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5Взаємозв’язок поколінь

«Адам, Сиф, Енош... Боаз породив
Оведа, Овед породив Єссея. А Єс�
сей породив... Давида сьомого...»

«Як нудно, – скажете ви, – для чо�
го все це нам треба? Для чого стіль�
ки імен було записано на сторінках
Святого Письма?»

Слово Боже нам каже: «Усе Пи�
сання Богом надхнене, і корисне до
навчання, до докору, до направи, до
виховання в праведності» (2 Тимо�
фія 3:16). Це значить, що і всі родо�
води для нас корисні. Розглянемо
кілька причин цього.

Втілений задум спасіння
в Ісусі Христі

По�перше, в культурі будь�якого
народу важливо знати свій родовід,
хто від кого народився, хто від кого
походить. По�друге, за задумом Гос�
поднім Божий народ ні за яких об�
ставин не повинен був розчинитися
серед інших народів. Ізраїль завжди
знаходився в стані небезпеки зміша�
тися з язичниками і відійти від істин�
ного поклоніння Богу, який вивів 
їх із єгипетського рабства. На жаль,
досить часто так і траплялося, а це
приводило до поклоніння ідолам –
несправжнім богам, яких шанували

інші народи. Родоводи в Слові Бо�
жому нагадують нам про особливе
місце ізраїльтян серед інших народів
і про їхнє особливе завдання як об�
ранців Господніх.

Розбираючи родоводи із ниніш�
нього біблійного тексту, ми можемо
простежити зв’язок поколінь, кожну
ланку від створення першої людини
до народження нашого Спасителя.

1) Від Адама до трьох синів Ноя:
Сима, Хама і Яфета (1 Хроніки 
1:1�17). Прочитавши уважно родовід
трьох синів Ноя, ми бачимо, що від
Хама, згідно з прокляттям його батька
(Буття 9:20�27), походять всі язич�
ницькі народи, яких сотні років пото�
му виженуть з Обітованого Краю ізра�
їльтяни: ханаанеяни, хіттеяни, євусея�
ни, амореяни, ґірґашеяни, хіввеяни
(Повторення Закону 7:1�4), а також
сумнозвісні филистимляни, з якими Із�
раїль воював багато років свого існу�
вання. Від Сима ж родовід веде нас
до виникнення Божого народу.

2) Від Сима до Авраама. Матвій
починає родовід Ісуса з Авраама.
Незважаючи на те, що Авраам свого
часу втомився чекати виконання Бо�
жої обітниці й таким чином з’явився
на світ Ізмаїл (Буття 16), незважаючи

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Хроніки 1�3; Матвія 1:1�17; Луки 3:23�38

Ключовий вірш: «Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса!... А коли
ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею спадкоємці»
(Галатів 3:26,29)

Біблійна істина: Біблія вчить, що Божі обітниці, дані в минулому, будуть
виконані й у сьогоденні

1
”–Œü
1
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ
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на те, що в Авраама були діти і від ін�
шої дружини після смерті Сари (Бут�
тя 25:1�4), Бог продовжує обраний
рід саме від обіцяного Ним сина Іса�
ка (Буття 18:1�19; 21:1�8).

3) Від Авраама до 12 синів Якова.
Виникнення племен – важлива віха
в історії Ізраїля. Кожному зі своїх 12
синів Яків перед смертю дав особ�
ливе благословення. У книзі Об’яв�
лення сказано, що на брамах Небес�
ного Єрусалима написані імена 12
ізраїльських племен (Об’явлення
21:12�13).

4) Від Юди до Давида. Бог обирає
для продовження родоводу Свого
Сина плем’я Юди (Буття 49:1�10).
Це ім’я часто фігурує в пророцтвах
про прийдешнього Месію.

5) Від Давида до переселення у
Вавилон. Ізраїльський народ протя�
гом декількох сотень років постійно
порушував заповіт, укладений ним із
Богом на горі Сінай, тому його пере�
слідують прокляття, про які Господь
попереджував. Божий народ пере�
селений у Вавилон, але Бог продов�
жує здійснювати свій задум.

6) Від Вавилонського полону до
народження Ісуса Христа. Родовід
вказує нам на те, що вигнанці, які
повернулися з полону, продовжують
здійснювати Божий задум спасіння
людства.

Головне призначення родоводів –
підтвердити Божий задум спасіння
всього людства. Простеживши родо�
від Ісуса Христа від Адама, через Ав�
раама і Давида, ми бачимо, що Бог
крізь усі покоління залишається вір�
ний Своєму Слову.

Ми – діти Авраама
Божий народ пишався Авраамом,

другом Божим – своїм кревним

предком, тому надавав особливого
значення родовідним спискам, щоб
знати про приналежність до роду пат�
ріарха і бути впевненим в успадку�
ванні даних йому Богом обітниць і
благословень.

Однак фізичне походження не га�
рантує спасіння. Тільки через віру
в Христа ми знаходимо своє місце
на дереві роду обраного народу,
тільки через Господа Ісуса ми ста�
ємо духовними дітьми Авраама і
спадкоємцями Божих обітниць: «А
коли ви Христові, то ви Авраамове
насіння й за обітницею спадкоємці»
(Галатів 3:29). Тілесно Авраам –
батько всіх євреїв; духовно він –
батько всіх віруючих у Господа
Ісуса, як євреїв, так і язичників за
походженням. Бог уклав з Авра�
амом і його потомством заповіт, у
якому Він обіцяв, що через Авра�
ама поблагословить увесь світ: «І
благословляться в тобі всі племена
землі!» (Буття 12:3). Коли Павло
писав про насіння Авраама, то мав
на увазі саме Христа, що тілесно
походив від «друга Божого», як на�
званий у Писанні Авраам (Якова
2:23). Отже, всі віруючі в Христа
стають спадкоємцями Божих бла�
гословень.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Усі родоводи, які ми читаємо, бу�

ло складено свого часу з великою
старанністю, щоб нагадувати, що
кожна конкретна єврейська родина
мала зв’язок з Божим народом мину�
лого, що Бог залишається вірним
Своїй обітниці з покоління в поко�
ління. І якщо єврейський народ так
цінує свій родовід і пишається при�
належністю до насіння Авраамово�
го, то наскільки має бути цінним те,
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що кожен з нас, як «дике оливне де�
рево, прищепився між них і став
спільником товщу оливного кореня»,
ми стали законними дітьми Божими
через прийняття жертви Ісуса Хри�
ста (Римлян 11). Бог виявив нам
Свою любов через Свій народ; Йо�
го обітниці так само непорушні за�
раз, як і колись. Ми, християни, як

ніхто інший повинні дорожити
своєю спадщиною!

Чи цінуєте ви те, що є спадкоєм�
цем Божих благословень?

Завдання
«Моє генеалогічне дерево»
Складіть свій родовід (ваше ім’я

має бути вгорі).



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 394

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 6

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 7

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 8

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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В історії Ізраїля ковчег заповіту
символізує присутність Бога. Ковчег
стояв у Святому Святих – у скинії,
побудованій задовго до царювання
Давида, у той час, коли Ізраїль манд�
рував пустелею. На ковчегові знахо�
дилося віко, по обидва боки якого
стояли херувими. Звідси Господь
обіцяв відкриватися і говорити про
Свої веління (Вихід 25:10�22).

Зневага веде до покарання
Прочитавши 1 Сам. 4�7 розділи,

ми дізнаємося, що ковчег Божий був
захоплений филистимлянами, а по�
тім, кінець�кінцем, опинився в ізра�
їльському місті Кір’ят�Єарімі (місто
знаходилося на межі володінь Венія�
мина і Юди, на захід від Єрусалима).

Звичайно ж, Давид як присвяче�
ний Господу чоловік дуже хотів, щоб
ковчег заповіту знаходився в місті,
яке він мав намір зробити своєю
столицею і яке мало стати центром
поклоніння Богу Ізраїля. Тому Да�
вид повинен був із усією серйоз�
ністю поставитися до Божих велінь
щодо переміщення ковчега, але він
вчинив за взірцем филистимлян, які
спорудили для перевезення ковчега
воза. Бог не покарав язичників за
порушення Свого веління щодо пе�

реміщення ковчега, бо вони просто
не знали його (Римлян 2:12�15). Го�
ловним було те, що вони, на відміну
від єгиптян, не озлобили своїх сер�
дець і віддали Божий ковчег. Але
Давидові Бог не дозволив поруши�
ти Свої правила.

Саме так люди в цьому світі хочуть
установлювати власні канони щодо
Церкви, вводити в дію закони й
утверджувати релігійні обряди. І цих
людей, які не знають сутності Бога,
Його законів, Його думок, Бог не ка�
рає так, як карає тих, котрі вже є
дітьми Божими і знають, як поводи�
тися в присутності Святого Бога.

Якщо подивитися збоку, то ковчег
являв собою просто ящик, і його лег�
ко можна було переміщати, куди
тільки захочеться. Але Бог, присут�
ність Якого символізував ковчег,
не може бути керований людьми, і
це побачили всі, хто порушував пра�
вила, що стосуються символу свято�
сті Бога. Аналогічний випадок ми
бачимо в 1 Сам. 6:19�20, де гово�
риться про безбожну цікавість.

Цю типову помилку часто робимо
і ми, діти Божі. Ми беремося за
добру Божу справу або в непра�
вильний спосіб, або в неприйнятно�
му стані духу, далекому від Бога.

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Хроніки 13�15 розд.

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

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми з благоговінням і відповідальністю
служили Йому

2
”–Œü
2

”–Œü
У ПРИСУТНОСТІ СВЯТОГО БОГА
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Бог ніколи не буде благословляти
Своїх дітей, якщо вони, виконуючи
яку�небудь справу, порушують при
цьому Його волю. Звичайно, ми мо�
жемо якийсь час продовжувати ро�
бити справу з видимим успіхом: «А
Давид та ввесь Ізраїль грали перед
Божим лицем з усієї сили, – і з
піснями, і на цитрах, і на арфах, і
на бубнах, і на цимбалах, і на сур�
мах». Це було вражаюче видови�
ще! Важко було б висловити свою
незгоду з учинком Давида: будь�яке
заперечення потонуло б у багатого�
лоссі музичних інструментів. Але
коли ця радість раптом була припи�
нена? Як тільки воли нахилили ков�
чег, а «простяг Узза свою руку». Да�
вид і його народ не поставилися з
належною серйозністю до того, що
було особливим символом Божест�
венної присутності.

Чи було нам, людям Нового Запо�
віту, залишено що�небудь для піклу�
вання і турботи, схоже на ковчег?
Так, старозаповітному ковчегові від�
повідає Син Божий – Бог, Який вті�
лився у людину. Нам, християнам, із
усією серйозністю необхідно нести
святе Ім’я Ісуса і зберігати істину,
яку Він дав людству.

Чи не виявляєте ви у своєму житті
легковажного, поверхневого чи на�
віть зневажливого ставлення до Бо�
жої святості? Чим для вас є молитва,
Біблія, богослужіння? Чи спілкуєтеся
ви з навколишніми, як з Його ство�
ріннями, не дозволяючи собі осуду
чи відчуття власної переваги?

За своє нехтування правил пере�
міщення ковчега ізраїльтяни були
покарані. Узза вмирає на місці, Да�
вид, як, здається, і всі ізраїльтяни,
лякається і засмучується, 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 в своїй самовпевне�
ності. Давид чинить правильно: він
залишає ковчег там, де є можли�
вість, і заглиблюється в Закон Бо�
жий і спілкування зі священиками і
Левитами. Він готовий вирішити пи�
тання правильно, як того очікує Бог.

Ми також можемо стати недбалими
у вшануванні Бога, якщо не будемо
мати з Ним живого спілкування. А що
значить «живе»? Те, що ми постійно
очікуємо Його волі, перебуваємо в ді�
алозі з Господом через Його Слово і
молитву. Ми не повинні покладатися
на власні сили, а все довіряти Ісусу і
самим бути слухняним інструментом
у Його руках. А якщо трапиться в на�
шому житті так, що Господь вкаже
нам на наші неправильні дії, не по�
спішайте виправдовувати себе. Шу�
кайте прощення через покаяння і
прагніть виконати волю Божу якнай�
точніше. Ми повинні знати, що наш
Бог Милосердний (Псалом 77(78):38)
і Всепрощаючий (Вихід 34:6�7). Він
хоче, щоб наше життя було життям
віри, тієї віри, що виявляє з одного
боку нашу неміч, а з іншого боку –
благодать, силу і святість Бога.

Давид як людина, що прагне до
живого спілкування з Богом, у під�
сумку усвідомлює це: «Вдарив нас
Господь, Бог наш, бо ми не шукали
Його так, як належало» (1 Хроніки
15:13б). Він віддає розпорядження
священикам і Левитам освятитися –
тобто відділитися від гріха, і цього
разу якнайточніше виконати веління
Господа щодо перенесення ковчега.
Тепер радість і втіха ізраїльтян не об�
тяжені неслухняністю Святому Богу.
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Отже, щоб перебувати в присутно�
сті Святого Бога, нам потрібно
«освятитися» – відділитися від гріха
(1 Солунян 4:1�7; Ісаї 1:16�18; Ко�
лосян 3:8�14; 1 Петра 1:15�16) і на�
магатися в усьому виконувати Його
Слово. І тільки тоді ми отримаємо
справжні благословення, що дару�
ються тим, хто знаходиться поруч з
«Ковчегом».

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Дорогий друже, якщо ти називаєш

себе дитям Божим, то чи розумієш
ти всю відповідальність свого стано�
вища в істинному перебуванні перед
святим і праведним Богом? Святе
життя потрібно плекати, як тендітну
рослину в поганому ґрунті.

Для цього потрібно:
1. Проводити якнайбільше часу на�

одинці з Господом у сердечних молит�
вах (Ефесян 6:18; 1 Солунян 5:17).

2. Постійно живитися Словом Бо�
жим і застосовувати Божі принципи у
своєму житті (Псалом 118(119):9�11;
Івана 5:39; Якова 1:22�25).

3. Спілкуватися з народом Божим
на зібраннях (Євреїв 10:25).

4. Виробляти благочестиві пере�
конання і жити відповідно до них:

� навчитися говорити «ні» спокусі
(Луки 17:1; 2 Петра 2:9);

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

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

� уміти доступно обґрунтувати свої
переконання на підставі Біблії (1 Пет�
ра 3:15).

5. Керувати своїми думками:
� не зосереджувати свою свідо�

мість на грішних думках чи речах,
пильнувати своїм розумом, ставлячи
в центр свого внутрішнього світу Ісу�
са Христа – найбільш гідний предмет
ваших думок (Колосян 3:1�2).

Слава нашому Богу, що Він милос�
тивий, «не завжди на нас ворогує, і
не навіки заховує гнів». Ніколи не за�
бувайте прославляти Ісуса Христа,
Який став жертвою за наші гріхи, а
тепер клопоче за нас перед Святим
Богом. Нехай стимулює нас до свято�
го життя швидке повернення Госпо�
да! І якщо ми не хочемо, щоб Його
прихід застав нас у невідповідності з
Його святістю, то нам треба невід�
кладно прийняти рішення бути свя�
тими (1 Петра 1:15�16)!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 9910

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 11

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 12

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 13915

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 16

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 17919

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Хроніки 20922

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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У світі людей існує постійне праг�
нення виділитися. На першому міс�
ці стоїть суперництво, мета вирвати�
ся нагору і керувати всіма. Але що
говорить нам про це Біблія? Чи цьо�
го вона нас навчає? Як тільки ми по�
рушуємо питання, хто буде «вели�
ким», то отримуємо абсолютно ясну
відповідь: «Хто з вас великим бути
хоче, – нехай буде він вам за слугу.
А хто з вас бути першим бажає, –
нехай буде всім за раба» (Марка
10:43�44). Ісус учив, що в Царстві
Божому єдиний шлях «наверх» – спус�
титися вниз і служити усім. Вчення
про служіння настільки важливе, що
воно записане як у Новому, так і в
Старому Заповітах.

Придверний?.. 
Придверний!

У великих церквах перед зібран�
ням ми можемо побачити «чергово�
го» диякона, що стежить за дотри�
манням порядку, допомагає зорієн�
туватися тим, хто прийшов уперше,
проводить людей на вільні місця.
Збиранням матеріальних коштів зай�
маються, в основному, літні служите�
лі, які вже навіть не стають за стіл
під час хліболамання.

