самим обі�

дом. Добре, якщо дитина це розуміє: во�
на отримує бажане після виконання пев�
них умов. Але якщо вона не хоче навіть
чути ніяких «після обіду», «почекай тро�
хи», то її прохання може бути взагалі 
не виконане. Коли ти про щось просиш
батьків, їм доводиться вирішувати, доб�
ре це чи погано для тебе. Вони люблять
тебе й не хочуть, щоб тобі було погано
чи боляче. Господь любить тебе ще
більше й знає набагато краще за бать�
ків, що для тебе буде на добро. Бог все
робить вчасно й правильно й завжди
відповідає на твої молитви. Вся справа в
тому, чи бачиш ти Його відповіді?

Висловлювання людей 
про молитву

«Молитва віри – це молитва, яка за�
лишається в непохитній упевненості,
що відповідь прийде в призначений
Богом час» (Уеслі Дьюелл)

«Будь�яка важлива молитва віднімає
в людини сили. Справжнє клопотання –
це жертва, що вимагає крові й поту»
(Джон Джоветт).

«Людина, що ніколи не поститься, 
не стоїть на дорозі до небес так само, як
і та, котра ніколи не молиться» (Джон
Уеслі).

«Якщо ви молитеся й не очікуєте від�
повіді – ви просто атеїст» (Річард
Сіббс).

«Молитва – постійне несамовите зу�
силля духу, який піднімається до Бога. 
Це можна порівняти з кораблем, що
пливе проти течії. Якщо ви хочете стати
другом Богові, будьте наполегливими 
в невідступному клопотанні за інших
людей, доходячи в ньому до крайніх
духовних меж. Пам’ятайте: ви – дитя
Боже, і приходите не як злиденний бро�
дяга в надії отримати якісь крихти чи
недоїдки зі стола. Ви приходите як
принц і член царської родини. Ви при�
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ходите до царського двору як офіційна
особа. Ви приходите як компаньйон і

співучасник спільної молитви з Сином
Царя» (Мартін Лютер).

Завдання
Подумай про своє молитовне життя та виріши, що в ньому потрібно поліпшити.

Можливо, це буде виділення постійного часу рано�вранці або ведення молитовного
щоденника. Може, тобі варто попрактикуватися мовчати в молитві (іноді в голові
стільки думок, що Богові нікуди “вставити слово”) або, навпаки, правильно підби�
рати слова, які щиро виражають твої почуття й віру.

Виріши лайнворд (остання буква слова є першою для наступного)

1. Нам варто молитися завжди і не занепадати...

2. Бог чекає наших...

3. Чого може не знайти Ісус Христос, як прийде вдруге на землю?

4.... молитви – у правильно встановлених критеріях.

5. Суддя не... спочатку захищати вдову.

6. “Через те, що... оця докучає мені, то візьму в оборону її”

1 2 3 4 5 6
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«Стратити не можна 
помилувати»

Чи знаєш ти хитрий виверт у цих сло�
вах? Якщо поставити кому перед сло�
вом «не можна», тоді страта відбудеть�
ся, якщо кому поставити перед словом
«помилувати», це буде означати спасін�
ня для людини. Люди, які відкидають
любов Бога, Його прощення й смерть на
Голгофі, усвідомлюють свій стан на Бо�
жому суді. Тих, хто вірить в Ісуса Хрис�
та, у те, що на Голгофі Він заплатив за
їхні гріхи Своїм життям і помер, щоб во�
ни жили, – будуть мати радість у при�
сутності Божій. Вони будуть помилувані
Богом і не прийдуть на суд.

Де поставиш кому ти? Від твого вибо�
ру залежить, де ти будеш у вічності: з
Богом чи без Нього.

Хто слухає
Як багато всього за день доводиться

тобі почути. Із самого ранку – дзенькіт
будильника, шум машин за вікном, го�
лоси батьків, учителів, друзів. Тобі
увесь час щось кажуть: дають завдання,
запитують, хвалять, сварять – говорять,
говорять, говорять... До чогось ти при�
слухаєшся, а щось, «влетівши в одне
вухо, відразу ж вилітає в інше». Але се�
ред цього загального шуму є інший го�
лос. Він негучно лунає до тебе з Неба,

він хоче, щоб ти почув його. Він дуже
важливий у твоєму житті. Чому? Тому
що це голос Божого Сина.

Слова Мого
Отже, потрібно слухати Божого Сина,

Який є втілене Слово Бога (Івана 1:1,14;
Об’явлення 19:13). Його слово – істина,
воно – компас для того, хто заблукав,
ковток чистої прохолодної води в спе�
котній пустелі, дороговказна карта у
твоєму житті. Слово Боже приводить те�
бе у відповідність із характером Христа.

Прочитай слова цього світу та запиши
своїми словами, що говорить Бог.

Світ каже: «Потрібно любити тільки
себе».

Слово Боже вчить: Івана 15:13; Фи�
лип’ян 2:4.

Світ каже: «Спритність, знання й роз�
важливий розум – ось мудрість цього
життя».

Слово Боже вчить: Якова 3:17.

Біблія вчить, що віруючі в Ісуса Христа 
не будуть суджені Богом після смерті 
(Івана 5:24�29)

«Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, – 
життя вічне той має, і на суд не приходить, 

але перейшов він від смерти в життя» (Івана 5:24)

ХТО НЕ ПРИЙДЕ НА СУД?2626
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Світ каже: «Бери від життя все, і це
дасть тобі радість і щастя».

Слово Боже вчить: Филип’ян 4:8�9.

Хто вірує в Того, 
Хто послав Мене

Коли ти слухаєш Слово Боже, то пот�
рібно виконувати його з вірою. Не зі
страху, не з життєвих принципів, а дові�
ряючи Тому, Хто врятував тебе від віч�
ної смерті. Юдеї, яким Богом був даний
Закон, не бачили в Ісусові Сина Божого.
В Івана 5:16�18 ми читаємо, що вони
навіть хотіли вбити Його за те, що Він
називав Себе Богом. Хоча вони й слуха�
ли Слово Бога, вони не вірили в Нього,
не мали з Ним живого спілкування. Їхнє
життя було відділеним від Бога, а не від
цього світу. Для тебе сьогодні теж існує
схожа небезпека: можна знати про Бо�
га, але не мати прощення й особистого
спілкування з Ним. Кожну людину, в то�
му числі й тебе, спасе не те, що в тебе
віруючі батьки, не те, що ти відвідуєш
церкву, й навіть не те, що ти несеш слу�
жіння, а живе, дійове щоденне спілку�
вання з Богом.

Життя вічне той має
Як приємно щось мати, особливо як�

що воно дуже коштовне! Тільки навіть
коштовні речі згодом псуються, зношу�
ються, старіють. Ніщо й ніхто, крім Бо�
га, не існує вічно. Міль та іржа все зни�
щить. Господь сказав, щоб ми шукали
Царства Божого – багатства, якого ніхто
в нас не відніме. Тільки це – справжня
цінність. Нехай ти його поки що не ба�
чиш, але воно належить тобі, якщо ти
віриш Богові. Отже, хто слухає Бога і ві�
рує в Нього, життя вічне той має.

На суд не приходить
Той, хто вірить у Господа Ісуса, звіль�

нений від суду, тому що Христос споку�
тував його гріхи на Голгофі. Це – факт і
прийняти цю спокуту можна тільки ві�
рою. Бог не зажадає спокути гріхів дві�
чі. У Римлян 14:10 і 2 Коринтян 5:10 ми
читаємо про судовий престол Христа.
Це не буде судом. На судовому престолі
Христовому буде розглянуте життя й
служіння віруючих для отримання на�
городи, вінця. Тоді мова буде йти не про
спасіння душі віруючого, а про плоди в
його житті та про нагороду за зроблене
для Божого Царства.

Перейшов від смерті в життя
Той, хто вірить у Христа, перейшов

від духовної смерті до духовного життя.
До цього переходу він був мертвий за
свої злочини і гріхи, був мертвий для
любові та спілкування з Господом. Пові�
ривши в Ісуса Христа, він отримав про�
щення, набув Духа Божого і став влас�
ником Божественного життя.

Мартін Лютер одного разу сказав:
«Філософи, богослови й письменники
безуспішно вчать людей, як збагнути
вічне життя. Я скажу вам так: Бог вос�
кресив Одного Чоловіка з мертвих –
Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він
знищив смерть, винищив гріх і зачинив
ворота пекла. Це робота спасіння...
Христос переміг! Втішно чути цю звіст�
ку! І спасенні ми Його заслугами, а 
не своїми. Наш Господь Ісус Христос
сказав: “Мир вам! Погляньте на руки
Мої...” Це значить: “О, людино, по�
глянь! Це Я, Я – Той, Хто зняв твій гріх 
і викупив тебе, і тепер ти будеш мати
мир!”»

Завдання
Знайди потрібну дію (додавання або

віднімання) із двома числами, вміще�
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ними в сусідніх кружечку й квадраті.
Виконавши її, потрібно пройти у на�
прямку, позначеному стрілкою, до пра�
вильної відповіді (відповіді записані в
кружечках). Якщо знайдеш найкоротшу

дорогу, то, склавши її букви, зможеш
відповістити на запитання, що потрібно
робити людині, щоб уникнути суду Бо�
жого. Кожному кружечку відповідає
одна буква.

69 – В

82 – Х

56 – І

41 – О

20 – Р

12 – Й

36 – И

14 – Т

28 – И

49 – Д

69 36

82

33

13 22

56 14

41

2

36 14

20 28

49

8

21

Вхід Вихід

Випиши тут:
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Коли Син Божий був розп’ятий,
За гріх людський Він постраждав;
Та Богом Він у смерті взятий,
Й нам перемогу дарував.
(Ч. Сперджен)

Ох, нелегка це робота...
Після Французької революції один чо�

ловік спробував заснувати нову релігію,
що повинна була затьмарити собою
християнство. Люди зустріли це новов�
ведення без особливого захоплення.
Тоді цей чоловік прийшов до священика
та, виклавши йому свою ідею, а також
розповівши про невдачу, що його спітка�
ла, вирішив запитатися поради – чи
можливо взагалі таке зробити. На це
священик відповів, що нову релігію
придумати – справа непроста. Але тро�
хи подумавши, священик дав відповідь:
«Хоча є один варіант. Може, давайте ми
вас розіпнемо, а ви потім на третій день
воскреснете?»

Смерть і воскресіння
Спробуй поговорити зі своїми друзя�

ми на цю тему. Що вони думають про
смерть, як до неї ставляться? Запиши
тут їхні міркування.

� Якби тебе запитали, чи боїшся ти
смерті, що б ти відповів? Чому?

� Як ти думаєш, чому люди помирають?

У Слові Божому сказано, що смерть –
це покарання за гріх (Римлян 3:26). Від�
ділення душі від тіла є результатом то�
го, що людина духовно відділилася від
Бога з моменту гріхопадіння. При цьому

Слово Боже вчить нас, що Ісус є воскресіння й життя 
(Івана 11:1�45)

«Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, – хоч і вмре, буде жити.
І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, – повіки не вмре» 

(Івана 11:25@26) 

ЖИТТЯ І СМЕРТЬ2727
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фізична смерть не настільки страшна, як
духовна, тому що остання триває вічно.
Для того щоб цього не сталося, потрібне
духовне воскресіння й життя в спілку�
ванні з Богом уже на цій землі. Для того,
щоб духовне воскресіння відбулося, по�
трібно прийти до розп’ятого Спасителя,
вірою прийняти Його жертву за твій гріх
і самому померти для гріха, щоб поча�
ти жити для Бога (Римлян 6:4�11). Тоді 
ти зможеш сказати, як апостол Пав�
ло: «Бо для мене життя – то Христос, а
смерть – то надбання» (Филип’ян 1:21),
тому що на тебе пошириться обітниця,
що віруючих у Христа Він воскресить і
візьме до Себе, щоб були разом з Ним
(1 Коринтян 6:14; 2 Коринтян 4:14). Як�
що тобі все ще важко думати про
смерть, якщо в тебе є якась непевність
у своєму воскресінні, звернися до Того,
Хто вже переміг смерть!

Завдання
Знаменитий професор Оксфордсько�

го університету Томас Арнольд у своїй
праці про воскресіння Христа з мертвих
говорить: «Незліченні тисячі людей як�
найретельніше досліджували зміст Біб�
лії, книгу за книгою, як сумлінний суд,
що вивчає важливу судову справу. Про�
тягом багатьох років робив це і я, хоча
не для переконання інших людей, а для
свого власного задоволення. Займаю�

чись довгі роки вивченням історії мину�
лих часів і подій та встановлюючи і зва�
жуючи факти, досліджені вже багатьма
іншими вченими, скажу, що я не знаю
ніякого іншого факту в історії людства
більш достовірного і доведеного, ніж
дане Богом велике знамення: смерть і
воскресіння Христа!»

Якщо ти теж попрацюєш і правильно
розставиш книги на поличках, то дізна�
єшся, кого ще воскресив Христос, окрім
Лазаря.
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Небесне громадянство
Із самого дитинства ти неодноразово

чув запитання «ким ти хочеш стати, ко�
ли виростеш?». Про це запитують учи�
телі, батьки й навіть незнайомі люди. З
малих років ми починаємо думати про
нашу майбутню професію. Адже це на
все життя! Але навіть якщо ти прожи�
веш 100 років, у порівнянні з вічністю –
це дрібна краплина. Є питання значно
важливіше, ніж вибір професії чи су�
путника життя. І це питання – «Де ти хо�
чеш бути, коли помреш?».

Небесне громадянство отримати зов�
сім нескладно. Для цього не потрібно
платити гроші, не треба збирати доку�
менти, не потрібно здавати якісь іспи�
ти. Бог може тебе пустити до Своєї
країни, навіть якщо ти в минулому –
найнебезпечніший терорист. Господь
не боїться, що ти будеш бешкетувати в
небесній державі, бо якщо ти туди по�
трапиш, ти вже будеш іншою люди�
ною, тому що потрапити туди можна
тільки через покаяння.

Жити чи не жити – ось у чому
питання!

Покаяння означає зміну у свідомості
й діях. Покаятися – значить відвернути�
ся від гріха й повернутися до Бога, до�
зволити Йому перетворити все наше
життя. Наше минуле не має значення:

навіть якщо ми колись сказали Ісусові
«ні», то сьогодні маємо можливість
покаятися й прямувати за Ним. І нав�
паки, той, хто пішов за Христом, якщо 
не дбає про виконання Його заповідей,
ризикує не ввійти до Його відпочинку
(Матвія 21:20�32; Євреїв 4:1). Єврейські
вожді, з якими говорив Ісус, вважали,
що не мають потреби в покаянні. Вони
думали, що слухняні Богові, а насправді
їхні вчинки багато в чому суперечили
Божому Слову.

Якщо ти сказав Богові «так» і виконав
Його веління покаятися (Дії 17:30), ти
отримуєш небесне громадянство без�
коштовно. Це подарунок, зроблений
для тебе Небесним Отцем. Якщо ж ні, то
ти вибираєш вічність у пеклі. Суперечки
про сутність пекла не вщухають уже ба�
гато сотень років. Ми зараз не будемо
аналізувати, що там буде насправді, але
ясно одне: нічого доброго (Даниїла
12:2; Об’явлення 20:13�14; Матвія
25:46; Марка 9:43�48).

У деяких виникає запитання: «Якщо
Бог такий милосердний, то чому тим,
хто не приймає Його дар, належить су�
воре покарання? Тобто що, у людини
немає вільного вибору?». Вільний вибір
є: людина має право вільно обирати за
себе, але не за Бога, бо Він має Свою
волю та Свої закони, які людина зміни�
ти не може. Бог створив нас самих і все,

Господь хоче, щоб ми навернулися до Нього 
й покаялися у своїх гріхах 
(Дії 8:4�40)

«Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – 
вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Римлян 6:23)

НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК2828
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що необхідно для нашого життя, «ми в
Нім живемо, і рухаємось, і існуємо», і
Він дав нам певний час виправити си�
туацію, що виникла після гріхопадіння
(Дії 17:24�28). Причому виправити її ми
можемо знову ж таки через Нього: Бог
хоче, щоб ми проводили з Ним вічність,
тому Він послав Ісуса Христа померти
замість нас, щоб ми жили разом з Ним
на небесах (Римлян 5:8�10).

Поки є час
«Як почули ж вони про воскресення

мертвих, то одні насміхатися стали, а
інші казали: “Про це будемо слухати те�
бе іншим разом”...» (Дії 17:32). Для те�
бе чи твоїх батьків, або твоїх друзів цей
«інший раз» може не настати. Наше
життя – це пара, що на хвильку з’яв�
ляється, а потім зникає (Якова 4:13�14).
Ми не знаємо, що буде завтра. Та що
там, ми навіть не знаємо, що буде через
одну хвилину. «Ось тепер час приєм�
ний, ось тепер день спасіння!» (2 Ко�
ринтян 6:2а).

Вчися щодня спілкуватися з Богом,
Який говорить через Своє Слово. Нама�
гайся проводити з Ним час у молитві,
переставши на цей час відволікатися на
сторонні думки. Слухай, що Бог гово�
рить у церкві через проповідника або в
класі через братів і сестер. Бог бажає
спілкуватися з тобою й бути твоїм най�
кращим Другом.

Якщо ти вже перебуваєш у Божій
сім’ї, то твій обов’язок як того, «хто слу�
хає», також закликати грішників до по�
каяння. Якщо ти ще «у стані ворога», то
знай: яким би «позитивним» ти не був,
ти маєш потребу в покаянні; яким би ти
пропащим не був, ти все ще можеш
отримати прощення гріхів. Христос го�
товий очистити тебе Своєю кров’ю в
будь�який час, і немає кращого часу,
ніж сьогодні!

Завдання
Якщо ти ще не навернувся до Госпо�

да, якщо не покаявся перед Ним, то
зроби це зараз. Ти можеш записати
свою молитву, щоб вона була прекрас�
ним нагадуванням поворотного момен�
ту у твоєму житті. Якщо ти вже дитя Бо�
же, то можеш записати слова подяки
Богові за Його безцінний дар, за Його
милосердя й любов.

Господи, навчи мене слухати.
У цей галасливий час мої вуха втом�

люються від безперервного тиску оглуш�
ливих звуків.

Навчи мене слухати, коли Ти зверта�
єшся до мого серця.

Допоможи мені звикнути до звуку
Твого голосу, щоб він став мені знаком,
щоб стихли всі інші звуки й тільки він
лунав для мене, як музика.

Визволи мене сьогодні від небезпеки
бездумно й безтурботно базікати, ви�
даючи тим самим свою поверховість і
метушливість.

Говори, Господи.
Я готовий слухати.
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Церква – сім’я
У Божому плані церква була задума�

на, як сім’я – місце, де панує любов,
взаєморозуміння, де завжди тепло й за�
тишно, де хочеться довго спілкуватися
й зовсім не хочеться йти звідти.

Прочитай 1 Івана 3:1; Римлян 8:16. На�
пиши, Хто наш Батько? Чиї ми діти?

Ми стали дітьми Небесного Отця, Він
усиновив нас, назвав Своїми. І ті, хто
став дітьми Бога Отця, тепер брати й
сестри один для одного. Це встановив
Ісус, коли був на землі: «А ви вчителями
не звіться, – бо один вам Учитель, а ви
всі брати. І не називайте нікого отцем на
землі, – бо один вам Отець, що на небі.
І не звіться наставниками, – бо один вам
Наставник, – Христос» (Матвія 23:8�10).

Після Свого воскресіння Ісус казав:
«Не лякайтесь! Ідіть, повідомте братів
Моїх, – нехай вони йдуть у Галілею, –
там побачать Мене!» (Матвія 28:10).

Апостоли, коли писали листи до цер�
ков, також зверталися до усіх, як до
своїх братів і сестер у Господі:

Яків: «Отож, браття, довготерпіть аж
до приходу Господа!» (Якова 5:7а).

Петро: «Тому, браття, тим більше
дбайте чинити міцним своє покликання
та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи
не спіткнетесь» (2 Петра 1:10).

Іван: «І ми оцю заповідь маємо від
Нього, щоб, хто любить Бога, той і бра�
та свого любив!» (1 Івана 4:21).

Павло: «Благаю ж вас, браття, щоб ви
остерігалися тих, хто чинить розділення
й згіршення проти науки, якої ви навчи�
лися, і уникайте їх» (Римлян 16:17).

Церква – це сім’я. Наш Небесний
Батько хоче, щоб усі Його діти були
єдині в любові й мирі між собою. Тіль�
ки тоді родина буде справжньою, міц�
ною й дружною, якщо ти і я, і кожний
член цієї родини, будемо слухати Отця,
будемо спілкуватися з Ним і один з од�
ним. «І уважаймо один за одним для за�
охоти до любови й до добрих учинків»
(Євреїв 10:24).

У нашім житті 
всяке трапляється...

Іноді буває, що для людини піти до
церкви означає майже те ж саме, що й
побувати, скажімо, на концерті. Якась
подібність, може, і є: і до церкви, і на
концерт потрібно добиратися; і в церкві,

Бог хоче, щоб ми були частиною церкви 
та брали активну участь у її житті 
(Дії – вибірково)

«Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим, 
і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, 

де наріжним каменем є Сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, 
улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому 

і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу»
(Ефесян 2:19@22) 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЕРКВИ2929
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і на концерті збираються люди зі спіль�
ними інтересами... Але на цьому подіб�
ність закінчується. Церква – це не те
місце, де нас повинні розважати. «Мені
не сподобалася проповідь цього бра�
та...», «Вона сьогодні в такій класній
кофтинці!», «Сьогодні ледве не заснув,
коли співав хор». На жаль, подібні реплі�
ки іноді проскакують у розмовах при ви�
ході з Дому Божого. Це трапляється тому,
що людина починає сприймати богослу�
жіння як виставу. Створюється враження,
що люди за кафедрою повинні влаштову�
вати виставу – щоб усім було цікаво й
добре. А насправді все зовсім не так.

Церква – це місце, де на першому міс�
ці перебуває Бог. І глядачі не ми, а Він,
Він же й слухач: Він дивиться на те, з
яким серцем ми приходимо в Його дім,
слухає наші молитви й думки. Ми при�
ходимо до церкви, щоб поклонятися Йо�
му. Це місце, де ми прославляємо Бога,
повчаємося Його Словом, приносимо до
Нього наші спільні прохання й подяки.

Богослужіння в церкві не зобов’язане
приносити мені розвагу. Іноді навіть
навпаки, нам може ставати неприємно
від того, що Бог викриває наші гріхи й
бажає зробити нас чистішими та кра�
щими. Завданням богослужіння є наше
наставляння й прославлення Бога, роз�
виток спільності між членами Церкви як
тіла Христа.

Що можу робити я?
Подумай і дай відповідь:
� Навіщо я ходжу до церкви?

� Як я готую своє серце до богослужін�
ня?

Еклезіяст радить: «Пильнуй за ногою
своєю, як до Божого дому йдеш, бо
прийти, щоб послухати, – це краще за
жертву безглуздих, бо не знають нічо�
го вони, окрім чинення зла!» (Еклезіяс�
та 4:17).

� Як ти розумієш ці слова?

Завдання
Напиши невеликий твір на тему «Моя

церква»: що вона для тебе означає, ким
ти себе в ній бачиш, як можеш служити в
церкві.