«Хіба все це служіння? – може по�
думати хтось. – Інша справа – про�
повідь. Чи, зрештою, хор». Але чи іс�
нує краще чи гірше служіння перед
Богом? Погляньмо, що говориться в
Старому Заповіті про тих, хто слу�
жить, і їхнє служіння при храмі Гос�
пода в часи закінчення правління
Давида і початку царювання його си�
на Соломона.

Святість храму передбачала, що
роботу в ньому повинні виконувати
«святі» люди, тобто відділені на слу�
жіння, а не випадкові. Не всі мали
обов’язком принесення жертв, була
й інша робота, що вважається нами,
людьми, скромнішою – придверні,
доглядачі, прибиральники... Але цю
різну роботу виконували як незнач�
ні, так і важливі персони. Щоб не бу�
ло ніяких незгод у служінні Богу, свя�
щеники і Левити кидали жереб, щоб
рішення про черговість було за Гос�
подом.

Ми теж повинні бути готові не зау�
важувати різниці між «важливим» і
«незначним» служінням, пам’ятаючи,
що ті, хто вірно виконує скромні
обов’язки, знайдуть визнання, якого
вони, можливо, позбавлені сьогодні.
Служіння всемогутньому Творцю – чи

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Хроніки 23�26

Ключовий вірш: «Будь сильний і будь відважний, і роби, не бійся та
не лякайся, бо Господь Бог, Бог мій, з тобою, – Він не покине тебе
й не позоставить тебе аж до закінчення всієї праці роботи
Господнього дому...» (1 Хроніки 28:20)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цінували будь�яку працю для Нього

3
”–Œü
3

”–Œü
ГІДНІСТЬ СЛУЖІННЯ
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воно якесь особливе, чи звичайне,
пересічне і непомітне – що може бути
більшою гідністю для нас, бідних, ні
до чого не придатних грішників!

Якщо ми подивимося, як проходи�
ло служіння в храмі, то побачимо,
що у всіх сферах життя священиків і
Левитів мав бути порядок і органі�
зованість. Кожний повинен був ви�
конувати своє завдання за точно
встановленим для нього планом,
прагнучи до досконалості в служінні
Святому Богу. У наш час робота слу�
жителів (усіх рівнів) також має про�
ходити організовано. І тут багато чо�
го залежить як від керівництва, так і
від «підлеглих».

Як ми знаємо, у Старому Заповіті
Левити мали особливе служіння. Ко�
ли ще не було храму, до їхніх
обов’язків входили догляд за скині�
єю і носіння на плечах ковчега запо�
віту та решти оснащення скинії. Во�
ни переносили його з одного місця
на інше. Але коли було побудовано
храм, потреба в носінні скинії від�
пала. Ми бачимо, що Левити швидко
і без ремствування взялися за нове
служіння й обов’язки: бути перепи�
сувачами, суддями, музикантами. Це
служіння, як і носіння скинії, треба
було здійснювати з усією серйозні�
стю і відповідальністю.

Здатність пристосовуватися до
різних видів служінь важлива і для
нас. Чи завжди ми можемо швидко
перебудуватися на новий лад у цер�
ковному служінні? Чи, якщо хтось з
нас має високий чин, то не личить
йому бути «придверним» у домі Гос�
подньому?

В учнів Христа було бажання дові�
датися, хто з них має вважатися за
більшого (Луки 22:24). Ісус не був
здивований і проханням двох братів,

Якова й Івана (Марка 10:35�45), Він
знав, що люди, здебільшого, бажа�
ють панувати над іншими. «Я серед
вас, як службовець», – сказав Він
(Луки 22:27б). «Бо Син Людський
прийшов не на те, щоб служили Йо�
му, але щоб послужити, і душу Свою
дати на викуп за багатьох» (Марка
10:45). Царство Христа не схоже на
царство цього світу. Якщо Сам Хрис�
тос прийшов, як слуга, то чи повин�
ні ми, Його послідовники, звеличу�
вати себе? «Раб не більший за пана
свого, посланець же не більший від
того, хто вислав його» (Івана 13:16).

Ми, християни ХХІ століття, повин�
ні брати приклад з нашого Царя –
Господа Ісуса. Хоча Він у Царстві
Божому найголовніший, водночас
Він прийшов, щоб послужити людям
(2 Коринтян 8:9).

Чим можу віддячити я Тобі?
Чим ми можемо відплатити всемо�

гутньому Богу за Його ставлення до
нас? Він чекає від нас взаємності.
Він хоче, щоб ми Йому служили. І
це служіння в першу чергу жадає
від нас не якихось зовнішніх дій, а
нашого внутрішнього ставлення –
любові від серця і розуму, налашто�
ваних на те, щоб догодити Богу. А
догодити Богу ми зможемо лише
тільки в тому випадку, коли підко�
римо своє життя Його закону, свою
волю – Його волі. Як це виглядає?
Уявіть собі таку ситуацію. Після
аналізу цього заняття ви говорите
Богу: «Я зроблю все, що Ти хочеш.
Я вирушу туди, куди Ти мене по�
шлеш. Я буду робити все, що Ти ме�
ні звелиш». Через тиждень ви дові�
дуєтеся, що потрібні помічники для
служіння старим інвалідам, місіоне�
ри для благовістя в селі, що розта�
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шоване поруч, а також ще один
прибиральник і нічний черговий
для вашої церкви. Чи не скажете ви
тоді Богу: «Це явно не для мене.
Для цього є старі сестри і пенсіоне�
ри, у яких купа вільного часу. Я
краще почекаю служіння сучаснішо�
го і веселішого». Як ви вважаєте, чи
виконаєте ви Божу волю в цьому
випадку, чи ні? Деякі не хочуть іти
на таку довіру Господу, бо дума�
ють, що якщо ми в усьому будемо
підкорятися Божій волі, то незаба�
ром у нашому житті не залишиться
ні радості, ні щастя: повна віддача
служінню – «і ніякого особистого
життя». «Якщо я буду віддавати
стільки часу і сил служінню Богу, то
хто ж подбає про все інше – навчан�
ня, роботу, вибір супутника життя,
домашнє господарство тощо?» На
це запитання Ісус відповідає з усією
відповідальністю: «Отож, не журіть�
ся, кажучи: Що ми будемо їсти, чи:
Що будемо пити, або: У що ми зо�
дягнемось? Бож усього того пога�
ни шукають; але знає Отець ваш
Небесний, що всього того вам по�
трібно. Шукайте ж найперш Цар�
ства Божого й правди Його, – а все
це вам додасться» (Матвія 6:31�33).
Звичайно, Бог не пошле вас туди,
де ваше життя перетвориться на су�
цільний кошмар, Він не дасть вам
роботи понад сили. Він наш Батько
і краще за нас знає наші сили, мож�
ливості, слабкості і чесноти. Бог бе�
ре всю відповідальність за наші по�
треби на Себе, тому що тільки Він 
у змозі задовольнити їх. І не забу�
вайте, що служіння – це, насампе�
ред, не якісь церковні обов’язки, а
поклоніння Богу і смиренність пе�
ред Ним, постійне бажання дого�
дити Йому. Якщо у вас буде такий

зв’язок з Господом, жодне христи�
янське служіння не здасться вам
важким!

Історія одного бика
Якось бик через свою необереж�

ність оступився й упав у глибоку
яму. Господар бика подумав, що він
не в змозі витягти тварину з цієї ями,
і вирішив, що буде краще, якщо він
його закидає землею, щоб тварина
довго не мучилася і не хвилювала
навколишніх своїм ревінням. Госпо�
дар став кидати в яму землю. Як ви
розумієте, тварині це не особливо
сподобалося. Розлючений бик став
метатися по ямі. І отут виявилося,
що землю, яка сиплеться йому на го�
лову, можна легко утрамбовувати
копитами й у такий спосіб піднімати�
ся все вище до поверхні. Те, що ма�
ло поховати бика, допомогло йому
вибратися на поверхню!

У нашому служінні можуть бути різ�
ні ситуації, що можуть довести нас до
паніки. Але не давайте себе «закида�
ти» чим�небудь! «Струсніться», «утрам�
буйте» важкі обставини, щоб вони
допомогли вам стати на ноги і підня�
тися над ними, і служіть Богу далі!

Пам’ятайте: не можна служити
двом панам. Коли служать через ви�
году – це не служіння. «Не обманюй�
теся, – Бог осміяний бути не може.
Бо що тільки людина посіє, те саме й
пожне! Бо хто сіє для власного тіла
свого, той від тіла тління пожне. А
хто сіє для духа, той від духа пожне
життя вічне» (Галатів 6:7�8). Благо�
словення, які ми отримуємо через
щире і присвячене служіння Госпо�
ду, будуть дуже важливі для нас.
Служіння – це вічне заняття, шано�
ване і благословенне нашим Богом:
«І жадного прокляття більше не буде.
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І буде в ньому Престол Бога та Агн�
ця, а раби Його будуть служити Йо�
му» (Об’явлення 22:3).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Отже, з чого вам почати, щоб при�

святити себе на служіння Господу?
1. Розподіліть час: оцініть кожну го�

дину, витрачену минулого тижня –
можливо, вам доведеться від чогось
відмовитися (це може бути зайвий
сон, перегляд телевізора, читання
книг, телефонні розмови, прогулянки
магазинами з друзями тощо), щоб при�
святити більше часу на служіння Богу.
Господь буде вам у цьому допомага�
ти, і ви станете свідком багатьох ма�
леньких чудес у своєму житті!

2. Якщо Бог наділив вас яким�
небудь талантом, присвятіть його на
служіння Йому. Не кажіть: «Я краще
просто поспостерігаю» чи «У мене
немає ніяких особливих талантів,
щоб служити Богу», або «Я думаю,
досить того, що я приходжу на зі�
брання двічі на тиждень». Чим більш
присвячено ми будемо вести здоро�
ве духовне життя для Бога, тим біль�
ше нам буде хотітися віддавати все,
що ми вміємо, роботі Христовій.

3. Розвивайте свої здібності, на�
вчаючись, за можливістю, у христи�

янських коледжах, відвідуючи курси
і навчальні семінари різної тематики,
читаючи християнські книги, аналі�
зуючи аудіо/відеопрограми про різ�
ні види служіння.

Служіння Богу – це дія, якій ми
без залишку повинні присвячувати
всю пристрасть нашої душі. Як мож�
на отримати пристрасть до свого
служіння?

� Намагайтеся спілкуватися з тими
людьми, що мають пристрасть, охоту
до якої�небудь християнської праці
(служіння).

� Щодня нагадуйте собі, для чого і
в ім’я Кого ви трудитеся.

� Радійте тому служінню, яке ви
маєте, завжди оцінюйте його перева�
ги і Божу допомогу в ньому.

� Намагайтеся регулярно вносити
свіжий струмінь у ваше служіння.

� Завжди моліться за своє служіння.
Якщо ви хочете бути радісним

християнином, якщо ви хочете бу�
ти сильним християнином, якщо ви
хочете бути смиренним христия�
нином, то почніть трудитися для
Господа і не пропускайте ні однієї
можливості зробити для Нього яку�
небудь працю!

Хай допоможе вам Бог у вашому
служінні Йому!
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Один юнак переходив над водо�
спадом по туго натягнутому канату.
Глядачі дивилися на це видовище,
затаївши подих. Після того, як він
благополучно перебрався на дру�
гий бік і повернувся назад, глядачі
полегшено зітхнули і стали аплоду�
вати сміливцю. Після цього він узяв
із собою на канат тачку і запитав:
«Ви вірите, що я зможу пройти по
канату з тачкою?». «Звичайно, віри�
мо!» – закричали вони. Під ревіння
водоспаду канатоходець виконав
трюк з тачкою. Люди були в захва�
ті. Відпочивши якийсь час, канато�
ходець запитав: «А ви вірите, що я
можу пройти по канаті не з порож�
ньою тачкою, а з людиною, що за�
хоче туди сісти?». Глядачі знову за�
кричали: «Так!». Тоді канатоходець
попросив кого�небудь піднятися до
нього і сісти в цю тачку. Настала
тиша. Ніхто не зважився на такий
подвиг...

Чи була в цих людей віра в те, що
канатоходець знає свою справу? Мо�
же й так, але довірити йому своє
життя ніхто не захотів. Отак, можли�
во, і перевіряється справжня віра – у
повній довірі кому�небудь.

Звичайно, люди правильно зро�
били, що не сіли в цю тачку. Адже,
як не як, канатоходець був просто

людиною, він теж міг помилитися,
не розрахувати, спіткнутися, впа�
сти. І тоді їхньому життю загрожу�
вала б небезпека.

Цілком довіряти Богу – 
означає вірити в те, 

що Він знає, 
що для нас краще

Чи замислювалися ви над тим, що
все наше життя побудоване на вірі і
довірі кому�небудь чи чому�небудь?
Із самого народження ми вже почи�
наємо довіряти комусь: свої перші
кроки, свою їжу, здоров’я, а потім –
своє навчання, гроші тощо. Людьми,
яким ми довіряємо, можуть бути на�
ші батьки, вчителі, друзі, лікарі і на�
віть незнайомі, але потрібні люди.
Коли ви сідаєте в який�небудь
транспорт, ви вірите, що він вас до�
везе в потрібне місце, тому, дові�
рившись водієві, ви спокійно сидите
на своєму місці і чекаєте потрібної
зупинки. Часто буває, що люди дові�
ряють нам: розповідають свої таєм�
ниці, позичають нам гроші, вірячи,
що ми їх повернемо в призначений
термін, тощо.

Але що відбувається, коли люди�
на не виправдала нашої довіри? Ми
розчаровуємося в ній і кажемо, що
більше не можемо довіряти їй. Від�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
2 Хроніки 16

Ключовий вірш: «Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити
тих, у кого все їхнє серце до Нього» (2 Хроніки 16:9а)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цілком довіряли Йому

4
”–Œü
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ДОВІРА БОГУ
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новити довіру настільки важко і проб�
лематично, що кожен найменший
крок до цього вимагає особливого
старання, навіть у малих і маловар�
тісних справах. На жаль, відновлен�
ню довіри в нашому житті найчасті�
ше надається дуже мало уваги.

Проблеми з нестачею віри існують
також і в духовному світі. І почалися
вони ще в Еденському саду, коли
Адам і Єва, знаючи Бога, не довіри�
лися Його словам цілком і тому згрі�
шили. У результаті гріх уразив усе
людство.

Згадаймо, які біди перенесли лю�
ди, що були добре знайомі з обітни�
цями Божими, але не змогли цілком
довіритися Богу.

Екскурс в історію
Мойсей усього лиш один раз не

повірив Богу (Числа 20:1�12). Оче�
видно, за стільки років він дуже
втомився від непокори ізраїльтян.
Але недовіра була простима йому
на початку ходіння за Богом (Вихід
3�4:17). Після того ж, як Мойсей у
буквальному розумінні пройшов із
силою Божою вогонь і воду, йому
це було просто «недозволено». Цим
і пояснюється настільки суворе (як
може здатися на перший погляд)
покарання.

Сумна історія Саула (1 Сам. 9�31)
розповідає про те, як людина іноді
не просто допускає гріх невір’я, але
взагалі відходить від Господа. Цар
Саул на початку свого царювання
був позитивним героєм, ми пам’ята�
ємо його запопадливість у служінні
Богу (1 Сам. 10�11), що потім, на
жаль, поступово поступилося місцем
гордості, пихатій зарозумілості і зло�
сті. Ці речі завжди заважають нам
довіряти Господу.

Пророк Ілля, великий герой ві�
ри, теж не завжди був здатний дові�
ряти Богу. Цікаво, що після духов�
ної перемоги в змаганні з пророками
неправдивого бога Ваала (1 Царів 18)
він раптом занепадає духом і зневі�
рюється не тільки у своїх силах, але
й у силі Божій (1 Царів 19:1�4). Але
Господь – наш великий Утішитель.
Читаючи 19 розділ далі, ми стаємо
свідками однієї із найзворушливіших
сцен турботи Бога про нас. Господь
не тільки підкріплює Іллю фізично,
Він заспокоює його змучене серце,
дарує надію на присутність вірних
Божих прихильників і дає Своєму
стомленому рабові нові сили для
служіння.

І ще один
І ще один з яскравих прикладів то�

го, які проблеми оточують людину,
що втратила довіру до Бога. Це
приклад юдейського царя Аси. На
самому початку свого царювання
він «робив Аса добре в Господніх
очах». Коли він ішов на війну, то по�
кладав свою надію тільки на Бога.
Той чув його молитви і завжди допо�
магав йому.