Принеси на урок свою фотографію, яку
не шкода використовувати для виробу.
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Великий маленький свідок
Ця історія трапилася в одному з міст

Німеччини. За оголошенням про на�
ймання на роботу в родину багатих лю�
дей прийшов служити хлопчик Ганс
Коль. Він був дуже маленького зросту,
особливо для своїх 13�ти років. Але йо�
го величезне бажання трудитися та ста�
ранність вразили господиню, і вона
прийняла його. Все в нього виходило, і
всі мешканці будинку й інші працівники
полюбили його. Він завжди був чесний і
щирий. Тільки в Ганса була одна велика
проблема – він боявся обслуговувати
людей за столом. Він завжди дуже хви�
лювався, що подасть не з того боку або
щось переверне, і від цього його хвилю�
вання ще більше зростало.

Якось хазяї вирішили влаштувати ве�
лике свято для своїх друзів. Очікувало�
ся багато гостей. Хлопчик зблід, коли
довідався про це. Але сказав, що буде
дуже старатися.

Уночі господиня прокинулася від него�
лосних звуків, що долинали зі спальні
хлопчика. Вона потім описувала це так:

«Те, що я побачила, назавжди вріза�
лося мені в пам’ять. Зараз, коли я опи�
сую історію мого маленького слуги,
мені понад 80 років. За моє довге жит�
тя в мене було чимало радощів, хоча
траплялися й прикрості. Я втратила чо�
ловіка, дітей і доброго друга. Я довіря�
ла, і мені довіряли. Я пізнала розчару�

вання й гірке почуття невдячності. Але
спомин про Ганса Коля, про цього
хлопчика з великими блакитними очи�
ма, давав мені можливість побороти
те, що гнітило, призводило до зневі�
ри й робило мене невдячною. Знову й
знову я бачу хлопчика, що стояв тої
ночі на колінах перед ліжком і волав до
свого Небесного Отця про допомогу.
Як я заздрила Гансу в моєму подаль�
шому житті, заздрила його вірі й твер�
дому сподіванню на Бога! Ганс Коль
був звичайним хлопчиком, власне
кажучи, ще дитиною. Він, безумовно, 
не зміг би виразити своє ставлення до
Бога словами. Але його життя свідчило
про його глибоку віру».

Благочестиве життя
Свідчення є прямим наслідком благоче�

стивого життя. Це один з найважливіших
уроків християнського життя. Неможливо
набути більше людей для Христа й зро�
бити більший вплив, ніж це дозволяє
якість вашого духовного життя.

Можна пережити народження згори і
розповідати про Христа іншим, але як�
що ти не розвиваєш у собі благочести�
вий характер і, таким чином, не стаєш
більше схожим на Христа, то твоє свід�
чення буде порожнім і неефективним.
Простіше кажучи, неможливо очікувати
успішного свідчення, якщо духовне
життя залишається пасивним.

Бог хоче, щоб ти присвятив Йому своє життя 
(Дії – вибірково)

«Ви ж свідки Мої, – говорить Господь, – а Я Бог!»
(Ісаї 43:12)
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Уже на початку Свого служіння Ісус
відкрив дорогу для чистого життя, яке
перемагає спокуси. Він відповідав спо�
кусникові так: «Не хлібом самим буде
жити людина, але кожним словом, що
походить із уст Божих» (Матвія 4:4). Те,
як Бог буде використовувати тебе, за�
лежить від того, чи перебуваєш ти в
Слові Божому щодня й чи живишся ти
від Нього. Писання є джерелом нашої
духовної сили, воно формує характер
християнина, а це, у свою чергу, є запо�
рукою ефективного, живого й щирого
благовістя на довгі роки.

Бажання Отця полягає в тому, щоб
робити справу свідчення через нас.
Ключ до того, щоб твоє свідчення було
природним, знаходиться у твоєму рі�
шенні виконувати волю Господа. Моли�
ся за те, щоб бути інструментом у руках
Божих.

Божа воля полягає в тому, щоб пра�
цювати через нас. І хоча самі по собі ми
не в змозі привести хоча б одному душу
до Христа, Дух Святий має силу зроби�
ти це. Він використовує нас як інстру�
мент для свідчення про Його життя, що
переповняє нас. І коли ми даємо Йому
дорогу, тоді свідчення стає зовсім при�
родною частиною життя віруючого, бо

Дух Божий живе усередині нас, «бо то
Бог викликає в вас і хотіння, і чин за
доброю волею Своєю» (Филип’ян 2:13).

Завдання
Проведи невеликий тест:
1) Скільки в тебе знайомих? (подумай і

напиши цифрами) ____________________
2) З якою кількістю людей ти зустріча�

єшся протягом дня? (подумай і напиши
приблизну цифру) ____________________

3) Додай ці два числа й помнож
результат на 365 (кількість днів у році).
Запиши результат ____________________

Тепер ти можеш приблизно визначи�
ти, скільки разів у році ти свідчиш. Кож�
ний з людей, що стикається з тобою,
хтось більше, а хтось менше, але таки
звертає увагу на твої слова, твої вчинки,
поведінку...

Пам’ятай, коли ми покладаємося на
себе, люди бачать, що ми вміємо, і все
наше свідчення зводиться до слів: «Ну,
хіба я не молодець?» А коли ми покла�
даємося на Бога, люди бачать, що може
зробити Він, і наше свідчення звучить
інакше: «Ну, хіба Бог не дивовижний?
Хіба Він не всемогутній?» Виріши, про
кого ти будеш свідчити сьогодні – про
себе чи про Бога?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 19

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 20

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 21822

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 23824

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 25826

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 27

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 28

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Все, що ворог дасть тобі, щоб вибрати,
Грає барвами, яскраве і красиве.

До його дарунків стався строго ти:
Те, що він дає, – завжди фальшиве...

Як християнин може навчитися відріз�
няти істину від неправди? Це важливе
питання для всіх християн, але особли�
во воно важливе для підлітків і молоді.
Якщо ти навчишся відокремлювати істи�
ну від псевдовчення, духовну поведінку
від світської, мудрість від безглуздя – ти
отримаєш упевненість в істинності сво�
го християнського віровчення.

Чи існує абсолютна істина?
Ще кілька десятків років тому люди в

нашій країні щиро вірили в ідеали кому�
нізму. Але навіть там не було чітких
визначень добра і зла. Було навіть гас�
ло: «Що для буржуазії добро, те зло для
пролетаріату». І невідомо, хто визначав
ту грань, де закінчувалося зло і почина�
лося добро.

Сьогодні створюється враження, що в
кожного своя мораль і своє розуміння
життя. У наші дні в навчальних закла�
дах навчають, що істина відносна. Сьо�
годні людей закликають до терпимості
стосовно всіх віровчень, світської філо�
софії, різних думок. Чи насправді істина
відносна? Якщо немає стандарту істи�

ни, як же ви можете її пізнати? Якщо
немає поняття «абсолютна істина», то
як ви можете знати, що щось насправ�
ді істинне? Як ви можете відрізнити
правильне від неправильного, якщо ви
не знаєте, що правильне, а що ні? Чи
можете ви покладатися на свої відчуття
для визначення істини, чи мусите шука�
ти доказів? Чи існує в цьому світі хоч
одна істина, що абсолютна для всіх, чи
кожний може мати своє поняття істини,
за яким він буде жити?

Бог має відповіді на ці й інші запитан�
ня у Своєму Слові. Він каже, що ти мо�
жеш знати, що правильне, а що непра�
вильне. Ти можеш знати істину, яку
можна застосувати абсолютно до кож�
ної людини!

Ті, котрі не знають істини
Ти можеш бути впевненим, що перед

Другим пришестям Ісуса у світі відбу�
ватимуться певні події. З’являться ті,
котрі говорять, що належать церкві і
дотримуються Писання, але вони від�
вернулися від істини і дотримуються
неправди, скоряючись батькові неправ�
ди (Івана 8:44). Також прийдуть лже�
вчителі, які будуть намагатися втягнути
людей в обман. Тому «не кожному ду�
хові вірте, але випробовуйте духів, чи
від Бога вони, бо неправдивих пророків

Бог закликає нас перебувати у вченні Ісуса Христа 
й остерігатися псевдовчень
(1 Івана 2:18�29; 2 Івана 7�11) 

«Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, 
той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, 

той має і Отця, і Сина» (2 Івана 9)
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багато з’явилося в світ» (1 Івана 4:1). Ви
повинні перевіряти вчення, якому вас
навчають, «бо сам сатана прикидається
анголом світла! Отож, не велика це річ,
якщо й слуги його прикидаються слуга�
ми правди. Буде їхній кінець згідно з
учинками їхніми!» (2 Коринтян 11:14�15).
Було б так легко побачити зло і від�
різнити правду від неправди, якби всі
спокуси приходили у вигляді чогось
похмурого, жорстокого. Але насправді
це далеко не так. Сатана дуже сильний,
і він може подати найжахливіші гріхи
таким чином, що вони будуть виглядати
настільки привабливими, що їм важко
буде протистояти.

� Подумай, чи бувало так у твоєму житті?

Псевдохристиянські вчення чи культи
досить рідко можна визначити при пер�
шій зустрічі, тому що дуже часто ні в
розмові, ні в запропонованій літературі
ти не знайдеш нічого, що особливо су�
перечить Слову Божому, але невеликі
відхилення існують навіть вже в першій
брошурі. Щоразу, коли вчитель від�
криває свої вуста, то, незалежно від
теми розмови, він є джерелом або істи�
ни, або неправди. Істина – від Бога, а
неправда – від лукавого.

Псевдовчення являють собою велику
небезпеку: і фізичну, і духовну.

Дуже ймовірно, що вам у своєму жит�
ті не раз доведеться зіткнутися з псев�
довченнями, тому що піднебесних духів
злоби так багато! У Матвія 7:15 Ісус ска�
зав: «Стережіться фальшивих пророків,
що приходять до вас ув одежі овечій, а
всередині – хижі вовки». Як же можна

перевірити вчення, з яким ти стикнув�
ся? Розберемося за пунктами.

Ісус є істина (Івана 14:6)
«Та боюсь я, – як змій звів був Єву лу�

кавством своїм, щоб так не попсували�
ся ваші думки, і ви не вхилилися від
простоти й чистости, що в Христі. Коли�
бо хто прийде й зачне проповідувати
про Ісуса іншого, про якого ми не про�
повідували, або приймете іншого Духа,
якого ви не прийняли, або іншу Єванге�
лію, якої ви не прийняли, – то радо тер�
піли б ви те!» (2 Коринтян 11:3�4). Якщо
яка�небудь релігійна течія змінює вчен�
ня про Христа, Євангелію чи Духа Свя�
того – вона неправдива.

Христос. Псевдовчення дотримується
небіблійного вчення про Христа: воно
може говорити, що Христос – один з
багатьох богів, або проста людина, що
була «піднесена» чи «просвітлена», що
Він був пророком чи що Він Бог, але
менший, ніж Бог Отець. Воно може не
погоджуватися з тим, що Ісус був ціл�
ком Богом і цілком людиною і що Він
прийшов на землю для того, щоб умер�
ти за гріхи всього людства. Кожна з цих
точок зору суперечить біблійній: «Ми
знаємо, що Син Божий прийшов, і ро�
зум нам дав, щоб пізнати Правдивого, і
щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі
Христі. Він – Бог правдивий і вічне жит�
тя!» (1 Івана 5:20). В 2 Солунян 2:11
сказано: «І за це Бог пошле їм дію
обмани, щоб у неправду повірили». У
чому ж неправда й омана? У тому, що
люди іноді намагаються довести, що
насправді Ісус не той, ким був насправді.
Ісус сказав: «Я – дорога...» (Івана 14:6).
Він не казав «Я – одна з доріг». Це озна�
чає, що ти не можеш прийти до Бога ні�
якою іншої дорогою, лише через Нього
(Дії 4:11�12). Ви не можете прийти до
Бога, відкидаючи, що Ісус є Христос.
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Євангелія. Добра Звістка, що ґрунту�
ється на Слові Божому, полягає в тому,
що Христос дарував нам спасіння і віч�
не життя благодаттю через Своє страж�
дання, смерть і воскресіння, і єдиний
спосіб, як можна це отримати – віра
(Ефесян 2:8�9). Більшість релігій і куль�
тів або взагалі не пропонують вирішен�
ня питання гріха, або стверджують, що
за допомогою справ людина може очис�
титися чи стати ближчою до Бога. Так,
коли ми приходимо до Бога, наші спра�
ви змінюються, але не спасають нас.

Дух Святий. Якщо яке�небудь вчення
говорить про те, що Дух Святий – це
не Бог, чи спотворює біблійне вчен�
ня про Святого Духа будь�яким спосо�
бом – це помилкове вчення.

Бог дає нам нове життя в Христі Ісусі
(Ефесян 4:20�24). Якщо вчитель, автор
книги чи проповідник стверджує, що
покликаний Богом, він повинен мати
доказ – оновлене життя. Якщо ви буде�
те вивчати життя тих людей, від яких
беруть початок світові культи, ви поба�
чите, що більшість із них жили гріхов�
ним, аморальним життям.

Ті, котрі покинули істину
Будь також обережний з тими людь�

ми, що вже були в церкві, а тепер її за�
лишили. Можливо, вони стверджують,
що як і раніше належать до церкви, але
насправді вони навіть не переступають
її поріг. До цієї групи належать і ті, хто
намагається зобразити, що є частиною
родини Божої, але по суті не є Божим
дитям. Сатана трудиться через лжевчи�
телів, намагаючись звести християн із
істинної дороги, але якщо ми щиро до�
тримуємося Божого Слова, Бог не до�
зволить нам бути обманутими.

Якщо хтось покидає церковну общи�
ну, щоб дотримуватися псевдовчення,

можна припустити, що він ніколи і 
не пережив радості спасіння і не мав
близьких взаємин з Богом. Пам’ятаєш
Юду? Він входив до числа дванадцяти
апостолів, але не був одним із них. Ко�
ли люди знаходяться всередині церкви,
вони можуть зображувати набожних
християн. Але коли те, що насправді
знаходилося в їхньому серці, бере верх,
вони йдуть у світ.

А як щодо мене?
Ти живеш в особливий час. Багато

хто з твоїх знайомих, навіть невіруючі,
вірять у духовні принципи. У наш час
люди набагато більше, ніж раніше, го�
ворять про Бога, духовність, молитву.
Але як християнин, ти повинен розумі�
ти, що означає «розуміти духовно». Ду�
ховне розпізнавання не ґрунтується на
тому, що ти відчуваєш чи як ти вважа�
єш. Ти повинен знати факти Слова Бо�
жого і визначати істинність того, хто і
що говорить, виходячи з них. Біблія
стверджує, що ти можеш знати істину!
Ти можеш бути впевненим, що все, що
написано у Святому Письмі – це істина
(Івана 17:17).

Якщо ти дитя Боже і перебуваєш у
спілкуванні з Господом, Він ясно пока�
же тобі, що правильно, а що ні. Присвя�
ти себе щоденному спілкуванню з Хрис�
том, яке включає молитву і вивчення
Біблії. Відвідуй богослужіння у своїй
церкві, не упускаючи жодної можли�
вості для цього. Стій твердо в істині
Божій. Кожна людина повинна усвідо�
мити, що в цьому світі йде духовна бо�
ротьба: зло постійно протистоїть добру,
і це, безумовно, впливає на твої думки,
переконання і цінності. Але ти з Божою
допомогою можеш навчитися перема�
гати в цих духовних боях і врешті�решт
виграти всю війну!
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Завдання
Дай відповідь на запитання й обґрунтуй їх.
1. Чи можу я піти на молодіжну вечірку, де розпивають алкогольні напої?

2. Мені пропонують піти на зібрання в церкву іншої конфесії. Чи згоджуватися мені?

3. Я полюбив(ла) невіруючу дівчину (хлопця). Я збираюся з нею (ним) одружитися.
Я вірю, що згодом Бог приведе її (його) до покаяння. Чи правильно я чиню?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 182

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 385

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 185

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 183

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 183

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 485

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2, 3 Івана, Юди

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Твій храм
У момент покаяння Ісус змінює твоє

життя й характер, але тобі ще потрібно
провести дуже велику роботу над своїм
храмом. На щастя, ти будеш не сам. Ха�
зяїн твого дому, Ісус Христос, буде до�
помагати тобі: Він покаже, де є сміття,
а де непотрібні речі. Він же покаже, як
позбутися всього цього й допоможе то�
бі в цьому. Від тебе потрібна любов до
Нього й готовність без жалю відмови�
тися від того, що Йому не подобається.
Будь готовий до змін.

У результаті такого духовного зрос�
тання ти починаєш відмовлятися ро�
бити щось, і світ дивується: «Як неро�
зумно! Що поганого хотіти того або
цього й домагатися його?». Таким чи�
ном, ти можеш отримати репутацію
«фанатика» або «дивака». Якщо ж іще
ніхто не звертав уваги на твій спосіб
життя, то, можливо, ти ще не почав
серйозно ставитися до життя з Богом, 
і твоє духовне зростання не досить
помітне.

Досвід Давида
Давид багато спостерігав і міркував

над тим, що робив Господь у його
житті й довкола нього. Не раз, дивля�
чись на себе й своє життя, він диву�
вався Божому провидінню й мудрості.

Прочитай Псалом 138(139):14�16. Пере�
кажи й запиши ці вірші своїми словами.

Досвід Павла
Павло, згадуючи про стан свого фі�

зичного тіла, говорить про колючку в ті�
лі. Тричі він молився до Господа за те,
щоб її було витягнуто. Але Господь від�
повів йому: «Досить тобі Моєї благода�
ті, – бо сила Моя здійснюється в немо�
чі». І у відповідь апостол радісно відпо�
відає: «Отож, краще я буду хвалитись
своїми немочами, щоб сила Христова
вселилася в мене... Коли�бо я слабий,
тоді я сильний» (2 Коринтян 12:9�10).
Не варто витрачати час, намагаючись
з’ясувати, що це була за колючка, тому
що Біблія не розкриває цього. Але од�
не ясно: наслідком цієї колючки була
неміч, тобто фізична слабість. Те ж сло�
во використовується в Матвія 8:17, де
говориться про те, що Христос зробив
для нас. Коринтяни були добре знайомі
з фізичною слабістю Павла. Сам Павло
визнає, що коли він перший раз був у

Біблія вчить, що наші тіла є храмом Святого Духа 
(Римлян 8:1�13)

«Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, 
що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?»

(1 Коринтян 6:19)

ДЕ ЖИВЕ СВЯТИЙ ДУХ?3232
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них, він був слабкий фізично (1 Корин�
тян 2:3), але не духовно.

Із цих двох цитат ми можемо побачи�
ти, що Павло був слабкий тілом, але
при цьому він завіряє нас, що сила Хри�
ста перебуває на ньому й робить його
сильним. Ні «колючка», ні слабість, що
докучала Павлу, не стали перешкодою
для дії сили Божої через його тіло. Дія
Бога давала йому силу задовольняти
духовні потреби навколишніх і підтри�
мувала його у кожній ситуації, з якою
його слабке тіло не могло б упоратися
самостійно. Це можна, якоюсь мірою,
зрівняти із ґнотом. Він – маленький, і
часом здається, що ось�ось його світло
згасне. Але він просочений олією, і
вона, незважаючи на гадану крихкість
ґнота, постачає його всім, що потрібно
для вогню.

А як у твоєму житті? Ти думаєш, що ма�
ючи такий організм і таке тіло, ти не мо�
жеш служити Богові? Але ж саме Бог дав
його тобі, і виходить, Він може й хоче
діяти через тебе. В 1 Коринтян 6:19�20
написано, що ми не свої, а були куплені
за високу ціну. Тому повинні прославля�
ти Бога в тілах і в душах наших. Ми –
храм Святого Духа. Все, що Бог вам дає,
і особливо ваше тіло, насправді нале�
жить Йому. Союз Христа з вами й пе�
чать Святого Духа у вас доводить, що
Бог хоче використовувати й ваше тіло.
Бог хоче, щоб перебуваючи в цьому ті�
лі, ми вшановували Його. Він хоче, щоб
ми прославляли Його й через присвяту
даного нам тіла для Господа, Його
справ і Його Царства. Тобі потрібно тіль�
ки сказати: «Ось я, пошли Ти мене!».
Для Нього важливе твоє присвячення.

Один християнський письменник пи�
ше: «Віруючі часто жадають здоров’я
та добробуту тільки для того, щоб до�
сягти самозадоволення. Вони шукають
Божої сили для своїх тіл, щоб мати

можливість жити спокійніше, веселі�
ше, зручніше. Їм хочеться мати все
необхідне, щоб іти життям вільно, без
будь�якої перешкоди. Саме тому вони
хворіють дотепер. Бог не дозволить
нам отримувати Його благо для того,
щоб ми існували незалежно від Нього.
Хіба не правильно буде стверджувати,
що чим більше ми живемо для себе,
тим менше живемо для виконання Бо�
жої волі? Бог і сьогодні очікує, що Йо�
го діти остаточно довіряться Йому,
щоб Він дав їм те, що їм необхідно для
здійснення Його волі».

Досвід інших 
біблійний персонажів

Напиши, що в результаті отримали біб�
лійні персонажі, коли керувалися земними
цінностями й коли керувалися цінностя�
ми Небесними.

Ісав дуже хотів їсти. Він побачив Яко�
ва, що готував сочевичне вариво й...
(Буття 25:31�34)

Естер, дружині царя Ахашвероша, по�
відомили, що весь її народ хочуть зни�
щити (Естер 4:6�17; 7:3)

Варнава продав свій маєток (Дії 4:33�37)
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Ананій та Сапфіра теж продали свій
маєток. Частину грошей вони принесли
апостолам, але сказали, що це вся сума
(Дії 5:1�10) 

Біблія дає нам різні приклади того,
що може трапитися, якщо ми будемо
виконувати бажання нашого тіла. «Як�
що мені хочеться чогось, то негайно по�
давайте мені це!» – за таким принципом

і чинили деякі персонажі. Вони були по�
карані й не мали радості потім. Але ті,
хто терпляче чекав або служив своїм
життям іншим, мали благословення.

Твоє тіло – храм, у якому живе Гос�
подь. Живи так, щоб усі люди довідали�
ся про це!

Е. Г. Бейтс вигукує: «Голова! Думай
про Того, Чиє чоло було увінчано тер�
ням. Руки! Трудіться для Того, Чиї руки
були прибиті цвяхами до хреста. Ноги!
Поспішайте виконати веління Того, Чиї
ноги були простромлені. Тіло моє! Будь
храмом Того, Чиє тіло терзали невимов�
ні муки».

Завдання
Якщо вислів правильний, підкресли «Так», якщо неправильний, підкресли «Ні» 

і виправ його.

Так Ні Їжа для черева, і черево для їжі; але Бог знищить і те, й інше.

Так Ні Павло стверджував: «Все мені дозволено, і все на користь».

Так Ні Ми куплені дорогою ціною, тому що Син Божий помер за наші гріхи, дав

нам спасіння і виправдав нас.

Так Ні Ми повинні прославляти Бога тільки в душі, тому що тіло наше ще

гріховне й не може принести слави Господу.

Так Ні Нічого не трапиться, якщо я тільки раз спробую слабоалкогольний

напій. Зі мною нічого не буде, це ж не горілка!

Так Ні Я повинен піклуватися про своє тіло, тому що воно – храм Духа Святого.

Так Ні Господь, напевно, помилився, давши мені таке тіло. Воно мені зовсім 

не подобається.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 182

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 384

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 586

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 788

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 9810

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 11813

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 14816

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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Лист любові
Дитя Моє,
Може, ти Мене не знаєш, але Я знаю

все про тебе (Псалом 138(139):1).
Я знаю, коли ти сідаєш і встаєш (Пса�

лом 138(139):2).
Мені відомі всі твої дороги (Псалом

138(139):3).
Мною пораховано навіть волосся на

твоїй голові (Матвія 10:29�31),
Бо ти створений на Мій образ (Буття

1:27),
Ти Мій спадок, Я знав тебе до твого

народження (Єремії 1:4�5).
Ти – не помилка, тому що всі дні жит�

тя твого записані в Моїй Книзі (Псалом
138(139):15�16).