Бог постійно нагадував Своєму на�
роду через пророків про те, що їх
чекають благословення, якщо вони
будуть шукати Господа, і прокляття,
якщо вони покинуть Його. Ми бачи�
мо, як із приходом кожного наступ�
ного царя після Саула змінювалося
становище народу: то вони потрап�
ляли в полон, то вигравали війни.
Під час правління Аси в землі Ізра�
їльській багато років був спокій і
мир, тому що серце царя було «з
Господом по всі його дні». Але що
сталося з Асою потім? Чому він став
зазнавати поразок? Прозорливець
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Ханані так сказав йому: «Через те,
що ти спирався на сирійського царя,
а не сперся на Господа, Бога свого».
Ось де криється корінь його проб�
лем! Він перестав довіряти Богу, він
знайшов підтримку в людині. І кінець
Аси був набагато сумніший, ніж йо�
го початок: він занедужав «на свої
ноги, і хвороба його була тяжка». І
ця хвороба прогресувала, вона під�
нялася до верхніх частин тіла. Але,
що ще гірше, так це те, що навіть у
своїй хворобі Аса знову понадіявся
на людей, а не на Бога: «Та й у хво�
робі своїй не звертався він до Гос�
пода, але до лікарів» (2 Хроніки
16:12б). Такий гарний початок, і та�
кий сумний кінець...

Як же це зробити?
Чи може людина мати повну дові�

ру до Бога? Може, якщо докласти
до цього максимум бажання і ста�
рання. Для початку кожний з нас
повинен добре знати Того, Кому ми
повинні довіритися. Ісус Христос
прекрасно знав Свого Небесного
Отця, безперервно перебував у
спілкуванні з Ним, тому довірився
Йому від самого народження і до
розп’яття. Саме тому на Голгоф�
ському хресті Він довірив Своє жит�
тя Богу�Отцю: «Отче, у руки Твої
віддаю Свого духа!» (Луки 23:46).

Чи знаємо ми свого Творця на�
стільки добре, щоб довірити Йому
своє життя? Просіть Ісуса, щоб Він
розкривав вам Свій характер через
Святе Письмо, аби ми ставали все
більше схожими на Нього й училися
цілком довіряти Отцю Небесному.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
А як ваші справи стосовно повної

довіри Богу? Слова, які ми часто

любимо повторювати: «я вірю в Бо�
га» чи «я довіряю Йому», іноді тіль�
ки сколихують повітря, але не ма�
ють практичної дії в нашому житті.
У кого ми віримо і кому ми довіряє�
мо насправді?

Якщо ви вже дитя Боже, то згадай�
те свої перші кроки до Господа: ви
визнали Його своїм Спасителем, по�
віривши, що Бог вас простив заради
Свого Сина, прийняли святе водне
хрещення, пообіцявши Господу вір�
но служити Йому. Минув час, ви на�
вчаєтеся, а може працюєте, несете
служіння в церкві, можливо, збирає�
теся одружитися чи вже перебуваєте
в шлюбі. У вас виникає багато проб�
лем на життєвому шляху, багато пи�
тань, і їх потрібно вирішувати. Кому
першому ви вручаєте свої проблеми?
Друзям, батькам, чоловікові чи дру�
жині, державі, лікарям? Чи ви відра�
зу звертаєтеся за порадою до свого
Небесного Отця? Бог залишив нам
право вибору. І від цього вибору
залежить як духовна наповненість
нашого земного життя, так і нагоро�
ди, що ми отримаємо чи не отри�
маємо у вічному Царстві Христа. Як�
що ми віддаємо насамперед всі наші
проблеми, переживання і радощі
людям, то виходить, ми довіряємося
таким же смертним, як і ми, а не все�
могутньому вічному Богу, нашому
Творцю.

Господь хоче, щоб ви довірили в
Його розпорядження всі ділянки
свого молодого життя. Тільки тоді ви
зможете мати повне благословення
від Нього!

Довіряй і підкоряйся –
Другої нема путі
Знайти щастя у Христі:
Довіряй і підкоряйся.
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Легко довіритися Богу і славити
Його в сприятливих обставинах на�
шого життя. І набагато важче – у су�
тужних, але саме тоді довіра і хвала
приносять особливу славу Господу і
роблять нашу віру твердішою.

Пригадайте важкі обставини, що
траплялися у вашому житті і можуть

трапитися завтра з кожним, і запи#
шіть їх у 1#у колонку. В 2#ій напи#
шіть, яка ваша реакція і дії будуть
кроком довіри Господу. Завжди доб#
ре аналізувати минуле, а також про#
думувати наперед, як вчиниш у тій чи
іншій ситуації. «Мудрий бачить лихе –
і ховається...» (Приповісті 27:12).
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П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 22924

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 25927

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя



23Зцілення

«Виорана земля дає врожай,
розірвані хмари дарують дощ,

а розмелені зерна – силу.
Розбиті алебастрові глеки

поширюють пахощі.
Не хто#небудь інший, а Яків,

повернувшись із Яббока кульгавим,
отримав владу долати людей.

Петро, гірко плачучи,
знайшов ще більше сил,

ніж раніше»
(Венс Хенвер)

Божі умови
Бог, заздалегідь знаючи про мож�

ливу невірність Свого обраного на�
роду, відповідаючи на молитву Со�
ломона, повідомляє умови для про�
щення гріхів і зцілення (2 Хроніки
7:12�22). Насамперед ізраїльський
народ повинен був упокоритися, а
це так важко зробити людям, які
безмежно горді тим, що саме їх Бог
обрав бути особливим народом се�
ред язичників! Чи не схожі деякі з
нас на ізраїльський народ? Називаю�
чи себе послідовниками Христа –
християнами – багато людей забули

силу і життя Його вчення, «повідки�
дали Господній Закон, і постанов
Його не стерегли» та давно живуть
за своїми правилами, традиціями і
законами (Амоса 2:4). При цьому в
них вистачає зухвалості запитува�
ти: «Чому нам так важко жити? Де
ж Бог, Який, бачачи все зло і
несправедливість, не поспішає нам
допомогти?» Бог завжди готовий до�
помогти своїм дітям, але в Нього є
деякі умови...

Смиренність
Наш ворог лукавий добре знає всі

наші слабкі місця. Він знає, на чому
зіграти, і грає на нашому самолюб�
стві. Світ зараз не те що нашіптує, а
просто кричить: «Підкоряйся своїм
бажанням, не обмежуй себе ні в чо�
му, власна воля – понад усе». Немає
нічого небезпечнішого, ніж гординя,
пихата зарозумілість, звеличування
себе і своєї волі. Гординя погубила
багатьох людей, включаючи таких
персонажів Біблії як Саул, Авеса�
лом, Рехав’ам, Єровоам, Ахаз, Амон
і багатьох інших. Гординя руйнує

Розділ Святого Письма, що досліджується:
2 Хроніки 7:12�22; 34

Ключовий вірш: «Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу
сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ Мій, і
впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться,
і будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я
вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!»
(2 Хроніки 7:13�14)

Біблійна істина: Бог дає людині прощення і зцілення від гріхів, якщо
вона приходить до Господа з покаянням, смиренністю і молитвою
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стосунки між людьми, вона заважає
людині прийти до Бога по допомогу
(Якова 4:1�10).Тому Божа умова
впокоритися перед Ним (2 Хроніки
7:14) вимагає відмовитися від мирсь�
ких поглядів на життя. Без прийнят�
тя цієї умови ми можемо й не нама�
гатися далі просити Божої милості.
Що зробив Юдейський цар Йосія,
коли йому прочитали зі Слова Божо�
го про гнів Господа і про покарання
ізраїльського народу? Зм’якло серце
його й упокорився він перед Богом.
Йосія не посоромився втратити свій
«царський» вигляд, не побоявся, що
хтось подумає, начебто він виглядає
жалюгідно і сміхотворно. Він думав
про те, як виглядає перед Богом, і
він хотів відновити добрі стосун�
ки саме з Ним. Смиренність перед
Богом приносить нам справжню ве�
лич духу, яку не отримаєш ніяк інак�
ше. Смиренність розкриває нам усю
могутність нашого Творця, Його свя�
тість і милосердя.

Молитва
Впокорившись перед Богом, ми

отримуємо право звертатися до Ньо�
го в молитві. Йосія впокорився пе�
ред Богом, роздер свої шати на знак
скорботи через гріхи свого народу і
плакав перед Святим Ізраїлевим.
Бог, звичайно ж, почув його молит�
ву й у відповідь пообіцяв, що заслу�
жене покарання за ідолопоклонство
і відступництво ізраїльського народу
не прийде під час правління благо�
честивого молодого царя. Сьогодні
Бог хоче, щоб ми налагодили з Ним
зв’язок через молитву. Він готовий
нас слухати. Один цей факт вимагає
нашого захоплення Божою милістю:
хіба коли�небудь і чим�небудь ми мо�
жемо заслужити, щоб Сам Творець

Всесвіту схиляв до нас Своє вухо,
вислуховував нас і відповідав? Це
незбагненний дар, даний нам Госпо�
дом – просити в Нього прощення за
свої гріхи і беззаконня та отримувати
очищення. Ми завжди повинні пере�
борювати свої слабкості, що розкри�
ваються Божим Духом, знаходячись
у дитячій залежності від Господа.
Він, як Батько, добрий у прощенні
наших гріхів.

Покаяння:
«...І повернуть зо злих своїх до�

ріг». Бог ясно пред’явив царю Соло�
монові Свої умови для того, щоб на�
род Ізраїля знав, як спілкуватися з
Богом, і мав Божі благословення. Ці
умови – смиренність, молитва і на�
становлення на Божу дорогу з по�
дальшим ходінням нею. Як стати на
Божу дорогу? Дуже легко. Ні у фі�
зичному, ні в духовному плані ми 
не можемо йти двома дорогами од�
ночасно. Ми повинні повернути або
на дорогу праведності – Божу до�
рогу, або на гріховну дорогу – до�
рогу ворога людського. Вам ніхто
не гарантує, що праведна дорога
буде легкою, але, незважаючи на
можливі падіння, ця дорога неухиль�
но буде вести вас у життя вічне. По�
глядаючи на людей, що йдуть грі�
ховною дорогою, ви іноді будете
зауважувати, що дорога там знач�
но рівніша і приємніша. Але якою 
б вона не була, веде вона у вічну
смерть... Цар Йосія вибрав Божу
дорогу. Він уклав з Господом запо�
віт іти услід за Ним і дотримувати�
ся Його заповідей «всім серцем сво�
їм та всім життям своїм».

З часів Соломона і Йосії минуло
багато часу. Змінювалися правителі,
земні закони, але Божі умови зали�
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шаються незмінними: кожен грішник
повинен зі смиренністю звернутися
до Бога в молитві і відвернутися від
своїх хибних доріг, ставши на Божу
дорогу праведності в Ісусі Христі.
Тож не барімося – Бог хоче і сьогод�
ні зцілити вашу душу від гріха і вря�
тувати від вічної погибелі, а також
дати вам Свої благословення і сили
для добрих справ.

Зцілена земля
Коли цар Йосія почув слова книги

Закону Господнього, то роздер ша�
ти свої, кажучи своїм підданим:
«Ідіть, зверніться до Господа про ме�
не та про позосталих в Ізраїлі та в
Юдеї, про слова цієї книги, що знай�
дена. Великий�бо гнів Господній,
що вилився на нас за те, що батьки
наші це дотримували Господнього
слова, щоб робити все, як написано
в цій книзі» (2 Хроніки 34:21). Зау�
важте, Йосія піклується не тільки
про свою душу, але і про ставлення
Господа до всіх позосталих із обра�
ного народу Божого. Так, Господь
не приховує від царя, що всі неща�
стя, обіцяні народу за непослух,
прийдуть на цю землю. Але Йосія
не тільки не занепадає духом, але
навіть починає активні дії з спасіння
душ людських – адже сьогодні є
шанс покаятися: «Бо каже: “Приєм�
ного часу почув Я тебе, – і поміг Я
тобі в день спасіння! Ось тепер час
приємний, ось тепер день спасін�
ня!”»(2 Коринтян 6:2). Йосія збирає
весь народ «від великого й аж до ма�
лого» і починає читати їм Слово Бо�
же. Який результат такої зміни в
житті царя і народу? «За всіх днів
його вони не відступали від Госпо�
да, Бога своїх батьків» (2 Хроніки
34:33б). Через одну людину, що на�

вернулася до Бога, починається
пробудження у всьому народі.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Зараз є дуже багато підстав хви�

люватися за наших дітей, які народ�
жуються, щоб боротися за місце під
сонцем у цьому агресивному світі, за
батьків і дідусів з бабусями, які втра�
тили будь�яку віру і надію на «щасли�
ве і світле майбутнє»; за братів і
сестричок, які, не знаючи Бога, руй�
нують своє життя наркотиками, ал�
коголем і розпустою. Наше серце
повинне вболівати за всю нашу кра�
їну, у якій так багато беззаконня і
корупції, але так мало сподівання
на Живого Господа. Підносьте свої
молитви за себе, за свій дім, за свій
народ, за свою країну, за весь світ. 
І Бог благословить багатьох людей
через вас!

Питання для розмірковування
Як ви розумієте слово «покаяння»?

Як виховувати в собі смирення?

Яку молитву Бог хоче чути від нас?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 28929

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 30931

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 32933

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 34

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Хроніки 35936

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 193

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 495

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Без мети не даються
ні радість, ні болі страждання.

У щасті є заповідь,
В горі – духовне завдання.
Смиренно підносячи думку

В молитві до Господа твого,
«За що?» не питай,

Запитайся: «Мій Боже, для чого?»

Як тисячі років тому, так і зараз
багато віруючих у Бога думають, що
вирішення всіх людських проблем
просте: досить повернутися до Бога
як до джерела життя, й у всіх спра�
вах буде успіх (Псалом 1). Деякі з
них вважають, що біди і нещастя трап�
ляються тільки в результаті гріха, і
шукають причину страждань у самих
страждаючих. Однак чи все так прос�
то, як інколи здається?

Як угамувати біль
Давайте візьмемо історію про пра�

ведного Йова. Він страждає, і його
страждання зовсім не від заслуженої
ним кари. На жаль, друзі Йова були
переконані, що він накликав на себе
лихо своїми гріхами, і жадали від Йо�
ва покаяння. Але ці вимоги даремні,
тому що Йов ні в чому не винува�
тий – ми це знаємо точно, адже пре�

красну оцінку його праведності дав
Сам Бог. Але і Йов не розуміє, чому
Господь допустив, щоб він перено�
сив такі страждання: втратив дітей,
майно, здоров’я, повагу. Він багато
разів запитує в Бога: «За що? Чому?»

Кожна людина, живучи на цій зем�
лі, у якійсь мірі зустрічалася чи буде
зустрічатися з болем через перене�
сення різного роду страждань. Біль
приходить до нас у багатьох вигля�
дах і формах. Він може бути фізич�
ним чи душевним, може викликати
заціпеніння чи штовхати на страшні,
безрозсудні вчинки.

Нам завжди хочеться під час страж�
дань змінити ситуацію і позбавити
своє життя цього жаху. Фізичний біль
люди намагаються заглушити таблет�
ками, емоційний – телевізором, робо�
тою, випивкою. Аби не думати про
те, що мучить. Інший вихід – замінити
те, що втратили, будь�якими силами.
Так збожеволілі від утрати дитини
матері крадуть чужих дітей, а ті, що
втратили коханих, кидаються в пер�
ші�ліпші обійми.

Що робить з нами лікар, коли в
нас щось болить? Він намагається
вирішити справжню, початкову про�
блему, а не просто втамувати біль

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Книга Йова (вибірково)

Ключовий вірш: «Добре мені, що я змучений був, – щоб навчитися Твоїх
постанов!» (Псалом 118(119):71)

Біблійна істина: Стійкість, віра, любов до Бога і надія на Нього допо�
магають нам переносити страждання і сприяють нашому духовному
зростанню
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анальгетиками. Так і Бог хоче, щоб
ми побачили корінь наших страж�
дань і розібралися з ними. Ми відчу�
ваємо біль із різних причин: коли
Бог виховує нас, коли очищає і по�
ліпшує нас, перетворюючи на Свою
подобу. Але також нам не слід забу�
вати, що ми живемо у світі, зіпсова�
ному гріхом, з яким прийшли хво�
роби, смерть, біль, страждання. Ми
знаходимося під їхнім впливом, тому
що всі походимо від Адама й Єви
(Буття 3:1�20). Але ми можемо бути
спасенні від вічної смерті через
смерть Ісуса Христа, а також отри�
мати підтримку і розраду від любля�
чого Спасителя (Євреїв 2:17�18).