Ти дивовижно створений (Псалом
138(139):14).

Ти – Моє дитя, а Я – твій Отець (1 Іва�
на 3:1).

Я даю тобі більше за твого земного
батька (Матвія 7:11).

Я дбаю про тебе й про твої потреби
(Матвія 6:31�33).

Я полюбив тебе вічною любов’ю (Єре�
мії 31:3).

Тому що ти – мій скарб (Вихід 19:5).
Я зроблю для тебе більше, ніж ти со�

бі можеш уявити (Ефесян 3:20).
Бо Я – утішитель твій (2 Солунян

2:16�17).

Я також Отець, що втішає тебе в уся�
кій скорботі (2 Коринтян 1:3�4).

Коли ти зламаний серцем, Я близький
(Псалом 33(34):19).

Колись Я зітру сльози із твоїх очей і за�
беру весь біль твій (Об’явлення 21:3�4).

Я – твій Батько, і Я люблю тебе так, як
люблю Сина Свого Ісуса, тому що Моя
любов виявлена в Ісусові (Івана 17:26).

Він – образ Мій (Євреїв 1:3).
Він прийшов виявити Мене тобі (Рим�

лян 8:31),
І сказати, що Я веду лік твоїм гріхам.

Ісус помер, щоб примирити нас із то�
бою (2 Коринтян 5:18�19).

Його смерть – вираз Моєї любові до
тебе (1 Івана 4:10).

Я віддав усе, щоб завоювати твою
любов (Римлян 8:31�32).

Приймаючи Христа, ти приймаєш Ме�
не (1 Івана 2:23).

Ніщо не відлучить тебе від Моєї лю�
бові (Римлян 8:38�39).

Прийди, і зрадіють небеса (Луки 19:7).
Я – вічний Батько (Ефесян 3:14�15).
Чи станеш ти Моїм дитям? (Івана

1:12�13)
Я чекаю тебе (Луки 15:20)

З любов’ю,
Твій Отець – Всемогутній Бог.

Бог хоче, щоб ми любили ближніх 
(1 Коринтян 13:1�8)

«А над усім тим – зодягніться в любов, 
що вона – союз досконалости!» (Колосян 3:14)

ЯК ТРЕБА ЛЮБИТИ?3333
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Любов... Прекрасне слово в будь�якій
мові. Які думки воно викликає? При�
хильність, турбота, теплота, доброта,
розуміння, безпека.

Напиши, що це слово значить для тебе.

� Чи хочеш ти, щоб тебе любили? Чи
любиш ти?

� Де ти можеш побачити приклад лю�
бові до себе?

Джерелом любові є Бог, тому що Він
Сам – Любов. Це Його сутність. Він не мо�
же не любити Своє творіння. Він зробив
усе, щоб довести цю любов до нас.

� Чому? (Римлян 5:8)

Божа любов – 
це подарунок нам

Божа любов – єдина у своєму роді
любов, що не очікує нашої відповідної
любові.

Божа любов – увесь час перебуває в
нашому розпорядженні.

Божа любов не ставить ніяких умов.
Божа любов нескінченна.
Божа любов вища за наше людське

розуміння.
Божа любов очікує нас із терпінням.
Божа любов спонукає нас щодня до

нових справ.
Божа любов...
Любов є жертовною. Справжня лю�

бов шукає добра для інших. Якщо ми
дійсно любимо, то ми будемо дбати про
теперішній й майбутній добробут тих,
хто перебуває поруч із нами.

Христос показав любов своєю неза�
служеною смертю на хресті. Якщо ти 
не маєш любові, то можеш знайти її,
віддавши себе Богові. Бог любить тебе 
з ніжним турботливим співчуттям, що 
не знає меж. Він дбає про тебе й хоче
допомагати й розділяти з тобою життєві
труднощі. Якщо ти почуваєшся самотнім
і думаєш, що ніхто не піклується про те�
бе, ти можеш заспокоїтися впевненістю,
що Той, Хто віддав Свого Сина за тебе,
відчуває всі твої сердечні страждання й
горе. Якщо ти звернешся до Нього, то в
час твоєї самотності та найбільш похму�
рих днів Він буде поруч, щоб дати тобі
розраду, силу й керівництво.

Повчання в 1 Коринтян 13 допоможе
зрозуміти тобі це. Бог також має роди�
ну на землі. Він може скерувати тебе до
Своєї сім’ї, де ти знайдеш тих, хто слу�
жить Йому та виконує Його волю. Цією
сім’єю є Церква. Ісус сказав: «По тому
пізнають усі, що ви учні Мої, як будете
мати любов між собою» (Івана 13:35).
Це є справжньою любов’ю, що піклу�
ється, ділиться й виправляє.

«Від Бога любов, і кожен, хто
любить, родився від Бога та
відає Бога!» (1 Івана 4:7)

У госпіталі одна сестра милосердя
принесла солдатові зварене яйце. «За�
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надто круто зварене», – сказав хворий 
і відсунув його. Сестра вийшла так
спокійно, ніби солдат подякував їй.
Незабаром вона повернулася із другим
яйцем і ласкаво запропонувала його хво�
рому. «Воно недостатньо зварене», –
пробурчав хворий з досадою. Сестра
пішла, нітрохи не змінившись на лиці, 
і прийшла втретє, тримаючи в руках
каструльку з водою, пальник, сире яй�
це й годинник. «Візьміть, дорогий, –
сказала вона ласкаво, – тепер у вас під

рукою є все, що потрібно, щоб зварити
яйце так, як вам хочеться». «Покличте
проповідника», – сказав солдат і під�
вівся. Сестра здивовано подивилася на
нього, тому що дотепер юнак катего�
рично заперечував можливість будь�
яких євангельських бесід. «Я не жар�
тую, – відповів він на німе запитання
сестри, – я хочу поговорити із пропо�
відником... Якщо на землі існує такий
ангел терпіння, як ви, то я вірю, що й на
небі існує милосердний Бог».

Завдання
Напиши та подаруй листівку тому, кого ти любиш. Текст ти можеш попередньо

записати тут.
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Дитяче серце
Був морозяний Різдвяний ранок. Яс�

краве зимове сонце сріблило свіжий
хрусткий сніг. Вулицями прогулюва�
лися щасливі сімейні пари, ведучи за
руки таких же щасливих рум’яних ді�
тей. Кожен з них уже встиг з’їсти свій
різдвяний пиріг, і тепер хтось квапив�
ся в гості, а хтось просто хотів посиді�
ти в тихому, затишному кафе в тісно�
му родинному колі.

Ерику недавно виповнилося три роки,
і він почував себе цілком дорослим,
в’їжджаючи на татових плечах у напів�
порожнє цим Різдвяним ранком кафе.
Увечері їх чекала в гості його улюблена
тітонька Мерлін, сестра його матері, і
дядечко Стів. Мала бути дуже весела
вечеря разом із їхніми двома дочками�
близнючками та маленьким однорічним
сином Роджером.

А зараз, поки батьки вибирали десерт,
Ерик розглядав людей, що сиділи за
сусідніми столиками. Дорослі весело
сміялися, уминаючи різні ласощі, диви�
лися на двох своїх дітей і, з усього було
видно, почувалися більш близькими
один до одного, ніж звичайно. Батьки
обговорювали святкове вечірнє меню, а
діти хвасталися недавно знайденими під
ялинкою подарунками. Хлопчик – но�
вою пожежною машиною, а дівчинка –
гарною принцесою�лялькою з рожевим

волоссям. Біля стійки жваво шепталися
дві молоді офіціантки. Бармен, уже
немолодий чоловік, час від часу строго
поглядав на них. У глибині кафе сиділа
закохана пара й, тримаючись за руки,
доїдала морозиво, що вже почало тану�
ти. Інші столики були порожні.

Нарешті тато Ерика – високий брюнет в
окулярах з роговою оправою, який недав�
но відкрив свою власну нотаріальну кон�
тору, вибрав десерт – ванільні тістечка,
а мама – щаслива домогосподарка з гар�
ним каштановим волоссям, замовила
морозиво з тертим шоколадом і горіха�
ми. Ерику взяли і те, і друге, завершив�
ши все пінистою кока�колою у великих
пластикових склянках.

І тут, як тільки�но всі взялися за ласо�
щі, двері в кафе повільно відчинилися,
а тому, що відвідувачів було небагато,
всі подивилися на людину, яка ввійшла.
Це був брудний літній чоловік у старому
коричневому капелюсі, краї якого обвис�
ли, а подекуди зяяла підкладка. Пальто
вже зносилося, а на ліктях крізь про�
терті діри визирав давно вже не білий
в’язаний светр. Напіврозвалені череви�
ки якимось дивом усе�таки трималися
на його ногах.

Побачивши такого дивного гостя, до�
рослі, чомусь сконфузившись, опустили
очі, а діти, гидливо скривившись, про�
довжували розглядати його. Закохана

Біблія вчить, що Бог – наш єдиний утішитель 
(2 Коринтян 1)

«Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, 
Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, – 

що в усякій скорботі Він нас потішає» (2 Коринтян 1:3@4а)

ХТО ВТІШИТЬ?3434
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парочка стала поспішно збиратися, 
щоб піти.

Для батьків Ерика теж була неприєм�
ною поява цієї брудної людини. Склало�
ся таке враження, що на їхній благопо�
лучний світ капнули чимось негарним, а
що ще гірше – воно погано пахло. Але
найбільше турбував батьків пильний
погляд Ерика, повний подиву й цікавос�
ті. Їм не хотілося, щоб їхня дитина сти�
калася із цим іншим, далеким для них
світом навіть випадково.

Старий підійшов до крайнього столика
й повільно опустився на стілець. Він ні�
чого не замовляв і, швидше за все, прос�
то зайшов сюди, щоб погрітися. Його
погляд був порожнім і нічого не вира�
жав. Здавалося, його не цікавили невдо�
волені погляди, спрямовані в його бік.
Він був схожий на кам’яну статую, що
застигла на стільці біля входу.

Ерик не зводив очей зі старого, і бать�
ки, залишивши свій десерт, схвильова�
но перезиралися. Нарешті батько по�
просив рахунок і хапливо став шукати
ключі від їхньої машини, перевіряючи
одну за одною свої кишені. Мати, нама�
гаючись відвернути увагу Ерика, взяла�
ся розповідати йому якусь історію. Але
Ерик не звертав уваги на метушню бать�
ків, його погляд, як і раніше, був при�
кутий до цієї дивної людини. Хлопчик 
не бачив ні його старого капелюха, ні
зношеного пальта, ні його жахливих че�
ревиків, він дивився в його очі...

На цей момент принесли рахунок і
батько, швидко відрахувавши потрібну
суму, взяв Ерика за руку, щоб підвести�
ся і йти до виходу. Ерик востаннє поди�
вився на старого, і раптом їхні погляди
зустрілися. У хлопчика з’явилося таке
відчуття, що він знав цю людину завж�
ди, і завжди любив цього незнайомця.
Він підхопився, і під здивовані погляди
відвідувачів та офіціантів, підбіг до ста�

рого, заліз до нього на руки й поцілував
у давно неголену колючу щоку.

Всі зі співчуттям дивилися на переля�
каних батьків Ерика. Батько помчав за
своїм сином, але, не встигнувши наз�
догнати, зупинився в метрі від них, зди�
вовано дивлячись на те, що відбуваєть�
ся. Мати Ерика, підбігши до чоловіка,
теж зупинилася, не сміючи порушити
побачене.