Куди дивитися
У Біблії ми знаходимо багато під�

тверджень, що Бог не байдужний до
нашого болю. Його турбують страж�
дання кожної людини. Він знає ціну
всім сльозам, що були нами пролиті
(Псалом 55(56):9), Він підбадьорює
нас описом радісного вічного життя
(Об’явлення 21:1�7). Отже, поверне�
мося до Йова. Він сидить у попелі,
його тіло гноїться, у внутрішніх орга�
нах – запалення, у нього сильна га�
рячка, все тіло болить від жахливих
ран. На обличчі його – глибокий
смуток. У нього за один день загину�
ли всі діти, він утратив весь свій ве�
личезний статок. Очі його запали,
обличчя почервоніло від плачу, він
зсохся від хвороби так, що кістки йо�
го наче обтягнуті шкірою. Він став
чужим для дружини, родичів і зна�
йомих. Його зневажають слуги, над
ним знущаються навіть малі діти. Він
страждає фізично, душевно і духов�
но. Вся гама страждань звалилася на
благочестивого, непорочного, пра�
ведного і богобоязливого Йова. На

знак глибокого суму він хоч і роз�
дирає на собі одежу, але водночас
залишається відданим і вірним Богу.
Ніщо не змогло похитнути його
впевненості в Богові! Він говорить:
«Ось Він мене вб’є, і я надії не ма�
тиму, – але перед обличчям Його
про дороги свої сперечатися буду!»
(Йова 13:15).

Але ворог сильний. Він змінює
тактику. Друзі перестають описувати
праведність і любов Бога і почина�
ють звинувачувати Йова у всіляких
гріхах. Вони намагаються перевести
його погляд з Бога, що милує, на
людську «праведність»: вони дума�
ють, що праведник не може бути під�
даний стражданням. Але Йов розу�
міє, що «не претикнутися ногою» –
значить мати тверде сподівання на
Бога, а не на земні блага. Кожній
людині, що стикається з болем і
стражданнями, необхідно з Божою
допомогою вчитися приймати їх,
мати бажання рости і змінюватися
до кращого, а не дозволяти страж�
данням контролювати його. Ми не по�
винні прагнути замінити за будь�яку
ціну те, що втратили. Ми повинні ба�
чити любов Божу в усьому, що Він
допустив у нашому житті, приймати і
радості, і труднощі. Нам необхідно
тримати перед очима Божий задум,
а не свої проблеми і страждання.
Саме завдяки такому підходу Хрис�
тос отримав сили зійти на хрест:
«Авва�Отче, Тобі все можливе: про�
неси мимо Мене цю чашу!... А про�
те, – не чого хочу Я, але чого Ти...»
(Марка 14:36). Жах страждань чис�
тої душі Христа, що готується прий�
няти на Себе всі гріхи світу, нам ні�
коли не зрозуміти. Усі наші недуги
бліднуть перед такою СКОРБО�
ТОЮ. Ісус не хоче цієї долі, Його ду�
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ша «у смертельній тривозі», але Він
думає про волю Отця, і одержує під�
тримку (Луки 22:41�44).

Одна жінка, що пережила кошмар
нацистського концтабору, говорила,
наскільки важливо, куди саме спря�
мований наш погляд: «Якщо диви�
тися на світ, не буде кінця смутку.
Якщо дивитися на себе, впадеш у де�
пресію. Але якщо дивитися на Хри�
ста, знайдеш спокій!». Те, на чому ви
будете зосереджувати свою увагу,
багато в чому визначить ваші почут�
тя під час випробувань. Секрет стій�
кості і мужності полягає в тому, щоб
пам’ятати: страждання наші тимча�
сові, а нагорода, що очікує нас, буде
вічно (Римлян 8:15�18).

Яка від цього користь
Навіть у наші дні деякі люди, як і

друзі Йова чи ж учні Христа (Івана
9:1�7), думають, що причина страж�
дань – це особистий гріх людини чи
її родини. Однак є страждання, що
осягають благочестивих людей, від�
даних Господу трудівників, поряд�
них жінок і безневинних дітей. Нам
часом неможливо відповісти на за�
питання «чому?». Звичайно, Бога до�
торкається біль людей під час
страждань, Він дійсно хоче нам доб�
ра, але це добро може виглядати
не зовсім так, як ми собі уявляємо.
Те, що нам на добре, може бути
не зовсім приємним чи навіть дуже
болючим. Адже ми живемо в духов�
но розбитому світі, де смерть і
хвороба є частиною нашої життєвої
дійсності. Однак Бог хоче, щоб наш
дух був цілісним і стійким. І страж�
дання роблять нам неоціненну по�
слугу у цьому (Якова 1:2�4)!

Часто тільки скорбота здатна усу�
нути все дрібне і незначне, що роз�

діляє людей, вона допомагає нам
розставити правильні життєві пріо�
ритети. Страждання зближає нас з
тими, кого ми колись уникали.
Страждання допомагає нам ставати
жалісливими до інших людей (2 Ко�
ринтян 1:3�7). Страждання перевіряє
нашу віру і відданість Христу та може
зміцнити їх. Воно може розвинути на�
шу любов до Христа, тому що дає
можливість, хоч і в незначному ступе�
ні, відчути той біль, що Він переніс за
нас. І коли в нашому житті присутні
страждання, ми можемо повертатися
в Гефсиманію і на Голгофу, щоб по�
міркувати про муки нашого Господа
Ісуса Христа (Євреїв 12:1�3).

Прочитайте 2 Коринтян 4:1�18.
Павло знав про страждання не з

других рук, але він бачив їх у світлі
вічності, а не в мороці сьогодення.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Живучи на землі, ми не можемо

відгородитися високим парканом
від тих чи інших страждань. Тому
коли вони до вас прийдуть і вам бу�
де нестерпно боляче, зверніть свій
погляд до Бога. Подумайте про Йо�
го любов до вас, коли Він страждав
за ваші гріхи на хресті. Добре також
у цей час побільше і вдумливо чита�
ти Біблію, особливо Псалтир. Зга�
дуйте все те добре, що Бог зробив у
вашому житті, чи робіть приємне ін�
шій людині. Перемістіть вашу увагу
зі свого болю на можливість послу�
жити іншим. Ніколи не треба забу�
вати, що Бог любить нас і не бай�
дужний до наших страждань. Він до�
пускає біль, щоб використовувати
його для нашого духовного зростан�
ня. І якщо ми віддаємо свій біль Гос�
поду, то Він, безсумнівно, дарує нам
і зцілення.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 698

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 9910

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 11913

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 14915

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 16918

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 19920

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 21922

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Безперечно, кожний із нас у
своєму житті стикався з людьми�
страдниками: з тими, хто хворіє,
переживає випробування, ще хтось
утратив близьких, рідних людей.
Що ми спостерігаємо в таких ви�
падках? Їхній плач, душевний біль,
розпач, нерозуміння, розчаруван�
ня. І безліч запитань – чому? Наві�
що? А ми іноді стоїмо поруч, і на
думку не спадає жодних слів, щоб
утішити скорботну душу. І справді,
у такий момент іноді краще про�
мовчати і просто поплакати з ці�
єю скорботною душею, ніж одним
недоречним словом остаточно зва�
лити людину в безодню озлоблення
і нарікання.

Зрозуміти, що нам робити, коли
поруч з нами страждають і горюють
люди, зможе допомогти одна із най�
більш драматичних книг Старого За�
повіту – Книга Йова.

Даремні розрадники
З відгуку Бога про Йова ми бачи�

мо, який він був: невинний та пра�
ведний, і він Бога боявся, а від зло�
го втікав. За словами Бога, «немає
такого, як він, на землі». Ці слова по�
винні відразу відмести наші сумніви
в праведності Йова – Бог не може

помилятися і бути лицемірним у
Своїй оцінці (Дії 10:34�35).

Але ось на долю цієї людини ви�
падає велике горе. Ми бачимо, як
одне за другим він втрачає все най�
дорожче у своєму житті: його має�
ток і слуги стають жертвою грабе�
жу і вогню, ураган губить дітей,
здоров’я також покидає його. Він
залишається сам з виразками від
прокази по всьому тілу.

Хто ж може допомогти йому в си�
туації, яка склалася? Адже ще одна
людина, причому найближча, –
дружина – залишилася жива! Вона
разом з ним перенесла ці важкі
втрати. Але з прочитаного ми ба�
чимо, що вона не змогла поспівчу�
вати чоловікові й утішити його. Во�
на, сама переживаючи таке ж горе, 
має здоров’я, а ми на своєму дос�
віді знаємо, як сильно пригнічує
власний фізичний біль, що не при�
пиняється. Дружина не знайшла
кращого виходу, ніж дати своєму
чоловікові «слушну» пораду: «Про�
кляни Бога – і помреш!...» (Йова
2:9). Уявіть себе на місці Йова:
найближча людина, що залишилася
живою, не тільки не допомагає йо�
му, але спонукає втратити останню
надію – на Бога!

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Книга Йова (вибірково)

Ключовий вірш: «Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто
плаче!» (Римлян 12:15)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб Його діти втішали тих, хто у скорботі, та
співчували їм

7
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Що ж роблять друзі, що прийшли
втішити Йова? Спочатку вони щиро
засмучені і співчувають його горю.
Але коли Йов заявляє про свою
невинність і починає скаржитися на
тягар своєї скорботної долі, друзі,
до кінця не розуміючи ні причини, ні
мети його страждань, починають
звинувачувати Йова у всіляких грі�
хах. І це при настільки високій оцін�
ці цієї людини Самим Богом! «Да�
ремні розрадники» тільки збільшують
страждання (Йова 16:2).

Як можна допомогти людині,
що знаходиться в горі?

Ця історія містить у собі дуже важ�
ливий урок для всіх нас, показуючи,
як можна допомогти людині, що зна�
ходиться в горі, а як можна спонука�
ти її ще більше зневіритися. Набожні
фрази, що йдуть від черствого сер�
ця, не тільки не вирішать проблеми,
але й викличуть озлоблення і гнів
людини, зломленої горем.

Випадок, що трапився з однією
дівчиною, може підтвердити це.
Один хлопець покохав дівчину, во�
на відповіла взаємністю, вже моло�
ді готувалися до весілля. Але так
сталося, що наречений занедужав і
помер. На похороні дівчина дуже
побивалася і плакала через втрату
дорогої людини. Люди, що були
присутні на похороні, дорікнули їй
у маловір’ї, мовляв, навіщо вона
так переживає і плаче, адже її на�
реченому зараз добре, він знахо�
диться з Богом. Після цього докору
дівчина перестала відвідувати церк�
ву. Такі слова не тільки не розра�
дили її, але й віддалили від Бога.
Звичайно, Господь виправить ситу�
ацію і вилікує цю душу через інші,
ніжніші руки і співчутливі серця,

але люди, що нанесли дівчині та�
ку шкоду, будуть відповідати пе�
ред Ним.

Йов також почув від друзів замість
розради осуд. Теманянин Еліфаз по�
ставив стражданням Йова такий ді�
агноз: вони однозначно є наслідком
гріха, тому Йову не потрібно здава�
тися кращим, ніж він є насправді. На
щиросердне зізнання Йова, що він
не бачить за собою ніякої провини,
на його прагнення довідатися в Бо�
га, за що ж він так покараний, Елі�
фаз відрізав: «Ти страх Божий руй�
нуєш також, і пустошиш молитву до
Бога, бо навчає провина твоя – твої
уста, і ти вибираєш собі язика хитру�
нів» (Йова 15:4�5).

Другий друг Йова – шух’янин Біл�
дад – у своїй мові спирається на
перекази: «Поспитай в покоління
давнішого, і міцно збагни батьків їх�
ніх, – ...отож вони навчать тебе, тобі
скажуть...» (Йова 8:8,10). Необдума�
но пророкуючи дії Бога, він може
похитнути надію і сподівання Йова
на милість Бога: «якщо чистий ти та
безневинний, – то тепер Він тобі
Свою милість пробудить, і напов�
нить оселю твою справедливістю»
(Йова 8:6).

Нааматянин Цофар, третій друг, –
надзвичайно пихатий, він дозволяє
собі говорити заледве не від імені
Самого Бога. При цьому він особи�
сто зовсім не знає Господа і вва�
жає, що пізнати Бога неможливо
(Йова 11:7).

Такі висловлювання викликали в
Йова тільки обурення на своїх дру�
зів. Його захлиснув розпач від неро�
зуміння друзів, він ще менше став
розуміти своє становище. Іноді ми
також буваємо схожі на тих друзів
Йова, коли, забуваючи про співчут�
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тя, намагаємося вгадати причини
страждань і підказати їх людині, яка
перебуває в скорботі, а не ведемо її
до Бога і не зміцнюємо страждальців
у Божій любові, вірі і надії на Нього.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Не такої розради очікує від нас

Бог. Він хоче, щоб ми змогли спря�
мувати погляд людини, яка страж�
дає, на Бога. Лише зустріч із Самим
Творцем здатна втішити і вирішити
трагедію людини. Ми повинні вчи�

тися ставитися з ніжністю і любов’ю
до страждальця. Бог хоче, щоб ми
вміли тішитися з тими, кому раді�
сно, а також щиро співчувати і пла�
кати з тими, хто перебуває в пе�
реживаннях і смутку. У церкві цей
зв’язок має виявлятися особливо
сильно: «І коли терпить один член,
то всі члени з ним терплять; і коли
один член пошанований, то всі чле�
ни з ним тішаться. І ви – тіло Хри�
стове, а зосібна – ви члени!» (1 Ко�
ринтян 12:26�27).
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ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 25927

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 28929

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 30931
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Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 32933

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)
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Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 36937

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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(Примітка: Бажано, щоб перед про#
читанням цього уроку ви дочитали до
кінця книгу Йова)

Книга Йова в першу чергу вражає
глибиною міркувань про Бога – всі 
її герої прагнуть особисто Його зна�
ти і йти слідом за Ним. У ній усе
просякнуте думкою про необхідність
Викупителя, обговорюються різні
причини страждань, розповідається
про прекрасне загробне життя після
воскресіння. І все це – в історії, що
трапилася з Йовом, чи в його сло�
вах. Чому цій людині було стільки
відкрито? Чим він заслужив таку ви�
соку оцінку Бога в 42 розділі книги
Йова? Давайте спробуємо щиро і
серйозно розібратися в цих і деяких
інших важливих питаннях.

Почнемо спочатку
У першому ж розділі книги Йова

читач може здивовано підняти бро�
ви: Бог розмовляє із сатаною?! Де�
які припускають, що ця зустріч не
має під собою реальної основи, а
написана, так би мовити, у казко�
вому стилі чи в міру розуміння
людьми того часу Бога і сатани.
Але це не може бути правильною
думкою з кількох причин. По�пер�
ше, все, що написано в Біблії –

правда. Можливо, сатана не ходив
пішки в прямому розумінні цих слів
(Йова 1:6�7) – це не так важливо.
Важливо те, що його зустріч з Бо�
гом була однозначно (Луки 22:31�
32). По�друге, сам Йов явно не
знає про втручання сатани – це
видно з того, що його спантеличу�
ють деякі негативні дії, які він, у
силу свого незнання, змушений
приписувати Богу (Йова 9:22�24;
16:7�14).

У чому ж тоді справа? На це не
можна дати однозначної відповіді –
це той духовний світ, про який Біб�
лія говорить небагато – виходить, на
те в Бога є Свої вагомі причини. Але
дещо з Писання можна проаналізу�
вати: Юди 1:9; Об’явлення 12:10�11.
З цих текстів видно, що ангели не до�
коряють сатані, але цілком віддають
це в руки Божі. Ми можемо бути
впевнені, що ніякий наклеп диявола,
природно, не затуманить всевидюче
око Боже, не похитне Його справед�
ливості і любові. Чому тоді Він до�
пускає сатані так діяти? Ми не зна�
ємо. Але це ніяк не впливає на наше
ставлення до Бога. Як же повинні
ставитися до сатани ми? Ніде в Пи�
санні не говориться, що ми повин�
ні засуджувати його, ненавидіти чи

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Книга Йова (вибірково)

Ключовий вірш: «Тільки послухом уха я чув був про Тебе, а тепер моє
око ось бачить Тебе...» (Йова 42:5)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб християни добре знали Його самі і пра�
вильно представляли Господа іншим
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проклинати. Нам потрібно просити
Бога про визволення від його влади
(Матвія 6:13), протистояти його під�
ступам (Якова 4:7), вірою гасити йо�
го вогненні стріли спокус (Ефесян
6:14�17). Лукавий був створений як
прекрасний ангел (Єзекіїля 28:13�15),
однак Писання говорить, що він не
виправиться у своєму відступництві і
буде супротивником Бога до кінця
днів (Об’явлення 20:1�10). Але да�
вайте спробуймо розібратися в тому,
що зміцнить нашу віру в Бога і споді�
вання на Нього.

З усього, що сказано вище, випли�
ває відповідь на запитання, яке од�
ним із перших виникає в людини,
що вперше читає Книгу Йова: нев�
же Бог повинен щось доводити
сатані? Чому для цього треба було
віддавати на такі страждання пра�
ведника Йова?

Так що ж він казав?
«...Запалився Мій гнів на тебе та

на двох твоїх приятелів, бо ви не го#
ворили слушного про Мене, як раб
Мій Йов» (Йов. 42:7).

У книзі Йова говориться про пра�
ведну людину Йова і про те, що з
ним трапилося, про суперечку на не�
бесах між Господом і сатаною, про
страшне випробування Йова з волі
Господньої, щоб відбити наклеп на
нього про те, що навряд чи він буде
благословляти Бога, якщо на нього
зваляться нещастя (Йов. 1:10�11). В
один день загинули всі діти Йова і
його майно, а потім і сам він був ура�
жений проказою.

Троє друзів приходять до нього і
намагаються вирішити його пробле�
му. Вони його напоумляють і настав�
ляють, переконуючи в тому, що Бог
не карає несправедливо. Якщо Йов і

не бачить за собою провини, то це
не означає, що її немає, бо ніхто з
тих, хто живе на землі, не чистий пе�
ред Богом, бо гріх знаходиться в са�
мій суті людської природи. Тому йо�
го страждання – неминучі наслідки
гріховності людської природи, що
використовуються Богом на благо
людині, для повчання її, тож прийма�
ти їх треба з вдячністю (5:17�18). А
тому єдиний вихід для Йова – визна�
ти свій гріх і смиренно просити в
Бога прощення.

Але Йов не бачить у собі ніякого
гріха: «Навчіть ви мене – і я буду
мовчати, а в чім я невмисне згрі�
шив – розтлумачте мені...» (6:24), а
тому те, як вчинив з ним Бог, вва�
жає жорстоким і нічим не виправ�
даним (7:12, 20; 10:3�7).

Ці слова викликають велике обу�
рення друзів. Вони наводять безліч
аргументів на користь того, що Бог
не карає безневинних, а нечестиві
рано чи пізно поплатяться за все.

Але насправді друзі Йова захища�
ли не Бога, а своє уявлення про
Нього. Те, що трапилося з Йовом,
не вміщається в рамки їхнього розу�
міння справедливості. Якщо з ним
таке сталося, то вже напевне, що
десь Йов виявився грішніший за
них. Цей бік їхніх промов відразу
відчув Йов, назвавши їх «ковалями
неправди» (13:4).

Після того, як друзі Йова замов�
кли, слово взяв Елігу, здивований
тим, що старші не знайшли відпо�
віді (розд. 32). Він говорить, що лю�
дина повинна схилитися перед
Богом, Який розкривається в Своє�
му створінні.

Потім лунає голос Божий. Господь
Сам кличе Йова та вказує йому на
Свою силу, виявлену в створенні сві�
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ту (38�41). Йов схиляється перед
цим Об’явленням Божим і відмов�
ляється від своїх колишніх слів. Він
визнає, що сперечатися з Богом зов�
сім безглуздо і що він, до того ж,
винний перед Ним, вимовляючи не�
розумні слова (42:3,6).

Але на цьому книга не закінчуєть�
ся. Бог виправдав Йова. За що ж?
Не за те, що він безвинно терпів, а
за те, як він говорив про Нього,
терплячи страждання (42:7�8). У
підсумку правим в очах Божих вия�
вився Йов, а не його друзі, хоч які
добромисні не були їхні слова і до�
кори Йовові.

Виявляється, Богу було бажано,
щоб Йов хотів суду з Ним. Але саме
за це його всі засуджували! Йов тіль�
ки прийняв виклик від Бога, як ко�
лись прийняв такий виклик Яків
(Буття 32). І від Йова, і від Якова
Бог очікував наміру здолати пере�
шкоду і ввійти в спілкування з Ним.
Саме таке поводження було бажане
Богу. Йов не слухав ні пропозиції
дружини покінчити життя самогуб�
ством, ні поради друзів безумовно і
безмовно підкоритися обставинам,
причину яких він не міг зрозуміти.

Ні страждання, ні моральні муки
від слів інших людей, які ранять ду�
шу, не змогли зупинити устремління
Йова до Бога.

Хто ж, як не ти...
Люблячий Бог не залишає нас ні

на хвилину, навіть якщо нам здаєть�
ся, що Він покинув нас. Він любить
нас і піклується про нас кожну мить
нашого бурхливого життя. Нам бу�
ває не все зрозуміло, нам іноді буває
дуже боляче, але наш Спаситель жи�
вий! Він поруч. Він плаче разом з на�
ми, Він страждає разом з нами.

Коли Бог являється Йову, Він не
відповідає на запитання Йова. Він
просто показує йому, що той мало
знає про Його любов до Свого тво�
ріння. «Чи можеш?.. Чи знаєш?.. Чи
бачив ти?..» І Йовові вже не потріб�
ні відповіді. Він щасливий – Бог
дійсно є любов! Він чує, Він не по�
кинув, Він завжди буде поруч, «до
кінця віку» – як скаже потім Ісус.
Про більше пізнання не доводиться
і мріяти!

Після Божих слів Йов говорить:
«Оце я знікчемнів, – що ж маю Тобі
відповісти? Я кладу свою руку на
уста свої...» (Йова 40:4). Особиста
зустріч з Богом робить справжній
переворот у душі Йова: «Тільки по�
слухом уха я чув був про Тебе, а те�
пер моє око ось бачить Тебе... Тому
я зрікаюсь говореного, і каюсь у по�
росі й попелі!...» (Йова 42:5�6).

Які істини ми повинні
знати про Бога?

Хай Бог дасть кожному з нас, ко�
ли прийде час перекривати собою
шлях злу (нехай навіть не розумію�
чи, чому так відбувається й у чому
наша роль), довіритися Господу і
Його волі. Не шукаючи виправдань
ні тому, що відбувається з нами, ні
Господу, – просто довіритися Тому,
про Кого ми точно знаємо, що Він є
любов! Якщо ми хочемо мати пра�
вильне уявлення про Бога і правиль�
но говорити про Нього іншим, ця іс�
тина – перша: «Хто не любить, той
Бога не пізнав, бо Бог є любов!»
(1 Івана 4:8). А любов уже містить у
собі і справедливість, бо «милосер�
дя�бо ставиться вище за суд» (Якова
2:13), і всемогутність, і мудрість. То�
му, якщо ми говоримо комусь про
Бога, не маючи при цьому любові
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до людини, будь�які теоретично пра�
вильні слова не будуть правильними
за своєю суттю.

Вивчаючи Божественні істини в
Його Слові, ми повинні знайомити�
ся не просто з якостями Бога, а з
Самим Богом, щоб наблизитися до
Нього, пізнати Його. А пізнання Бо�
га для нас зараз можливе тільки че�
рез пізнання Господа нашого Ісуса
Христа, через Його страждання,
розп’яття і воскресіння. Всі наші
пізнання про Бога дуже залежать
від того, як ми ставимося до Хри�
ста: «Вірний Бог, що ви через Ньо�
го покликані до спільноти Сина Йо�
го Ісуса Христа, Господа нашого»
(1 Коринтян 1:9). Як колись Йов
мав потребу в посередникові, який
міг би клопотати за нього перед Бо�
гом, так само і ми зараз маємо по�
требу в заступникові. І Бог Сам
захотів ним стати (Римлян 8:34).
Для людей Нового Заповіту пізнати
Бога – значить зустрітися з Христом
і присвятити Йому своє життя.

Але що ще для нас дуже важливе,
то це те, що перш ніж ми пізнаємо
Бога, Бог уже знав кожного з нас:
«Ще поки тебе вформував в утробі
матерній, Я пізнав був тебе» (Єремії
1:5а). Як Бог знав усе про Йова,
так Він знає все наше теперішнє,
минуле і майбутнє. І ми можемо піз�
нати Бога тому, що Він пізнав нас
ще до нашого народження і завжди
пам’ятає про нас. Він не спускає з
нас Свого всевидючого ока. Він
знає, що для нас буде добре, що до�
поможе утвердитися нашій вірі, у
якому випробуванні ми встоїмо, а
що нам буде тільки на шкоду (навіть

якщо ви цього зараз не розумієте).
Бог знає про нас усе, навіть найгір�
ше, але, бачачи в тих, хто прийняв
Ісуса, Свого Праведного Сина, Він
прощає і звільняє нас від тягаря
провини і гріха.

І на завершення хочеться сказати,
що тут, на землі, людина не зможе
в досконалості пізнати Творця. На�
ші можливості занадто обмежені, і
ми можемо лише доторкнутися до
розуміння таких слів, як вічний,
всемогутній, всезнаючий і всюдису�
щий – якостей, якими володіє наш
Бог. Краще, що ми можемо зроби�
ти, – це вигукнути разом з апосто�
лом Павлом: «О глибино багатства,
і премудрости, і знання Божого!
Які недовідомі присуди Його, і не�
досліджені дороги Його!» (Римлян
11:33). А в тих, хто зустрівся з Бо�
гом через прийняття Ісуса Христа
своїм Господом, попереду буде віч�
ність, щоб пізнати Його!

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
А як би наше пізнання Бога мо�

гло допомогти Йову в його страж�
даннях, якби ми виявилися на місці
його друзів? Ми можемо описати
історію нашого власного навернен�
ня до Христа, ми можемо помоли�
тися разом з людиною, що втрати�
ла сподівання на Бога, почитати
разом з нею місця Біблії, де опи�
сується велич і трепетне ставлен�
ня Творця до людини. Ми може�
мо найрізноманітнішими методами
виявити до людини, що потребує
підтримки, ту любов, яку нам дає
Господь. Головне – спрямувати по�
гляд на Бога!
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Завдання «Що дає людині пізнання Бога»
(виконується на занятті)

Запишіть, розібравши посилання, що дає людині пізнання Бога.

Даниїла 11:32

Филип’ян 1:9�10

Колосян 1:9�10

1 Тимофія 2:4

Єремії 31:33�34

Римлян 11:33�36

1 Коринтян 2:9



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 38

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 39

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 40

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йова 41942

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 196

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 799

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 10(11)916(17)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Якось одна дівчинка мала розпо�
вісти Псалом 22(23) перед усією
Недільною школою. Її охопило таке
хвилювання перед глядачами, що
вона вона забула всі слова і тільки й

змогла вимовити: «Господь – то мій
Пастир... І це все, чого мені не ви�
стачало!» Ця, здавалося б, мимо�
вільна помилка має глибокий духов�
ний зміст.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 22(23)

Ключовий вірш: «Я – Пастир Добрий! Пастир добрий кладе
життя власне за вівці» (Івана 10:11)

Біблійна істина: Добрий Пастир Ісус Христос обіцяє Свою турботу і
благословення Його вівцям, що прямують за Ним

9
”–Œü
9

”–Œü

ДОБРИЙ ПАСТИР або
ЗА КИМ УСЛІД ІДЕ МОЛОДЬ?

1 Сам. 17:33�37

Ісаї 40:9�11

Буття 47:1�6

Буття 29:1�10

Єремії 33:12�13

Єзекіїля 34:11�12

Івана 10:1�16

Луки 15:1�7

Проаналізуйте наведені нижче посилання, щоб визначити обов’язки, які по#
винен виконувати пастух стосовно овець.

Що повинен робити добрий пастух?
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«ГОСПОДЬ – то мій Пастир,
тому в недостатку не буду»
Вівця – тварина, яка часто згаду�

ється на сторінках Святого Письма.
Незважаючи на таку честь, вівці
не відзначаються ні розумом, ні си�
лою. Вони можуть дуже легко за�
блудитися, впасти і поранитися.
Якщо вівці не знаходяться під по�
стійним наглядом пастуха, вони
просто гинуть. Якщо пастух не ске�
ровує їх на нове пасовище, то вони
не можуть знайти його самі, тому
що не орієнтуються на місцевості, і
внаслідок цього страждають від го�
лоду і спраги. Вівці легко стають
здобиччю хижаків, оскільки зовсім
беззахисні, якщо не приходить на
допомогу пастух. Вони не вміють за
собою доглядати, і дуже швидко ла�
нолін – речовина, що у надлишку
виробляють їхні сальні залози, – пе�
ретворює їхню вовну на туго збиті
грудки з вовни, жиру, бруду і пара�
зитів. Отже, вівці постійно мають
потребу в пастухові. Він їм потріб�
ний для повноцінного, безпечного і
здорового життя. І якщо пастух від�
дано піклується про своїх овець, то
вони ні в чому не будуть відчувати
недостатку!

«...На пасовиськах зелених
оселить мене, на тихую
воду мене запровадить!»
У гірській Палестині у часи Дави�

да було мало зеленої трави і джерел
води. Дорога до місць, де можна
відпочити і підкріпитися, була дале�
кою і проходила через необжиті
місця. А так як вівці дуже полохли�
ві і легко панікують при найменшо�
му звукові чи шелесті, тільки доб�
рий, мудрий і турботливий пастух
може заспокоїти і зберегти їх доро�

гою, дбаючи про все необхідне. Він
точно знає, де вівці можуть підкрі�
питися соковитою травою і напити�
ся свіжої прохолодної води. Коли з
вівцями поруч знаходиться такий
пастух, вони почуваються впевнено
і спокійно.

«Він душу мою відживляє,
провадить мене 

ради Ймення Свого 
по стежках справедливости»

Буває, вівці спотикаються на ка�
мінні і падають на спину. І скільки б
вони не намагалися перевернутися і
стати на ноги, зробити це без допо�
моги пастуха їм не вдасться. Пастух
допомагає їм піднятися, а поранених
овець переносить на собі, переки�
нувши через плечі. Він підкріплює
своїх вихованців дорогою.

Навіть у найкращого пастуха вівці
іноді розбредаються, сподіваючись
десь збоку, подалі від отари, знайти
ситніший і рясніший корм, ніж у сво�
го пастуха. Тому йому час від часу
доводитися повертатися, щоб завер�
нути до отари заблудлих овець.

«Коли я піду хоча б навіть
долиною смертної темряви,
то не буду боятися злого,

бо Ти при мені, – 
Твоє жезло й Твій посох –

вони мене втішать!»
Іноді дорога до рясних пасовищ і

чистих джерел проходить через уще�
лини і темні долини. Там на овець
чатує небезпека. У цій пітьмі навіть
пастуха іноді не видно, але він зав�
жди зі своїми вівцями. Жезл пастух
використовував для захисту овець
від диких звірів, а також він був
засобом покарання для особливо
непокірних овець. Ним же пастух
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рахував і обстежував своїх овець.
Посох завжди був опорою пастуха,
його розмірене постукування об зем�
лю діє на овець заспокійливо. Ціка�
во, що посох використовується ви�
нятково при догляді за вівцями. Для
інших тварин він не застосовується.

«Ти передо мною трапезу
зготовив при моїх ворогах,

мою голову 
Ти намастив був оливою, 

моя чаша – то надмір пиття!»
Щоб знайти після зими гарні пасо�

вища для овець, пастух піднімається
в гори ще навесні, до танення снігу,
щоб усе розвідати. Потім, незадовго
до вигону овець у гори, він ще один
чи два рази піднімається в гори, щоб
заздалегідь підготувати місце, де бу�
де розташований його табір. Пастух
уважно оглядає пасовище, щоб по�
близу не було отруйних рослин, і як�
що вони є, він їх вириває з коренем,
тому що вівці дуже допитливі, їм хо�
четься все спробувати на смак. Пас�
тух так намагається розташуватися зі
своєю отарою, щоб йому було видно
всю околицю, аби завчасно помітити
появу хижих звірів.

Літній час є часом комах: з’явля�
ються рої мух, мошок, ґедзів, сліпня�
ків, що не тільки дратують овець, але
й боляче кусають їх, залишаючи
сверблячі рани. Для захисту від цієї
напасті пастух змазує голови вівцям
олією, на яку мухи вже не сідають.