Брудний стариган плакав. Плакав і
посміхався. Ці сльози радості залиша�
ли струмочки�смужки на його зморш�
куватому обличчі. А Ерик сміявся й
продовжував обіймати старого за його
зовсім непривабливу немиту шию.

� Дякую Тобі, Господи, – сказав ста�
рий, – дякую.

� За що ви дякуєте Богові? – запитав
батько Ерика, здивовано дивлячись на
цю дивну людину, – що ж Він зробив
для вас?

� Я молився вчора за те, щоб Він по�
казав мені Свою любов, – відповів ста�
рий. – У мене нікого немає й нікому
поздоровити мене з Різдвом. Я сказав
Богові: «Усі говорять, що Ти є, і що Ти
любиш людей. Якщо Ти любиш мене,
то покажи мені це. Нехай хоч як�небудь
я довідаюся про Твою любов»...

Яскраве зимове сонце сріблило сві�
жий сніг, що недавно випав. Вулицями
гуляли щасливі сімейні пари, ведучи за
руки таких же щасливих рум’яних ді�
тей... Але батькам Ерика не було весе�
ло. Вони думали про те, якими черстви�
ми виявилися їхні серця. Вони думали
про те, що їх маленький Ерик побачив
те, що вони не могли, а скоріше, просто
не хотіли бачити. За старим одягом і
непривабливим виглядом Ерик розгле�
дів нещасне серце, що прагнуло любові.
Вони згадували слова й заповідь Ісуса:
«Будьте, як діти...»

(Олена Угольникова)



Стаємо схожими на Христа130

Розрада для вас
Коли твоє серце переповнене пере�

живаннями й ти не знаєш, до кого звер�
нутися по допомогу й розраду, то що
робити з обтяжливими думками й тур�
ботами? Як дітям Божим знаходити ви�
хід з подібного становища? Найкращий
спосіб – це звернутися до Бога по до�
помогу в молитві. Якщо Христос зміг
узяти твій гріх на Себе, звичайно ж, Він
зможе взяти твої турботи також.

Але як віддати свої переживання Бого�
ві? Насамперед, розкажи Йому про те,
що в тебе на серці, що тебе турбує. Гос�
подь чекає, коли ти зможеш розкрити
Йому своє серце. Наступний крок – це
довіритися Богові. Господь розуміє, що
ми любимо контролювати ситуацію у на�
шому житті, і хочемо знати все, що нав�
коло нас відбувається. Дозволь Господу
вирішувати обставини у твоєму житті. І
останній крок – проводь більше часу у
спілкуванні з Богом. Коли ти думаєш про
Христа, тобі буде легше довіритися Йо�
му, і ти з упевненістю можеш знати, що
Господь дасть тобі розраду й вирішить
будь�яку твою життєву ситуацію.

Прочитай 2 Коринтян 1 і дай відповідь
на запитання:

� Згідно з 4�м віршем, як часто Бог по�
тішає нас і для чого?

� Прочитай 10 вірш. Від чого визволив
Бог Павла?

� Згідно з 9�м віршем, до чого призвела
важка ситуація, у якій опинився Павло?

� Як ти думаєш, як Бог ставиться до
людей, які мають потребу в розраді?

� Яке твоє ставлення до людей, які
мають потребу в розраді?

Завдання
Коли ти бачиш, що твоєму другові важко, яке в тебе виникає бажання? Іноді

здається, що й слів немає, щоб утішити його. Тоді ти можеш написати йому лист.

ЛИСТ ДРУГОВІ
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Приз за люб’язність
В одному місті дорожня міліція вирі�

шила видавати винагороду поступливим
водіям автомашин. Міліціонери запас�
лися чималою кількістю грошей (купюр)
і виїхали на автостраду. За весь день
тільки один шофер удостоївся нагороди
за те, що уступив дорогу іншому. Інші
водії автомашин, хоча й не були гідні на�
городи, нічим не порушили закон. Вони
чинили за всіма правилами вуличного
руху. Однак їм бракувало люб’язності та
ввічливості, яких очікувала від них Ліга
безпеки в цьому місті й за яку вона го�
това була видавати гроші.

Багато віруючих абсолютно пра�
вильно вірять, знаючи вчення Христа.
Вони живуть за правилами моралі, та
все�таки не мають тої чесноти, про яку
говориться в Біблії. Це неабияка чес�
нота віруючого, додатковий фактор,
що відрізняє дітей Божих від добрих,
але не відроджених людей навколо них.

Біблія дає золоте правило: «Не будь
переможений злом, але перемагай зло
добром!» (Римлян 12:21).

Допомагати один одному
У біблійному тексті Галатів 6:1�10 Пав�

ло двічі говорить про несення тягарів.
Тягарі – це невдачі, спокуси й випро�

бування, які кожний переживає в житті.
Замість того щоб стояти осторонь та
критикувати, ти повинен допомогти

братові, другові, у якого проблеми або
горе, і допомогти тим, чим тільки мо�
жеш. Порада, яку ти знайдеш у цьому
тексті з Біблії – це те, що ти, безсумнів�
но, не повинен забувати допомагати ін�
шому. Апостол Іван писав: «Не так, ніби
пишу тобі нову заповідь, але ту, яку ма�
ємо від початку, – щоб ми любили один
одного!» (2 Івана 5). Тільки з любов’ю
Христовою ти будеш щиро допомагати
іншим. Молися за те, щоб Христос ви�
являв Свою любов через тебе.

Павло також пише, що є і свій тягар,
який кожна людина має нести сама. І
Павло вживає тут слово, що означає
солдатський ранець і скачану шинель. Є
такі обов’язки, які ніхто не може вико�
нати за нас, і завдання, за які ми несе�
мо особисту відповідальність перед
Господом. Проси в Господа мудрості,
щоб знати, як правильно вчинити.

Вінець вічного життя
Твоє завдання – чинити відповідно до

Божих настанов. Ти можеш стати свід�
ком благодаті, якщо коришся Господу
Ісусові Христу. Якщо ти сієш для тіла
(земне), то пожнеш від земного лише
самі розчарування й невдачі; якщо ж сі�
єш для духа (духовне), то пожнеш вічне
життя й благословення. Ісус Христос хо�
че бачити у твоєму житті чисту й просту
віру в Нього. Покладайся на Нього, і Він
збереже тебе від гріховних вчинків.

Біблія закликає нас робити добро всім людям 
(Галатів 6:1�10)

«Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, 
а найбільш одновірним!» (Галатів 6:10)

РОБІТЬ ДОБРО3535
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Як християнин, ти повинен мати тер�
піння й старання, тоді врожай буде без�
сумнівно!

Виявляй свою віру на ділі, і багато хто
довідається про Бога.

Роби добро всім, особливо тим, хто
належить Богові. Господь винагородить
тебе за вияв Його любові.

Завдання
Заповни пропуски, щоб прочитати поему.
«Ішов до Єрихону чоловік,
І був він мирний мандрівник.
Але ____________________ накинулись
на нього,
А він не зміг тут вдіяти нічого!
“Ось гаманець! Збивай його із ніг,
Тримай, щоб він ____________ не зміг!”
“Вже надто ти його побив,
Не ______________, покинь, щоб жив”.
Лишився подорожній сам.
Священик теж проходив там:
“Ох, бідний, весь ________________ ти!
Ніхто не дасть тобі ______________!
Однак баритися не можу!
Мені спізнятися негоже!”
І він заквапився у храм.
Аж ось Левит спинився там:
“Хто міг його отак _________________?

Як може їх земля _________________?
Хай інші потурбуються про нього,
Мені нема коли, і я тут ні до чого”.
Так ______________________ знову сам
зостався,
Але здалеку _____________ показався.
На ньому – чоловік, під’їхав ближче він,
Не поспішає іншим навздогін.
“О, що з тобою? Ти скажи мені!
Весь у крові... Ти ще живий, чи ні?!”
“Мене ________________ убить хотіли,
Та чомусь, не знаю, пожаліли”.
“Я твої _____________ заживлю,
Тебе водою напою.
Подбаю і про спокій твій!
До твоїх послуг _______________ мій”.
“Та я не зможу заплатить,
Бо перед тим, як так побить,
Вони мене ____________________,
І все, що мав я, відібрали!”
“Ну, заплачу за тебе я,
Бо хочу я тобі добра!”
І той подбав, як міг, про нього.
Не просячи за це _________________.
І звідси висновки такі,
Що ближній той, кому близькі
Турботи наші і любов.
Добро ж до нас вернеться
_______________!»
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Де ж радість?
Якщо ти нічому не можеш радіти, ра�

дій в Бозі.
Якщо ти радієш іншому, освячуй усе

радістю в Бозі.
Якщо ти дотепер не радів, почни, 

не відкладай.
Якщо ти вже давно радієш, не пере�

ставай ні на мить.
Якщо з тобою інші, веди їх у цьому

напрямку.
Якщо ти сам, насолоджуйся повно�

тою цієї радості.
Наведи приклади, чому люди в цьому

житті радіють.

Все людство – 
одне велике село...

Якщо уявити все людство у вигляді
села на сто жителів, беручи до уваги всі
пропорційні співвідношення, то насе�
лення цього села буде виглядати так:

� 57 азіатів, 21 європеєць, 14 амери�
канців (північних і південних), 8 аф�
риканців;

� 52 особи будуть жінками, 48 – чоло�
віками;

� 70 будуть із чорним або іншим
кольором шкіри, 30 – білих;

� 6 чоловік будуть володіти 59% усьо�
го багатства цього села;

� 80 не будуть мати нормальних жит�
лових умов;

� 50 будуть недоїдати;
� 2 будуть мати комп’ютер;
� 70 будуть неписьменними;
� 1 буде мати вищу освіту.

Якщо подивитися на світ із цього по�
гляду, то стає ясно, що потреба в солі�
дарності, розумінні, терпимості, освіті
дуже висока. І якщо сьогодні вранці ти
прокинувся здоровим, ти щасливіший,
ніж мільйон людей, які не доживуть до
наступного тижня.

Якщо ти ніколи не переживав війну,
самотність тюремного ув’язнення, аго�
нію катувань або голод, ти щасливіший,
ніж півмільярда людей у цьому світі.

Якщо ти можеш піти до церкви без
страху й погрози ув’язнення або смерті,
ти щасливіший, ніж 3 мільярди чоловік
у цьому світі.

Якщо у твоєму холодильнику є їжа, ти
одягнений, у тебе є дах над головою і

Писання говорить, що джерелом і причиною справжньої радості
може бути тільки Бог 
(Филип’ян 4) 

«Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте!» 
(Филип’ян 4:4)

РАДІСТЬ3636
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постіль, ти багатший, ніж 75% людей у
цьому світі.

Якщо у твоєму гаманці сьогодні є гро�
ші, ще й трохи відкладено на завтра, ти
належиш до 8% забезпечених людей у
цьому світі.

Якщо ти читаєш цей текст, ти благо�
словен подвійно, тому що хтось подбав
про твою освіту. Подумай про це, адже
це – привід для радості! А також:

� працюй, начебто тобі не треба гро�
шей,

� люби, начебто тобі ніхто ніколи не за�
подіював біль,

� співай, начебто ніхто тебе не чує,
� живи, начебто на землі – рай.
Але знай, що незабаром тобі дове�

деться стати перед Богом і відзвітувати
про все, що було тобі дано, про твоє
життя й те, на що і як ти його викорис�
товував.

Незламна радість
Про Франсуа Фенелона, відомого

французького письменника (архієпис�
копа), кажуть, що він був чистий перед
Богом. Його особа завжди сяяла небес�
ною радістю. Якось у подорожі йому до�
велося цілий день бути в одній кімнаті з
невіруючою людиною. Наступного дня
цей чоловік покинув готель, кажучи, що
якби він побув з Фенелоном ще один
день, то він зробився б християнином.
Вся суть письменника дихала єван�
гельською любов’ю. Кожним словом він
немов казав: «Прийди й ти до Христа, й
ти знайдеш щастя». Він був магнітом,
що притягає людей до Христа.

Павло в Посланні до филип’ян указує
на незламність християнської радості.
Він, напевно, відчував, що ставив церкві
у Филипах дуже високі вимоги. Існува�
ла ймовірність, що їх чекають ті ж пере�
слідування й навіть така ж смерть, яка
загрожувала йому. У деякому сенсі зда�

валося, що християнство – це похмуре
захоплення. Але в ньому й за ним –
скрізь була радість. «Ніхто радости ва�
шої вам не відійме», – говорить Ісус
(Івана 16:22). Християнська радість має
якусь незламність, тому що радість
християн – у Господі. В основі її лежить
усвідомлення того, що християнин жи�
ве вічно в присутності Ісуса Христа.
Християнин може втратити все й усіх,
але він ніколи не втратить Христа. Тому
навіть в обставинах, у яких радіти, зда�
ється, неможливо, й у яких людину че�
кають лише страждання й скорбота,
християнин зберігає свою радість, тому
що всі загрози, страхіття й біди життя
не можуть відібрати в нього його любо�
ві до Бога в Ісусі Христі.

Подумай і напиши причини відсутності
радості у твоєму житті.

Часто буває так, що люди витриму�
ють великі печалі й великі випробу�
вання, але їх «прибивають» незначні
неприємності. А ось християнська ра�
дість дає людині сили навіть їх прийма�
ти з усмішкою.
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Одним з найвідоміших проповідників
методистського руху був Джон Нельсон.
Він і Джон Уеслі вели місіонерську робо�
ту на Корнуольському півострові Англії,
недалеко від західного узбережжя. Ось як
розповідає про це Джон Нельсон: «Весь
цей час ми спали на підлозі. Подушкою
для Уеслі слугувало моє пальто, а мені –
примітки Беркітта до Нового Заповіту. Ми
пробули там уже близько трьох тижнів,
коли Уеслі одного разу повернувся до ме�
не години в три ранку й, побачивши, що я
не сплю, ляснув мене по плечу й сказав:
“Брате Нельсоне, не будемо сумувати!
Один бік у мене ще здоровий, шкіри
немає тільки на одному боці!”»

У них не вистачало навіть їжі. Якось
вранці Уеслі проповідував особливо

ефективно. Дорогою назад Уеслі зупи�
нив коня, щоб зірвати ожини й сказав:
“Брате Нельсоне, ми повинні бути вдяч�
ні, що так багато ожини, тому що в цій
країні легше, ніж у який�небудь із ба�
чених мною країн, відчути голод, але
сутужніше дістати їжі”. Християнська
радість дозволяла Уеслі переносити
труднощі й жартом реагувати на ма�
ленькі неприємності.

Коли віруючий дійсно ходить у Хрис�
ті, він ходить у радості.

Завдання
Подумай і запиши, що ти можеш зро�

бити за цей тиждень, застосовуючи
свою радість у Христі, щоб у твоєму кла�
сі учні більше довідалися про Бога.

1. 

2. 

3. 

4.

5. 
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Ти не сам
У житті багатьох біблійних героїв

бували хвилини, коли їм потрібно було
проходити дорогою важких випробу�
вань. Для них це були хвилини випро�
бування їхньої довіри Богові, їхньої вір�
ності Йому.

Цар Йосафат отримує звістку, що
проти нього вийшло воювати величезне
військо аммонітян і моавітян (2 Хроніки
20:1�30). Він і всі жителі Єрусалима
схиляються перед Богом у молитві й
просять допомоги.

� Яку відповідь дає Господь?

� Що потрібно було робити Йосафатові
й ізраїльтянам для перемоги?

Господь пішов поперед них. Від них
було потрібно довіритися Господу (що
за таких умов було дуже складно – уяви
себе на їхньому місці!), бути мужніми,
виступити вперед на бойовище, стати й
дивитися. Але й це не все, народ і цар

вирішили поставити попереду співаків,
які славили Бога.

� Який був результат їхнього кроку віри?

Єлисей був Божим пророком. Його
життя було дивовижним і цікавим. Один
з епізодів його життя показує, наскільки
важливо нам пам’ятати, що з нами Гос�
подь Саваот. «Господь Саваот» являє
собою непереведений єврейський титул
Бога. Слово «Саваот» (Євр. цеваот) – це
множина від «цава» – «військо», «воїн�
ство». Цей титул не зустрічається в кни�
гах Біблії від Буття до Книги Рут, але
виявляється в книгах Царів, Хроніки, у
Псалмах та у книгах пророків. Це ім’я
підкреслює всесвітню владу Бога, у ру�
ках Якого перебувають долі світу.

Прочитай 2 Царів 6:8�23.
Проти однієї людини виступило ціле

військо. Ситуація не із приємних.
� Якою була реакція слуги, коли він

уранці побачив військо? 

� Що відповів йому Єлисей?

Бог хоче, щоб ми були добрими Його воїнами, 
борючись із гріхом і зміцняючись Його силою 
(2 Тимофія 2)

«А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса!»
(2 Тимофія 2:3)

ДОБРИЙ ВОЇН ХРИСТА3737
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� Який був результат довіри Єлисея
Богові?

Коли дорогою ми зустрічаємо труд�
нощі, випробування й скорботу, пер�
шою реакцією може бути страх і паніка.
Але Господь увесь час говорить нам:
«Не бійся, з тобою�бо Я, і не озирайсь,
бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі по�
можу, і правицею правди Своєї тебе Я
підтримаю» (Ісаї 41:10). Подібні слова
Господь казав Своєму народу через
Мойсея, Ісаю й Єремію – Своїх проро�
ків. Ці слова Він казав через Давида
Своєму помазаникові Соломонові. Ці ж
слова Господь сьогодні говорить тобі.

В історії з Єлисеєм є ще один по�
вчальний момент. Коли ти довіряєш всі
свої проблеми Господу, ти можеш лю�
бити своїх ворогів. Ти не будеш відчува�
ти до них ворожості або ненависті, як�
що не будеш мстити за себе сам, а все
віддаси в руки Божі.

На добро
Справжній воїн усе зможе витримати,

він знає, що труднощі зроблять його
сильнішим. «А Бог усякої благодаті, що
покликав вас до вічної слави Своєї в
Христі, нехай Сам удосконалить вас, хто
трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить,
уґрунтує» (1 Петра 5:10).

Як чоловік, що був побитий, був поки�
нутий умирати, але вижив, перебуваю�
чи в темниці може писати: «Ні про що
не турбуйтесь, а в усьому нехай виявля�
ються Богові ваші бажання молитвою й

проханням з подякою. І мир Божий, що
вищий від усякого розуму, хай береже
серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі»
(Филип’ян 4:6�7)? Відповідь дуже прос�
та. Павло постійно шукав спілкування з
Богом, учився від Свого Спасителя.
Павло ніколи не забував те, що він пе�
режив дорогою до Дамаска. Його рі�
шення було незмінним, незважаючи на
обставини у житті – бути присвяченим
тому, до чого його закликав Бог. Апос�
тол Павло не звертав уваги на земні
ситуації, тому що його погляд був спря�
мований на Христа, Який дає йому муд�
ре керівництво.

Наприкінці дороги
Одна жінка все своє життя старанно

читала Слово Боже й учила напам’ять
вірші. Своїм девізом у житті вона обра�
ла 2 Тимофія 1:12: «...Бо знаю, в Кого я
ввірував та впевнився, що має Він силу
заховати на той день заставу мою». Ми�
нали роки. Ця жінка постаріла й тепер
жила в будинку для людей похилого ві�
ку. Її пам’ять стала погіршуватися. Ті,
хто відвідував її, казали, що чули з її
вуст її улюблений вірш уже в скороче�
ному варіанті: «Бо я знаю, у Кого ввіру�
вала..., – казала вона. – має Він силу
зберегти заставу мою». Минув ще час,
вона слабшала, а вірш став ще корот�
шим: «Має Він силу...». Умираючи, вона
ледве чутно шепотіла одне слово – тіль�
ки одне слово залишилося від її улюб�
леного вірша: «Він». У неї більше ні�
чого не залишилося, і, наближаючись 
до небесної брами, вона шепотіла:
«Він...Він... Він...». Він був і залишався
сенсом і метою її життя. (Л. Діллоу,
«Наповни тривожне серце спокоєм»).

У будь�яких обставинах твого життя,
навіть найважчих, пам’ятай: ти можеш
витримати всі страждання, як добрий
воїн Ісуса Христа, тому що Він – твій Бог.
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Завдання
Знайди відмінності між двома воїнами.

Через це 
візьміть повну Божу зброю,

щоб могли ви 
дати опір дня злого, 

і, все виконавши, 
витримати.

Ефесян 6:13
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У дорогу!
У нас знову є можливість помандру�

вати, залишаючись у своєму зручному
кріслі. Отже, давай повернемося назад
на багато років в глибоку історію й по�
дивимося, якими були стосунки людини
з Богом у часи Старого Заповіту.

Євреї знали, що наближатися до Бо�
га «небезпечно». «Людина, – сказав
Бог Мойсеєві, – не може побачити Ме�
не – і жити» (Вихід 33:20). Яків був
украй здивований у Пенуїлі: «Бачив був
Бога лицем у лице, та збереглася душа
моя» (Буття 32:31). Бог в очах євреїв
більше був Суддею й «вогнем пожи�
раючим», ніж Другом і Наставником.
Спілкувалися вони з Богом за допомо�
гою первосвященика.

Одним з найважливіших релігійних
свят юдеїв був день очищення. Тільки
цього дня первосвященик входив у
Святе Святих, де перебував Бог. Кож�
ний розумів, що гріх відокремлює лю�
дину від Бога, а щоб увійти в Його
присутність, потрібно було строго
дотримуватися Його Закону. Для цьо�
го існувало багато правил очищення 
й жертвоприношення для Левитів і
священиків. Але життя показало, що
жертвоприношення не може усунути
ці перешкоди.

Як же знайти вихід? Де знайти доско�
налу жертву й такого ж досконалого

первосвященика? Читаючи сьогодні ці
рядки, ти вже знаєш відповідь.

Досконалий Первосвященик
Ти ніколи не замислювався, як би ти

себе почував, якби не був собою?
Близько сорока років тому американець
Джон Говард Гріффін пофарбував свою
шкіру в темний колір, щоб випробувати,
як живеться чорному в суспільстві бі�
лих. У захоплюючій книзі «Чорний, як
я» Гріффін описує свої подорожі Шта�
тами, розповідаючи про жахливу дис�
кримінацію й забобони, з якими йому
довелося стикнутися, «відмовившись»
від свого білого кольору шкіри.

Ісус прийшов у цей світ, покинувши
все. Нам навіть важко уявити, від чого
Він відмовився заради нас, адже ми ні�
коли не бачили всієї слави й величі, у
яких Він перебував на небі зі Своїм От�
цем. Але ось Він на землі. Для чого?

Своїми словами напиши, як ти думаєш,
для чого прийшов у цей світ Христос.

Ісус став тим, кого так довго шукали
й чекали євреї. Він став Первосвящени�

Біблія вчить, що Ісус – 
єдиний Посередник між Богом і людьми
(Євреїв 4:14�5:10)

«Один@бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, – 
людина Христос Ісус» (1 Тимофія 2:5)

ВЕЛИКИЙ ПЕРВОСВЯЩЕНИК3838
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ком. Якого ж Первосвященика послав
нам Господь?

Із всіх зазначених нижче віршів По�
слання до євреїв випиши характеристику
Ісуса Христа як Первосвященика.

2:17 _______________________________
2:18 _______________________________
7:24�28 ____________________________
8:1 ________________________________

Досконала жертва
Досконалий Первосвященик є. Але де

ж досконала жертва?! Відповідь диво�
вижно проста – Він же і є жертва «убла�
гання за наші гріхи» – твої й мої.

Прочитай посилання з Послання до
євреїв і напиши своїми словами, що го�
вориться про жертву Христа.