«Тільки добро й милосердя
мене супроводити будуть 

по всі дні мого життя, 
а я пробуватиму в домі 

Господньому довгі часи!»
Щоби кожній вівці завжди було

добре, пастух повинен невпинно

дбати про добробут своїх овець. А
кожній вівці, у свою чергу, потрібно
постійно знаходитися поблизу пас�
туха, щоб не сталося чогось непо�
правного. Доброта і турбота пас�
туха дає вівці втіху і впевненість у
тому, що вона завжди буде знаходи�
тися в безпеці і харчуватися пожив�
ною, здоровою їжею.

За ким прямувати молоді?
Прочитайте Івана 10:1�18. Усі, хто

приходив перед Христом, мріяли
про владу і високе становище. Але
наш Пастир – Ісус Христос, Якого
Отець поставив Спасителем і Ца�
рем, – прийшов не з егоїстичнми на�
мірами, а щоб ми «мали життя, і по�
достатком щоб мали». І для цього
Йому потрібно було спочатку відда�
ти Своє життя за нас, щоб потім ма�
ти повне право називатися Добрим
Пастирем і вести Своїх овець за Со�
бою. Якщо ми уважно придивимося
до нашого Пастиря, то побачимо,
що Він повною мірою має якості, які
повинен мати гарний пастух – це
мудрість, сила, дбайливість, витри�
валість, відданість, вірність. У Нього
також є всемогутність і жертовна
любов, щоб задовольнити будь�яку
потребу отари і, якщо трапиться так,
що якась вівця спіткнеться, упаде чи
пораниться, Ісус готовий повернути�
ся, підняти і вилікувати її. Ісус не хо�
че, щоб хто�небудь загинув. Він хоче
врятувати і благословити всіх (1 Ти�
мофія 2:1�6; Єзекіїля 33:11).

Ось�ось настане час, коли наш
Добрий Пастир прийде за Своїми
вівцями, щоб вони були там, де
немає сліз і смутку. Там ми побачи�
мо нашого Господа віч�на�віч: «Во�
ни голоду й спраги терпіти не бу�
дуть уже, і не буде палити їх сонце,
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ані спека яка. Бо Агнець, що серед
престолу, буде їх пасти, і водитиме
їх до джерел вод життя. І Бог кож�
ну сльозу з очей їхніх зітре!» (Об’яв�
лення 7:16�17).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Чи можете ви сказати так само

впевнено, як сказав Давид, що «Гос�
подь – то мій Пастир»? Чи для вас
принизливо називатися вівцею Гос�
пода? У будь�якому випадку, чи хо�
чемо ми називатися вівцями, чи ні,
саме з цими тваринами в людей є
щось спільне, причому дуже істот�
не: ні ті, ні другі не можуть жити
без пастиря. Якщо ми відкидаємо
Пастиря Ісуса, нашим пастухом стає
ворог, а від нього можна чекати
тільки лиха (Івана 10:10). Якщо вва�
жаємо, що ми – вільні і взагалі не ма�
ємо потреби в пастирі, це серйозна
омана: людина сама по собі безсила
у боротьбі з життєвими трудноща�
ми, власним гріхом і нападками во�
рога – сатани.

Бог – досконалий Пастир, що по�
клав життя за Своїх овець. Якщо Ісус
буде вашим Провідником, вам дій�
сно більше не в чому не буде недо�

статку! Той, хто пізнав істинного
Бога, звичайно, розуміє, що ці слова
не означають, начебто ми й оком
моргнути не встигнемо, як у нас бу�
де з’являтися все, що захочемо. А це
означає, що Бог подбає про всі наші
потреби, а ми, наповнені Його лю�
бов’ю і мудрістю, не будемо мати
потреби в порожніх і дріб’язкових
речах. Ми завжди будемо задоволені
тим, що дає нам наш Пастир, тому
що його доброта і милість будуть су�
проводжувати нас протягом усього
земного і вічного життя!

Хто сьогодні у вашому житті є
Пастирем? Від кого ви чекаєте до�
помоги, підтримки, захисту? Кому
ви можете довірити своє життя ціл�
ком і повністю? На відміну від тва�
рин, людина може сама обирати
для себе Пастиря. Добре, якщо для
вас ним стане Господь Ісус Хрис�
тос. Вибір за вами!

Завдання «Добрий Пастир»
Проаналізуйте ще раз текст уроку і

тезисно випишіть у графу «Пастух –
вівця», що робить добрий пастух для
своїх овець, (графа «Господь Ісус –
християнин» заповнюється на занятті)

Пастух – вівця Господь Ісус – християнин

Псалом 22(23):1

Псалом 22(23):2

Псалом 22(23):3

Псалом 22(23):4

Псалом 22(23):5

Псалом 22(23):6



Я молюся за свою родину (імена)

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

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 18(19)920(21)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 21(22)923(24)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 24(25)927(28)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 28(29)9 31(32)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 32(33)934(35)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 35(36)936(37)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Одна бідна дівчина заробляла собі
і своїм батькам на прожиття уроками
гри на фортепіано і виступами. Вона
видавала себе за ученицю Ференца
Ліста, знаменитого угорського ком�
позитора і піаніста�віртуоза. Одного
разу Ліст неждано�негадано приїхав
у місто, де жила дівчина, щоб дати
там концерт. Дівчина зрозуміла, що
з його приїздом її обман буде викри�
то і вона разом з батьками залишить�
ся без шматка хліба. Тоді вона пішла
до Ліста і зі сльозами на очах зізна�
лася в усьому, що робила. Великий
музикант уважно вислухав дівчину і
попросив її показати йому свої му�
зичні здібності. Дівчина почала гра�
ти. У деяких місцях він поправив її,
а потім сказав: «А тепер, моя дорога,
ви – учениця Ліста. Можете оголоси�
ти, що ви будете грати першу части�
ну концерту, а другу – ваш учитель
Ференц Ліст».

Визнати гріх набагато легше,
ніж приховувати його

Прочитайте такі місця Святого
Письма: Марка 4:22; Луки 8:17;
Ефесян 5:8�13. Подумайте над тим,
що легше: визнати гріх чи приховати
його, сподіваючись, що ніхто і ніко�
ли не довідається про вчинене? Мо�
же, ви пам’ятаєте, як, ще будучи ди�

тиною, ви розбили вазу, зламали
приймач чи загубили довірені вам
ключі від квартири, а потім намага�
лися приховати це від своїх батьків?
Чи не завмирало ваше серце, коли
батьки проходили повз зіпсовані
вами речі? Чи не мучилися ви, від�
мовляючись від ігор у дворі, щоб ви�
гадати історію�пояснення, яка най�
більше була б схожою на правду? Чи
почувалися ви злочинцем? Коли вам
було легше на душі, коли ви відразу
розповідали батькам про свою про�
вину, чи коли після декількох боліс�
них для вас днів вони самі виявляли
її? Звичайно, відразу звільнитися від
провини набагато легше, ніж нести
її тягар, що підсилюється з кожною
годиною. Батькам було неприємно
чи боляче через зламану річ чи ва�
шу безвідповідальність, вони навіть
могли вас покарати, але, відразу
зізнавшись у вчиненому, ви могли
почувати себе вільними! Тоді вам
не потрібно було вже жити з почут�
тям провини, ви відчували чудесне
полегшення. Добре, якщо ви з ди�
тинства засвоїли цей урок, що відра�
зу признаватися у своїх провинах
набагато краще і простіше.

Тепер, будучи вже дорослим, ви
вже не розбиваєте вази (принаймні,
вам не загрожує за це добрячий

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 50(51)

Ключовий вірш: «Обмий мене зовсім з мого беззаконня, й
очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо
мною постійно» (Псалом 50(51):4�5)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми визнавали перед Ним усі свої гріхи

10
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ОЧИСТИ МЕНЕ...



47Очисти мене

прочухан!), але у вашому житті
з’явилися серйозніші труднощі. Ви
зіткнулися з проблемою боротьби з
гріхом, коли не завжди вдається
встояти, здобути перемогу. І яке бо�
люче знову це почуття провини, те�
пер уже перед Небесним Отцем –
святим Богом.

Зародження і розвиток гріха
Після нашого навернення до Бога

наше тіло, у якому живе корінь грі�
ха, залишається з нами, диявол може
і буде намагатися скористатися ним,
щоб домінувати над душею і схиляти
нас до гріха. І, на жаль, коли хри�
стиянин не пильнує, диявол може за�
вдати удару і поранити душу (Матвія
26:41; 1 Петра 5:8�11).

Якщо ви народжений згори хри�
стиянин, ви не будете виправдовува�
ти свій гріх чи приховувати його,
або звинувачувати когось іншого. Ви
поспішите визнати його перед сво�
їм Небесним Отцем, щоб отримати
прощення і зцілення душі. Один ду�
же повчальний приклад сповідання у
гріхові залишений нам на сторінках
Святого Письма. Це сповідь царя
Давида, який вчинив важкий гріх
проти Бога (2 Сам. 11�12), що запи�
сана в Псалмі 50(51). Це одна з
найсмиренніших і найглибших моли�
тов покаяння, записаних у Біблії.
Слова цього Псалма протягом ба�
гатьох століть вели до Бога людей,
обтяжених усвідомленням провини.

Давида обрав Сам Бог, і той був
настільки близький до Нього, що на�
віть неможливо уявити, як така лю�
дина могла так низько впасти! На
прикладі царя Давида ми ясно бачи�
мо, що будь�яка людина, що знахо�
диться на цій зараженій гріхом землі,
не застрахована від падіння. Це мо�

же бути причиною зневіри. Однак є
дещо, про що ми не повинні забува�
ти: гріх ніколи не падає на голо�
ву просто так. Він шукає лазівки. 
Не помолились один раз зранку – за
сніданком на вас може напасти роз�
дратування, тому що в серці немає
миру. Не молитеся протягом тижня –
то вже й вставати рано не хочеться,
підхоплюєтеся в останній момент,
наспіх снідаєте, спізнюєтеся на за�
няття, у транспорті лаєтеся з паса�
жирами – весь день нанівець. Далі,
якщо не виправити ситуації, – ще
гірше. Гнів і роздратування стають
звичкою, молитва – забутим мину�
лим. Ви з кожним днем духовно
слабшаєте й усе сильніше сатана на�
саджує вас на гачок. Знайома ситуа�
ція? «І сталося по року, у час вихо�
ду царів на війну, то послав Давид
Йоава й своїх слуг із ним, та всього
Ізраїля... А Давид сидів в Єрусали�
мі. І сталося надвечір, і встав Давид
із ложа свого, і проходжувався на 
даху царського дому» (2 Сам. 11:1�2).
Нема що сказати, гарно цар прово�
див свій час! Давид з невідомих нам
причин став духовно слабшати, до�
зволив собі під час воєнних дій зали�
шитися вдома, замість того, щоб очо�
лити військо, байдикував, уставав з
постелі надвечір. Не дивно, що в та�
кій ситуації він став «підглядати в чу�
жі вікна». Гріх скував його, і він уже
не хотів і, можливо, не міг з ним бо�
ротися. Він чинить гріх перелюбства
з Вірсавією. Потім, потрапивши в цю
пастку, Давид не одумався, а нама�
гається приховати свій гріх і від Урії,
і від людей, і від самого Бога! І, зви�
чайно, терпить крах...

Якщо в це лихоліття Давид зали�
шив Бога, то Бог його не залишив:
«Як живий Я, – говорить Господь
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Бог, – не прагну смерти несправед�
ливого, а тільки щоб вернути неспра�
ведливого з дороги його, і буде він
жити! Наверніться, наверніться з ва�
ших злих доріг, і нащо вам умира�
ти, доме Ізраїлів?» (Єзекіїля 33:11).
Бог не допустить, щоб Його дитя за�
гинуло, а пошле такі обставини – ча�
сом дуже жорсткі – щоб відвернути
душу від загибелі. Тому не доводьте
себе до того рівня занурення в гріх,
коли повернути назад немає сил.
Бийте тривогу, коли ворог ще тільки
став підбиратися до ваших думок,
хапайте Господа за Його всемогут�
ню руку і благайте Його дати вам
силу в боротьбі з гріхом: «Зброя�бо
нашого воювання не тілесна, але
міцна Богом на зруйнування твер�
динь, – ми руйнуємо задуми, і вся�
ке винесення, що підіймається про�
ти пізнання Бога, і полонимо всяке
знання на послух Христові» (2 Ко�
ринтян 10:4�5).

Сповідання гріхів
Цар Давид з Божою допомогою

зміг вирватися з безодні гріха.
Простежуючи його подальшу істо�

рію, ми більше не знаходимо таких
серйозних помилок, «бо Давид робив
добре в Господніх очах, і не відступав
від усього, що Він наказав був йому,
по всі дні життя свого, окрім справи
хіттеянина Урії» (1 Царів 15:5).

У своїй молитві каяття в Псалмі
50(51) Давид визнає, що згрішив на�
самперед проти Бога, бо в Його За�
коні було дано прямі заповіді, що
забороняють убивство (Вихід 20:13),
порушення чистоти сімейного життя
(Вихід 20:14) і обман (Вихід 20:16�
17). Якщо у вашому житті трапляють�
ся речі, які є злом перед Богом, то ви
повинні побачити себе з погляду Бо�

жого Закону і визнати, що згрішили
проти святого Бога і потребуєте очи�
щення кров’ю Ісуса Христа. Потім ви
повинні від усього серця покаятися
перед Богом, як це зробив Давид.
Тільки милість Божа, Його любов до
нас, яку ми нічим не заслужили,
може подарувати нам прощення. Да�
вид усвідомлює, наскільки його гріх
мерзенний перед Праведним Суд�
дею, тому просить, щоб Господь йо�
го не просто простив, але загладив
його беззаконня у Своїй пам’яті, ба�
гаторазово обмив, очистив від гріха.
Давид розуміє, що для відновлення
близького спілкування зі святим Бо�
гом йому потрібно мати чисте, обми�
те серце і дух злагоди.

Бог живе тільки в чистому серці, а
нове, чисте серце може створити в
нас тільки Господь Ісус.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
У визнанні гріхів прекрасно і те,

що крім гріха Бог звільняє людину
ще і від почуття провини. Ви будете
вільні, що б вам потім не говорили
(Євреїв 9:11�14)! Але як максималь�
но знизити імовірність прояву гріха у
вашому житті?

L Ви повинні виповнюватися СвяL
тим Духом через молитву, щоб отри�
мати силу для боротьби з гріхом і
відновити радість спасіння (Ефесян
5:1�21).

L Вам треба виділяти час для поL
клоніння Творцю і прославлення
Його величі. Поклонятися Богу не
просто, тому що ворог душ людських
усіляко перешкоджає цьому. Кожна
щиро віруюча людина повинна вия�
вити волю, щоб прославляти Госпо�
да, незважаючи ні на які перешкоди.
Щоденне читання Слова Божого,
спів, зустрічі з християнами (мається
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на увазі не лише дружня вечірка, але
і спрямоване на поклоніння Христу
спілкування) мають займати більше
часу, ніж перегляд телепередач, роз�
ваги за комп’ютером, походи магази�
нами (1 Тимофія 4:12�16).

L Міркуючи над Біблією, досліджуйL
те себе, пам’ятайте, що всякий гріх
спричиняє сумні і часто непоправні
наслідки, тому з усіх сил прагніть жи�
ти в чистоті (2 Тимофія 2:15�26).

L Ніколи, ні за яких умов не залиL
шайте своє служіння Богу в церкві і
вдома. Ледарство і не заповнений
міркуваннями про Бога час – шанс
для зародження і розвитку гріха
(1 Солунян 4:1�12).

L Візьміть собі за правило сповідаL
тися перед Богом кожного дня, і то�
ді ви будете впевнені, що знаходите�
ся в Його всемогутніх руках (1 Івана
1:5�10).