9:11�12

9:28

10:12�14

З початку часів Бог вимагав плату в
жертву за гріх, із цієї причини й прино�
сили тварин у жертву. Тварина мала бу�
ти досконалою.

Після смерті й воскресіння Христа
пролиття крові тварин не має сенсу, то�
му що кров Христа заплатила ціну за
гріх людський.

Бог зробив крок до людей через
смерть Христа, тепер людині залишило�
ся зробити останній крок. Якщо людина
хоче мати прощення гріхів, тоді їй
необхідно прийняти Христа як жертву
за свій гріх. Прийняти Христа через мо�
литву покаяння – цього очікує Бог від
кожної людини.

Завдання
Розгадай, і ти дізнаєшся, хто в Біблії названий не простим, а царським священ�

ством.

а�4 

і�3 

р�7 

т�9 
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ю�0

в�2 
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Що є наше життя?..
Кожний з нас шукає сенс життя. Од�

ні думають, що він – у багатстві, інші –
що в знанні, треті – у любові, справед�
ливості, щасливому шлюбі й чудових
дітях. Ще одні бачать сенс у престиж�
ній професії, кар’єрному рості, допо�
мозі нужденним, відновленні справед�
ливості, задоволеннях або просто в
«русі за течією». Всім цим людина
переймається, це якоюсь мірою полег�
шує її існування; цій меті вона іноді від�
дає все своє життя, але раптом, став�
ши перед обличчям смерті або якихось
складних обставин, вона розуміє, що
це не те, чого вона шукала все життя.
Це не принесло очікуваного миру, спо�
кою. Сенс життя не збагнути...

Невже це насправді все, чого можна
чекати від життя? Невже більше нічого
не треба й усе в порядку? Звідки ж то�
ді ця порожнеча й невдоволеність? Ви�
ходить, чогось все�таки не вистачає?
Значить...

Життя полягає 
не тільки в цьому!

Життя – це нерозгадана таємниця. І
це ми можемо побачити на прикладі
дрібного гірчичного зернятка, що отри�
мало звідкись здатність жити й розмно�
жуватися. У цьому зернятку таїться
життя, яке не можна виявити під мікро�

скопом, але посади його в землю, поли�
вай, і життя неодмінно себе виявить.
Учені можуть створити абсолютно точ�
ну копію зерна, з таким же хімічним
складом, але вдихнути в нього життя й
змусити рости – цього зробити не може
ніхто. І якщо ми кажемо про неможли�
вість дати життя маленькому зернятку,
то що можна сказати про наше з тобою
життя? Чи замислювався ти над тим,
що наше життя починається в організмі
матері із дрібної частинки, за розміром
меншої, ніж крапка, поставлена на па�
пері олівцем? І якщо життя має таку ве�
личезну силу, щоб з маленького зер�
нятка виросло величезне прекрасне де�
рево, що дає плід для продовження
життя, або із простої клітини – прекрас�
на людина, що має владу над усім, що
живе на землі, то, природно, у цього
життя має бути Той, Хто Сам є життям
(Івана 14:6), його Творцем (Івана 5:26) і
джерелом (Псалом 35(36):10). Справж�
нє життя – життя у всій повноті й радос�
ті – має свій початок у Богові (Псалом
15(16):11). Тільки Бог може наповнити
наше життя справжнім змістом. Не ре�
лігія, не обряди, а Живий Бог.

«Хто має Сина, той має життя»
(1 Івана 5:12а)

Із самого початку існування Землі Бог
створив людину й наділив її вічним і на�

Слово Боже закликає нас уподібнюватися 
до Господа Ісуса Христа

«Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, 
дивимося всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ 

від слави на славу, як від Духа Господнього» (2 Коринтян 3:18)

СТАЄМО СХОЖИМИ НА ХРИСТА3939
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сиченим життям. Але гріх, що ввійшов 
у світ через неслухняність перших лю�
дей, зробив свою пагубну справу: життя
стало коротким, важким і для багатьох
втратило сенс. Кожному з нас Бог пода�
рував тільки одне життя, і кожен день у
ньому ми можемо прожити тільки один
раз. І якщо цей день ми витратили мар�
но, то, на превеликий жаль, нічого вже
не повернути, а багато чого – і не ви�
правити. Хвилина, яка щойно минула,
вже пішла у вічність, але за кожну ми
дамо відповідь перед Творцем.

Бог хоче, щоб кожна людина шукала
ту єдину дорогу, завдяки якій вона змо�
же побачити справжній сенс життя. І ця
дорога – через віру в Ісуса Христа й
уподібнення до Нього. Ісус прийшов на
землю, щоб налагодити загублені в
Еденському саду особисті взаємини
Бога з людиною через Свою хресну
смерть. І якщо ми віримо, що Ісус – Син
Божий і що Він помер за наші гріхи й
беззаконня, якщо ми прагнемо спілку�
вання з Ним і присвячуємо Йому все
своє життя, то життя нарешті набуває
справжнього сенсу. Наше тіло стає хра�
мом Святого Духа (1 Коринтян 6:19), то�
му воля Божа, щоб ми жили так, щоб у
кожному дні й годині таївся зміст, що
дає право жити вічно!

Бог пропонує нам вічне життя з Ним
у Його блаженнім раї. Диявол пропонує
людині радість і задоволення тут, на
землі, а після смерті – вічні муки. У чо�
му ти бачиш сенс свого життя?

Якщо ти вже в Господі, то, на відміну
від інших людей, повинен дивитися на
своє життя у світлі вічності, знаючи,
що воно дійсно коротке. Соломон його
зрівняв із тінню (Еклезіяста 6:12). Тіні
можуть бути оманливі: подовжуватися,
коротшати, розростатися до неймовір�
них розмірів, по суті ж будучи просто

нікудишнім відбитком свого господа�
ря. Життя без істинного сенсу дуже
схоже на тінь: «багато шуму, мало ді�
ла». Життя християнина має визнача�
тися зовсім інший світом, ніж життя
звичайних людей, тому що він є грома�
дянином іншого світу, Царем якого є
Сам Бог. Колись Отець Небесний по�
кличе Своїх дітей, і ми повинні будемо
повернутися додому. А поки що ми –
як пілігрими, наша присутність на цій
землі є тимчасовою і націленою тільки
на те, щоб виконати волю того, хто по�
слав нас.

Кожна людина, розуміючи, що їй даро�
вано не так вже й багато часу на землі
(Псалом 89(90):10), повинна встигнути
зробити найважливіше. Що саме?

� Усвідомити, що ми живемо завдяки
Творцеві, Який вдихнув у нас подих
життя (Буття 2:7).

� Знайти протягом життя, відпущено�
го нам Богом, дорогу, як відновити
свої взаємини з Ним, тобто знайти
Ісуса Христа (Івана 14:6).

� Дізнатися волю Творця стосовно на�
шого життя й виконувати її через
слухняність Йому і Його заповідям
(Івана 6:40; 1 Солунян 4:3�7).

� Кожен день свого життя поклоняти�
ся Тому, Хто гідний хвали, честі та
слави (Об’явлення 5:11�13).

� Бути постійно готовими до приходу
Господа Ісуса, пильнувати у молитві
(Матвія 24:36�51; Луки 21:34�36).

� Постійно перевіряти себе, відпові�
даючи на запитання: «Хто є пастирем
мого життя? Що потрібно робити,
щоб через моє життя прославився
святий Бог? Чи добре свідчення мого
життя?» (1 Івана 3:19�24; 2 Коринтян
13:5; Плач Єремії 3:40).

� Утримувати себе в чистоті (1 Тимофія
2:1�4; Филип’ян 4:8).
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Завдання
Напиши на аркуші паперу, користую�

чись запропонованим списком, інвентар
(перелік) речей у твоїй кімнаті. Потім на�
проти кожної речі зроби позначку, чи
славить ця річ Бога (наприклад, Біблія),
безчестить Його (наприклад, диск із
кривавою грою) або вона може бути ви�
користана подвійно – нейтральна (на�
приклад, комп’ютер). Проаналізуй, яких
речей у твоїй кімнаті більше й виріши
позбутися тих, які неславлять Бога й
ганьблять твоє ім’я як учня Христа. По�
тім вибери п’ять «нейтральних» речей із
твого переліку й опиши, як ти можеш ви�
користовувати їх для слави Божої.

� Книги

� Одяг

� Сувеніри

� Фотографії

� Електроніка (радіо, телевізор,
комп’ютер)

� Диски (аудіо, відео, ігри)

� Журнали

� ... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 183

Що Бог говорить мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 487

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 8811

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 12814

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 15817

Що Бог говорить мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 18820

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 21822

Що Бог говорить мені Як мені чинити

Неділя
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ЗБІРКА УЛЮБЛЕНИХ ПІСЕНЬ

Господь, я славлю Тебе
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Ісусе, Спаситель
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Ісус, Ти – найкращий Друг!
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2. Ти один розумієш все і думки всі таємні знаєш,
Ти зі мною у кожну мить, потішаєш і підкріпляєш.
Хай полине подяка Тобі за щедроти і вічну милість.
Ісус, Ти – Спаситель душі, Ти є щастя моє і радість.
Приспів.

Ісусу слава!

2. І цей день нарешті до нас увірвався,
Він приніс нам віру в світле майбуття.
Через Свого Сина Всемогутній Батько
Нам дарує ріки вічного життя!
Приспів.

3. Люди України, піднімайте руки,
Прославляйте Сина, Він – єдиний Бог.
Він Своєю кров’ю розірвав кайдани,
Він достойний слави, Ісус Христос.
Приспів.
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Я дякую за плин мого життя
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2. За хліб щоденний дякую Тобі,
Безмежно вдячний я за хліб небесний,
Яким живу у радості й журбі,
За джерело благословень чудесних.
Приспів.

3. За друзів щиро дякую, Ісус,
Які приймають в простоті сердечній,
За їх молитви у часи спокус,
За спокій Твій і радість безконечну.
Приспів.

Твоя любов – немов ріка
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Хвала Тобі, Господь!
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2. Коли в тривозі я чи в боротьбі,
Я знаю, що зі мною завжди Ти,
З Тобою легко в радості й в журбі,
Люблю Тебе, хвала і честь Тобі!
Приспів.

3. Настане день, коли Тобі хвалу
Я вічно в небесах співатиму,
Великі й славні всі Твої діла.
Тобі, мій Боже, слава і хвала!
Приспів.

Христе, Ти живеш в душі моїй

2. Ісус, Ти є Батько любий мій,
Ісус, Ти – Звершитель моїх мрій,
О, Ісус, Ти усьому є Творець
Ти початок є, Ти є і кінець.

3. Спасе, Ти за мене постраждав,
Спасе, я найщасливіший став,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.

4. Христе, Ти живеш в душі моїй,
Ісус, Ти є Батько любий мій,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.

5. Христе, Ти даєш мені спокій
Ісус, Ти – Звершитель моїх мрій,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.
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Послав Бог Свого Сина
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Ми прийшли сьогодні

2. Всемогутній Боже, над царями Цар, дай води живої спрагненим серцям.
Ми прийшли сьогодні у святий Твій дім, щоб Тобі одному славу вознести!
Приспів.
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Позначення акордів:

A – ля (мажор)
B – сі (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – мі (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m – мінор
A/E – ля (мажор)

з басом мі
7 – септакорд

Зміст:

Господь, я славлю Тебе  . . . . . . . .150
Ісус, Ти – найкращий Друг!  . . . . .152
Ісусе, Спаситель  . . . . . . . . . . . . . .151
Ісусу слава!  . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Ми прийшли сьогодні . . . . . . . . . .159
Послав Бог Свого Сина . . . . . . . . .158
Твоя любов – немов ріка  . . . . . . .155
Хай сповняє Дух Господній  . . . . .160
Хвала Тобі, Господь!  . . . . . . . . . . .156
Христе, Ти живеш в душі моїй  . . .157
Я дякую за плин мого життя  . . . .154

Хай сповняє Дух Господній
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