Завдання «Що робити?» (виконується на занятті)

Марка 14:38; 1Коринтян
10:12; 2 Коринтян 13:5; 
Римлян 8:26�27;
Євреїв 3:12�15

1 Івана 1:8�10; Римлян 7:18�
25; 8:5�10; Галатів 2:19�21

2 Петра 3:17�18; Римлян
16:17�19; 1Коринтян 6:18�20;
10:14; Євреїв 10:24�27;
12:14�16

Числа 5:6�7; Луки 19:8�9

Псалом 102(103):8�14; 
Ісаї 1:16�18; 1Івана 1:9�10

Приповісті 17:14; 
Матвія 5:23�26; Якова 5:16

2 Петра 1:10�11; Римлян 14:4;
Филип’ян 3:13�16



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 37(38)939(40)

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 40(41)943(44)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 44(45)947(48)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) М. Св. П.: Псалом 48(49)950(51); 2 Сам. 11912

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 51(52)955(56)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 56(57)959(60)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 60(61)964(65)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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«...Лихим я завидував, бачивши
спокій безбожних, бо не мають
страждання до смерти своєї, і здо�
рове їхнє тіло, на людській роботі
нема їх, і разом із іншими людьми
не зазнають вони вдарів... Як он ті
безбожні й безпечні на світі збіль�
шили багатство своє? Направду, на�
дармо очистив я серце своє, і в
невинності вимив руки свої, і ввесь
день я побитий, і щоранку покара�
ний...» (Псалом 72(73):3�5,12�14).

Ці життєво важливі питання хви�
лювали давнього псалмоспівця Аса�
фа. Він раптом розгубився, по�
бачивши благоденство нечестивих
людей, його ноги «мало не посковз�
нулися». За його словами, він ледве
не засумнівався в справедливості
Божій, коли побачив, що нечестиві
благоденствують на цій землі, а пра�
ведники терплять різні труднощі. Че�
рез сумніви, що мучили душу, вже
було почав шкодувати, що дарма
очищав своє життя від гріха і ходив
дорогами Божих заповідей. Ці сум�
ніви переростали в готовність і ба�
жання приєднатися до нечестивих,
котрі процвітали, примножуючи
своє багатство.

Не дивно, що і зараз у світі, де
панує князь пітьми (Ефесян 2:2), у

людей виникають різного роду сум�
ніви: наприклад, чи дійсно Бог
справедливий, якщо Він – всезнаю�
чий, і чи всюдисущий Він, якщо
справедливий? Ми можемо бачити
сьогодні, як люди, що відкидають
Бога, процвітають у багатстві, насо�
лодах, славі, а багатьом щиро вірую�
чим доводиться бідувати, терпіти
нестатки і чимало страждати. Через
сумніви в справедливості Бога і
нестачу сподівання на Нього люди
можуть збитися з істинної дороги і
навіть стати безбожниками.

Як же приходять сумніви в наше
життя? Як вони прийшли в життя
Асафа?

З чого починаються сумніви
Асаф був Левитом і пророком з

роду Ґершона (2 Хроніки 29:30),
славнозвісним співаком і музикантом
у часи Давида і Соломона. Він брав
участь у «правильному» переносі
ковчега Заповіту в Єрусалим (1 Хро�
ніки 15:17) і в освяченні храму
(2 Хроніки 5:12). Судячи з того, як
часто згадується у Святому Письмі
про його служіння, це був дуже
присвячений Богу і служінню чоло�
вік. І раптом він почав аналізувати
те, що відбувається навколо. Він

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 72(73)

Ключовий вірш: «Нехай веселяться й співають племена, бо
Ти правдою судиш народи й племена ведеш на землі!» (Псалом 66(67):5)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми за допомогою віри в істини Слова
Божого і силою Духа Святого переборювали різні сумніви щодо Божої
любові і справедливості

11
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СУМНІВИ. ЯК З НИМИ БОРОТИСЯ
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став дивитися на те, як жирують
лихі нечестивці (Псалом 72(73):3).
Він відвернувся від служіння при
святині Бога. Ось вам і першопричи�
на, чому приходять сумніви. Ми пе�
рестаємо дивитися на небеса і по�
чинаємо роздивлятися все навколо.
Якщо ви пам’ятаєте, гріх теж прихо�
дить саме таким способом (історія
царя Давида і Вірсавії, яку ми роз�
глядали минулого уроку).

Проповідник Роланд Гілл наводив
один приклад того, як починають на
нас діяти сумніви. Якось свинар по�
винен був відправити на бойню стадо
свиней. Машин не було, а перевезен�
ня на возі – справа складна. І тоді він
скористався ненажерливістю свиней.
Сидячи на візку, хазяїн час від часу
розсипав перед ними горох. Зайняті
його поїданням, тварини непомітно
для себе виявилися на бойні. Вони
помітили хитрість, коли вже були піз�
но – ворота бойні зачинилися.

Щось подібне трапляється і з людь�
ми. Щоб відвернути людей від голов�
них запитань: «Куди я йду? Що очікує
мене попереду? У чому полягає мета
мого життя?», у сатани є великий «мі�
шок з горохом». Він розсипає його
щедро, не скупиться. Тому замість
того, щоб аналізувати, що роблять ін�
ші, намагайтеся не відволікатися і
просто прямувати за Господом:
«Обернувся Петро, та й ось бачить,
що за ним слідкома йде той учень,
якого любив Ісус, який на вечері до
лоня Йому був схилився й спитав:
“Хто, Господи, видасть Тебе?”

Петро, як побачив того, говорить
Ісусові: “Господи, – цей же що?”
Промовляє до нього Ісус: “Якщо Я
схотів, щоб він позостався, аж поки
прийду, – що до того тобі? Ти йди за
Мною!”» (Івана 21:20�22).

Як боротися з сумнівами
Нам часто доводиться стикатися з

одним міфом: чим людина багатша,
тим вона щасливіша, живе у більшій
безпеці і має повну владу. Віра в цей
міф буквально поглинає людей, во�
ни намагаються назбирати якнай�
більше «гороху». Бажання здобувати
і накопичувати стає для них голов�
ним у житті. Але... Будь�яке майно
приносить із собою лише тимчасо�
ве відчуття щастя, а кожний з нас 
не застрахований від нещасливих
випадків і непередбачених катакліз�
мів природи. Усе наше багатство мо�
же зникнути в один момент (Луки
12:16�31). Більш того, у нашу душу
закладено спрагу до спілкування з
Богом, і ніякі насолоди не зможуть
цієї спраги втамувати.

Людина, що не знає Бога, не читає
і не виконує Його Слово, не відвідує
церкву, часто не задумується над
своїм майбутнім, а живе сьогодніш�
нім днем. Люди, які знають Бога, чи�
тають Слово Боже і живуть за ним,
відвідують церкву, мають знати, що
земне багатство стане для тих, хто
не вірить в Бога, не благословенням,
а каменем на шиї (Луки 18:18�25).
Прагнення до збагачення відволікає
людину від доріг Божих, багатство її
не врятує на останньому суді, і кі�
нець таких людей буде сумний. Цю
розв’язку і побачив Асаф, коли ввій�
шов у святилище Господнє. Він зро�
зумів, що заздрість до нечестивців
приведе до погибелі і його, тому
знову звернув свій погляд до небес.

Отже, порятунок від сумнівів – у
покірності Богу й у протистоянні
дияволу (Якова 4:7), він – у присут�
ності Божій, котра наповняє нас під
час молитви (молитва – це не якийсь
певний час для певних слів, а постій�
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ний стан наших думок), а також під
час відвідування Божого храму. Вві�
йти у святилище – це не значить про�
сто відвідати церкву. Ввійти в ньо�
го – це значить наблизитися до Бога,
довіритися Йому, підкорити свою
волю волі Отця Небесного, а Його
воля пізнається через вивчення Свя�
того Письма (Псалом 31(32):8).

Тільки Господь може дати нам «бу�
дучність та надію» (Єремії 29:11). Ми
не повинні сподіватися на земне ба�
гатство і дбати лише про земну осе�
лю. Ми завжди повинні пам’ятати
про своє нетлінне багатство, а також
усвідомлювати, що наша віра робить
нас не нещасливими, а найщасливі�
шими людьми, адже «життя ж наше
на небесах» (Филип’ян 3:20).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Не втрачайте довіри до Бога! Не за�

бувайте зібрання свого, моліться, чи�
тайте і виконуйте Святе Письмо, мір�
куйте над ним. Просіть Господа, щоб
Він щодня вказував вам, як дотриму�
ватися Його волі, як покладати все
своє сподівання лише на Нього, як зві�
щати всім людям про Його дивовиж�
ні справи. І якщо вас часом долають
сумніви щодо Божої справедливості,
то згадайте, що Творцем справедли�
вості є Сам Бог. Не забувайте, що ми
дуже обмежені у всіх наших сприй�
маннях і судженнях, і наше розуміння
справедливості, звичайно ж, сильно
відрізняється від Божого. У Псалмі
49(50):21 Бог відповідає на подібні
вигадки: «ти думав, що Я такий са�
мий, як ти», «Бо наскільки небо вище
за землю, настільки вищі дороги Мої
за ваші дороги, а думки Мої – за ваші
думки» (Ісаї 55:9).

Усі ті, хто прийняв сьогодні Ісуса
Христа як свого Спасителя, повинні

бути вдячні Йому, що Він став перед
Богом�Отцем замісною жертвою за
всі наші гріхи і беззаконня. Бог хоче,
щоб ми довірили своє життя Йому, а
не сподівалися на багатство. Тільки
Він може вказати нам дорогу в Небо
і навчити нас жити благочестиво,
щоб наприкінці дороги ми почули
запрошення: «Увійди до радощів Па�
на свого!» (Матвія 25:21).

Завдання «Сумніви»
Щиро дайте відповіді на запитання.
� Сумніви в яких якостях Бога трапля�

лися у вашому житті?

� У яких ситуаціях зазвичай вас відві�
дують такі думки?

� До чого ведуть вас ці сумніви?

А на ці запитання дайте відповідь
на занятті.

� Які ваші дії зазвичай завдають по�
разки сумнівам?

� Що допомагає правильно порівнюва�
ти цінності матеріального і духовного, а
також остерігатися захоплення мате�
ріальним, щоб не відступити від Бога?

� Як знання того, що Бог справедли�
вий, буде заохочувати вас до благочес�
тивого способу життя?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 65(66)967(68)

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 68(69)970(71)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 71(72)972(73)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 73(74)976(77)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

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

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 78(79)981(82)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 82(83)984(85)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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(Із кримінальної хроніки)
В одній родині довго не було ді�

тей. Але ось, нарешті, народилася
чудова дівчинка. Батьки на неї пи�
линці не давали впасти, виконували
всі її забаганки на першу вимогу, ні
в чому і ніколи не відмовляючи. Най�
дефіцитніші і наймодніші речі, яких
ще ні в кого не було, у неї з’являли�
ся першої. Якщо батькам хтось гово�
рив, що вони неправильно вихову�
ють дочку, вони на це відповідали:
«Вона для нас – усе...Ми тільки за�
ради неї і живемо». Минули роки. З
маленької примхливої дівчинки ви�
росла доросла егоїстична дівчина.
Вона звикла, що батьки виконують
усі її примхи. І ось одного разу, коли
батьки не виконали якогось її вели�
кого бажання, дочка зі своїм кавале�
ром холоднокровно убила їх, щоб ті
не заважали їм жити.

Кому ми поклоняємося,
тому і будемо служити

Яка ж причина такої жахливої тра�
гедії? Просто батьки ставилися до
своєї дочки, як до ідола, вона була
центром їхнього поклоніння. Ця іс�
торія, напевно, знайома кому�небудь

з вас, можливо, тільки не з таким
сумним кінцем. Може, хтось «покло�
няється» своєму чоловікові чи дру�
жині, роботі, бізнесу, дорогим ре�
чам, їжі, телевізорові, комп’ютеру,
зіркам кінематографа, естради чи
спорту. Кому ми поклоняємося? І як�
що людина, яка не знає Бога, не ба�
чить у цьому нічого страшного, вона
про це навіть не замислюється, то
для нас, віруючих, таке становище
має бути застереженням, і ми повин�
ні думати про це частіше! Для воро�
га душ людських дуже важливо, щоб
Божі діти не поклонялися Богу, тому
що він добре знає: кому людина по�
клоняється, тому і буде служити.

Це добре видно на прикладі спо�
кушування лукавим Христа в пустелі,
де він хотів, щоб Христос йому по�
клонився (Матвія 4:1�11). Тому й
існує так багато різних перешкод для
поклоніння Богу, що в поклонінні
Бог прославляється вище за все.

Чому ми повинні думати
про поклоніння Богу

Бог, Який створив усе на землі, в
тому числі й людину, хоче, щоб усе
Його творіння приносило Йому ра�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Псалом 94(95)�95(96)

Ключовий вірш: «Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та
силу, дайте Господу славу ймення Його, жертви приносьте і входьте в
подвір’я Його! Додолу впадіть ув оздобі святій перед Господом,
тремтіть перед обличчям Його, уся земле» (Псалом 95(96):7�9)

Біблійна істина: Біблія вчить, що наше життя має бути наповнене покло�
нінням Богу

12
”–Œü
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ВСЕ ЖИТТЯ – ПОКЛОНІННЯ
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дість. І якщо ми подивимося на все
живе, що нас оточує, то здивуємося,
як усе схиляється перед своїм Твор�
цем, як усе славить Його! Подивіть�
ся на квіти, відчуйте їхній аромат,
що струмує з них протягом усього
дня, на дерева, що піднімають свої
галузки до неба! Подивіться на
птахів, які щоранку славлять своїм
співом Бога, навіть коли їм буває ні�
чого їсти. Все живе, куди не поди�
вишся, підносить славу і хвалу Тому,
Хто його створив. Усе це тішить на�
шого Небесного Отця. Ну а що ж
робить «вінець творіння» – людина?
Чи виконує вона головне своє при�
значення – поклонятися Богу, чи ча�
сто забуває, а може, і взагалі ніколи
не чула і не знала про мету свого
створення?

Бог, Який давав Мойсею Свої Де�
сять Заповідей, вже в перших із них
попереджає Ізраїльський народ,
щоб вони не забували своє призна�
чення – кому потрібно поклонятися.
Бог заборонив поклонятися якому�
небудь зображенню. Він хоче, щоб
людина не переступала тієї грані, за
якою вже починається поклоніння
предметам, зображенням чи самій
людині, а не Богу. Усі наші дії, що
мають першорядне значення в на�
шому житті, усі цінності, що визна�
ються за вищі в порівнянні з покло�
нінням живому Богу, називаються
ідолопоклонством.

У 94(95) і в 95(96) псалмах автор,
знаючи призначення людини, нади�
хає себе і народ Божий словами:
«Заспіваймо Господеві... поклонімо�
ся, і припадім, на коліна впадім». На�
род Ізраїля перший довідався запо�
відь «поклоніння» і як потрібно пра�
вильно поклонятися єдиному Богу.
Тому разом з усім обраним Божим

народом псалмоспівець закликає
весь світ і всі створіння робити те ж:
«Співайте для Господа, благосло�
вляйте Ім’я Його... додолу впадіть».
Тільки Той, Чиїм Словом почав існу�
вати всесвіт і все, що в ньому – гід�
ний слави, честі і поклоніння: «Бо ве�
ликий Господь і прославлений вель�
ми, Він грізний понад богів усіх! Бо
всі боги народів – божки, а Господь
створив небеса...».

Справжнє поклоніння –
яким воно має бути?

«Поклоніння Богу є 
прямим визнанням
суті, властивостей, 

доріг і намірів Бога або
через сердечний вияв
славослів’я і подяки,

або подібним визнанням
зроблених справ» (В.Е. Вайн)

Але це – поклоніння Старого Запо�
віту. Чи змінює що�небудь у справі
поклоніння прихід Христа на землю?

Ісус, коли був людиною, не скасу�
вав заповідь поклоніння Живому Бо�
гу, Він Сам виконував це призначен�
ня. Це виявлялося в Його молитвах,
словах і діях. Сама суть поклоніння
не змінилася з приходом Ісуса, але
настав час повнішого його розу�
міння. У Своїй Нагірній проповіді
(Матвія 5�7) Христос пояснює суть
істинного поклоніння Богу. Не ли�
ше не убивай, але навіть не гнівайся,
бо це не дасть тобі щиро поклоня�
тися. Не виконуй обряди з порож�
нім серцем, а щиро служи Богу від
усієї душі.

При зустрічі із самарянкою (Івана
4:4�30) Ісус ще більше відкриває нам
істину, яким має бути справжнє по�
клоніння. До Христа люди поклоня�
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лися в спеціальних місцях: перед
жертовником, у скинії, у храмі. Юдеї
з самарянами навіть ворогували на
цьому підґрунті. Але від моменту
приходу Христа місце поклоніння
вже не має значення, Ісус відкрив
двері в саму присутність Божу: з Йо�
го смертю завіса перед Святим Свя�
тих у храмі роздерлася надвоє, і те�
пер ми «маємо відвагу входити до
святині кров’ю Ісусовою, новою й
живою дорогою, яку нам обновив
Він через завісу, цебто через тіло
Своє» (Євреїв 10:19�20), можемо по�
клонятися Богу в будь�якій точці все�
світу. Ось як коментує вірш Івана
4:23 У. Макдональд:

«Істинне поклоніння означає, що
віруючий входить у присутність Бо�
жу вірою і там вихваляє Його і
поклоняється Йому. Людина може
перебувати в робочому кабінеті, у
в’язниці чи в полі, але її дух за до�
помогою віри буде перебувати в
небесній обителі з Богом. Ісус повідо�
мив жінці, що з цього часу Отцю бу�
дуть поклонятися в дусі та в правді.
Юдеї звели поклоніння до зовнішніх
форм і церемоній. Вони думали, що
неухильно і формально дотримую�
чись букви закону, виконуючи ви�
значені ритуали, вони поклоняють�
ся Отцю. Але це не було поклонін�
ням у дусі. Воно було зовнішнім, а
не внутрішнім. Їхні тіла могли схиля�
тися низько до землі, але їхнього
серця не займали правильного ста�
новища перед Богом. Юдеї могли
при цьому гнітити бідних чи робити
безчесні торгові угоди. Самаряни, зі
свого боку, теж розробили форму
поклоніння, але вона була помилко�
вою. Вона не мала ніякого духовно�
го авторитету. Вони створили влас�
ну релігію і виконували ними ж са�

мими винайдені постанови. Таким
чином, коли Господь сказав, що по�
клонятися треба в дусі та правді,
Він дорікав і юдеям, і самарянам.
Більш того, Він повідомив їм, що з
Його приходом люди через Нього
можуть наблизитися до Бога в прав�
ді і щирому поклонінні. Задумайте�
ся над цим! «Бо Отець Собі прагне
таких богомільців». Бог хоче покло�
ніння людей. Чи отримує Він його
від мене?».

Поклоніння – це відгук нашого ду�
ху на голос Духа Божого, тому во�
но не може ґрунтуватися тільки на
самих почуттях, емоціях. Насампе�
ред воно має ґрунтуватися на біблій�
ному навчанні, живому Божому Сло�
ві. Будь�яка наша справа, зроблена
заради хвали, слави і радості Гос�
подньої, перетвориться на щире по�
клоніння святому Богу. Проте, сла�
вословлячи Господа, намагайтеся
використовувати не загальні фрази,
а конкретні прагнення своєї душі,
наприклад: «Я захоплююся Твоєю
премудрістю!», чи «Я милуюся всім
Твоїм творінням!», чи «Я шаную Твої
заповіді і хочу виконувати їх!».

Чому Бог хоче, 
щоб усе наше життя 

було поклонінням Йому
Деякі можуть запитати: «Чому Бог

вимагає до Себе так багато уваги?»
По�перше, така думка може виник�
нути тільки або в невіруючої люди�
ни, яка ще не пізнала Бога, або в ди�
тини в Христі, що ще занадто мало
знає Бога. З погляду християнина,
який уже розібрався в цьому питан�
ні, це Боже бажання – найбільше ща�
стя, яке тільки можна собі уявити!
Це можна порівняти з тим, що люди�
на, любові якої ми давно домагали�
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ся, таки полюбила нас і тепер її го�
ловне бажання – щоб ми любили її
всім серцем. Це – бажання не люди�
ни, а Творця всього видимого і неви�
димого, всемогутнього, всюдисущого
святого Бога, і ті, хто любить Його,
повинні бути дуже уважні, щоб вико�
нати це бажання, не порушивши Бо�
жих заповідей.

Наше поклоніння є найкращим
свідченням невіруючим людям. Че�
рез нього Господь виявляє Свою чу�
дову славу, як раніше виявляв її всім
народам, що оточували ізраїльський
народ, коли той був особливо ста�
ранним у щирому поклонінні своєму
Богу. Коли ж народ Божий забував
Святого Ізраїлевого і починав покло�
нятися ідолам, Бог карав їх за від�
ступництво, і їхнє життя «непокори»
ставало уроком для інших народів.

У Старому Заповіті ізраїльтяни
приносили Богу жертви, що були

прообразом жертви Ісуса Христа.
Зараз Богу приємно, коли ми при�
носимо різні види жертовного по�
клоніння: нашу любов, молитви,
хвалу, смиренність, каяття, мате�
ріальні пожертвування, служіння ін�
шим людям: «Отож, завжди принось�
мо Богові жертву хвали, цебто плід
уст, що Ім’я Його славлять. Не за�
бувайте ж і про доброчинність та
спільність, бо жертви такі вгодні Бо�
гові» (Євреїв 13:15�16).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Не важливо, де ви знаходитеся –

намагайтеся завжди в дусі та правді
поклонятися Богу. І якщо раніше ви
не до кінця розуміли всю важливість
справжнього поклоніння, то нама�
гайтеся вже зараз переглянути свої
пріоритети і «співайте для Господа,
благословляйте Ім’я Його... додолу
впадіть... перед Господом»!

Завдання «Моє особисте поклоніння»
Подумайте, що заважає вашому особистому щоденному поклонінню Богу.

Запишіть причини і моліться, щоб Бог допоміг вам їх позбутися.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 85(86)987(88)

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

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

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 89(90)992(93)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 93(94)996(97)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 97(98)9101(102)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 102(103)9103(104)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

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

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Уявіть собі тюбик зубної пасти.
Кожен раз, коли ми його натиска�
ємо, щоб почистити зуби, ми бачимо
один і той же вміст тюбика – це зуб�
на паста. А чому, власне, зубна пас�
та? Тому що саме її упакували туди
на заводі. Таким же чином ми може�
мо дізнатися вміст людського серця.
Коли життєві обставини тиснуть на
нас, у наших вчинках чи мові вия�
вляється назовні те, що ми в себе
впустили, що було приховано в на�
шому серці: добрі чи злі слова, гнів�
ливість чи розважливість, милосердя
чи жадібність.

Вміст нашого серця
Кожен з нас має свою особисту

неповторну тілесну оболонку. Хтось
красивий чи симпатичний, хтось
оригінальний, а хтось незграбний і
не володіє особливою зовнішньою
привабливістю. Наше суспільство
постійно спонукає нас до того, щоб

ми були більше уважні до зовніш�
ності, граючи на властивості люди�
ни звертати увагу насамперед на
зовнішні дані. Багато хто це прий�
має і починає оцінювати світ обме�
жено. Але вам, напевно, трапляло�
ся спостерігати ось що. Трохи по�
спілкувавшись з якоюсь людиною,
ви виявляли явну невідповідність:
яскрава оболонка – тьмяний вміст,
чи навпаки. Це відбувається тому,
що ми не можемо відразу побачити
сутність людини, вона знаходиться
в її серці. І коли ви знайомитеся
ближче, коли вам доводиться з нею
вирішувати спірні чи важкі питан�
ня, тоді ця сутність виходить назов�
ні. І часто люди розчаровуються
один в одному. Ці розчарування
можуть статися у всіх сферах на�
шого життя: у дружбі, у шлюбі, у
співпраці. Що ж нам робити, щоби
вміст нашого серця не був підгни�
лим? Як не розчаровуватися в лю�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Псалом 118(119)*

Ключовий вірш: «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? – Як
держатиметься Твоїх слів! Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, – не дай
же мені заблудитися від Твоїх заповідей! Я в серці своїм заховав Твоє
слово, щоб мені не грішити проти Тебе» (Псалом 118(119):9�11)

Біблійна істина: Біблія вчить, що тільки Слово Боже, яке проникло в
серце і діє там, може зберегти чистоту доріг молоді
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ЧИСТОТА ДОРОГИ ЮНАКА

* Псалом 118(119) – це «азбучний» псалом. Він поділений на 24 восьмивірші – за кількістю
букв давньоєврейського алфавіту. Кожен вірш восьмивірша складається з двох фраз, і кож�
на з них починається з відповідної букви алфавіту!

Ви можете провести цікаве дослідження. Розлінійте у своїх Бібліях цей псалом на відрізки
по 8 віршів (у деяких виданнях Біблії такий поділ вже зроблено) і, прочитавши кожний вось�
мивірш, зупиніться і проаналізуйте, яка в ньому головна думка, про що конкретно вам Бог го�
ворить через це місце Писання. Ви можете записувати свої дослідження у ваш щоденник.
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дях і нікого не розчаровувати в
самому собі?

Бог, Творець життя на землі, а та�
кож наших сердець, знає, що потріб�
но молоді для того, щоб зберегти
своє серце в чистоті. На прикладі
зубної пасти ми можемо зробити
висновок: щоб з тюбика виходила
зубна паста, її туди треба закласти.
Щоб зробити дороги людини чис�
тими перед Богом, її серце потріб�
но наповняти Божими заповідями 
та вкорінювати в Слові Господа. Що
значить слово «вкорінювати»? Воно
взято за аналогією з природним яви�
щем. Коли дерево стоїть не в тихому
місці, а там, де періодично трапля�
ються й урагани, і повінь, його поря�
тунок залежить від того, наскільки
глибоко і міцно воно вросло кореня�
ми в землю. Наше життя – не тихе
місце, тому, щоб бути завжди силь�
ними і протистояти різним спокусам,
потрібно глибоко вкоренитися в
Господі, міркувати про Нього і Його
справи, вчитуватися в Біблію і, по�
рівнюючи з нею своє життя, моли�
тися за здатність змінитися. Нам
необхідно не ухилятися від запові�
дей Божих у всіх своїх діях: у робо�
ті, у сімейному житті, у служінні, у
щоденному спілкуванні.

«... і Ми прийдемо до нього,
і оселю закладемо в нього»

(Івана 14:23)
Бог створив людину з вільною во�

лею, тому кожний з нас має право
вибирати, що йому дивитися, слуха�
ти, говорити чи думати. Коли ви бу�
ли зовсім маленькими, за вас усе ви�
рішували ваші батьки. Тепер, коли
ви стали цілком дорослими людьми,
ви можете самостійно обирати те,

що вважаєте необхідним для вашого
подальшого життя. Але ви, напев�
но, вже переконалися, що, прагну�
чи до моральної досконалості, лю�
дина не може досягти її самостійно,
а тільки за допомогою сили Божої.
Бо людина вже народжується з грі�
ховною натурою, у її житті природ�
но присутні багато гріховних бажань,
що вже само по собі прокладає між
нами і святим Богом нездоланну
прірву. Як би людина не прагнула
до моральної досконалості, у грі�
ховному тілі це неможливо. Тому
Бог хоче, щоб людина шукала Його,
щоб, знайшовши, вона запросила
Його ввійти у своє життя, щоб змі�
нити й очистити його. Нехай ваше
серце стане прекрасною оселею
для Господа. Але щоб Йому там бу�
ло затишно і добре, то треба, щоб
там була не видимість чистоти, а
справжня чистота. А вона, як і чис�
тота в нашому будинку, сама по со�
бі зберігається недовго, її потрібно
постійно підтримувати. Підтримува�
ти ж її можна тільки силою Спасите�
ля, Який Своїм словом повертав
людям життя і цим же словом може
наповнювати наше серце.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Проаналізуйте вміст свого серця.

Дайте відповідь для себе на запи#
тання:

� Про що я понад усе люблю думати,
коли залишаюся наодинці із собою?

� Про що я найчастіше розмовляю з
людьми?

� Розмова про що або яка музика зму�
шує мій слух загострюватися?

� Що більше за все привертає мою
увагу, коли я слухаю радіо, читаю жур�
нали, розглядаю рекламні листівки?



Я молюся за свою родину (імена)

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

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 106(107)9107(108)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 108(109)9110(111)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 111(112)9114(115)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 115(116)9117(118)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):1996

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):979176

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Згодні ви з цим чи не згодні, але
твердження, що більше за все по�
милок людина робить у молодо�
сті, – абсолютно правильне! І це
легко довести. Перед молодими
відкриваються нові обрії їхнього
майбутнього життя: це вибір про�
фесії, вибір нових друзів, вибір су�
путника життя, вибір свого кредо
(світогляду). Юнак чи дівчина вже
досить дорослі, щоб мати власну
думку, відмінну від думки батьків,
але ще недостатньо досвідчені, щоб
приймати життєво важливі рішен�
ня. Тому їм часто потрібна мудра
порада, дотримуючись якої можна
вберегтися від безлічі небезпек, що
підстерігають усіх молодих людей, і
побудувати щасливе життя.

Підеш праворуч – 
коня втратиш, 

підеш ліворуч...
Вам коли�небудь траплялося за�

блудитися в глухому лісі? Що на�
самперед ви шукали? Звичайно ж,
дорогу, щоб вийти з хащі. Ви при�
слухалися до найменших звуків, щоб
визначити правильний напрямок.
Але як знайти дорогу, якщо розумі�
єш, що заблудився в житті? Ніхто
не любить розчарувань у своїх жит�

тєвих переконаннях, але вони трап�
ляються нерідко. Чому? Може, ми
щось пропустили у своєму житті? До
когось чи чогось не прислухалися?
Пішли не тією дорогою? На чий го�
лос треба піти, щоб вибратися з тієї
чи іншої ситуації? Де накопичити
знань, які змогли б нам показати
правильну дорогу в житті? Адже в
школах, інститутах і університетах
цього не вчать...

Бог, що створив людину, не хоче
залишити її без знання, де знайти до�
рогу, що веде до миру, радості і спо�
кійної впевненості. Нам потрібно
тільки прислухатися, щоб ми змогли
почути, хто нам пропонує правиль�
ний вибір у своєму житті: це голос
мудрості (Приповісті 1:20�21). Автор
цих рядків цар Соломон говорить
про мудрість, як про особистість, що
пропонує людині свої послуги. Невже
вона дійсно настільки важлива? Де
докази її унікальності? Прочитайте
Приповісті 8. Як ми бачимо, муд�
рість перебувала з Богом ще до ство�
рення всього всесвіту і нашої Землі
зокрема. Хто шукає незмінну, нескін�
ченну, могутню і досконалу Божу
мудрість, той знайде її й отримає
благодать від Господа, як це було
свого часу з царем Соломоном (1 Ца�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Приповісті 1�2

Ключовий вірш: «Страх Господній – початок премудрости» 
(Приповісті 1:7а)

Біблійна істина: Біблія вчить, що тільки страх Господній може привести
людину до мудрості
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ДОРОГА ДО МУДРОСТІ
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рів 3:6�14). Він знайшов Господа в
юності, а потім, коли вже зістарівся,
захотів залишити напучення своєму
синові – майбутньому спадкоємцю,
щоб усі питання, які він буде вирі�
шувати у своєму житті, він вирішу�
вав з мудрістю, але не людською, а
Божою.

Чи треба боятися Бога?
«Що таке страх Господній? Це те

радісне благоговіння, завдяки яко�
му дитя Боже зі смиренністю схи�
ляється перед Законом свого Отця»
(Чарльз Бріджес).

Страх перед всемогутнім святим
Богом не має нічого спільного з па�
нічним страхом, жахом – наслідком
гріхопадіння. Адже неможливо і
любити Бога, і лякатися Його. Але
водночас Соломон наполягає саме
на цьому слові. Мати страх Господ�
ній – це значить жити з усвідомлен�
ням того, що поруч знаходиться
святий Бог, справедливий Суддя,
Який чує всі ваші слова і бачить усі
ваші вчинки. Якщо розуміти цей
страх так, це буде помітно впливати
на ваше повсякденне життя, тому
що ви станете обережними не тіль�
ки в словах і вчинках, але й у дум�
ках і спонуканнях.

«Ми повинні боятися Бога, тобто
ми повинні переживати благоговіння
перед думкою про Його нескінченну
велич і перевагу, що відкривається
нам у Його справах і словах. Разом з
тим, у нас з’являється переконання в
тому, що Його прихильність – це
найбільше з усіх благословень, а Йо�
го несхвалення – найбільше з усіх
нещасть. Цей страх змушує нас шу�
кати Його прихильності як найвищо�
го добра, якому ми можемо тішити�

ся, і уникати Його осуду як найбіль�
шого нещастя, що у нас тільки може
бути. Такий страх християнин пови�
нен плекати і виявляти перед Богом»
(Джон Браун).

У романі Ф.Достоєвського «Брати
Карамазови» один з персонажів ви�
мовив таку фразу: «Якщо Бога
немає, то все дозволено». У якомусь
сенсі це правда, оскільки якщо ми
переконані, що Бог є, і називаємо
себе християнами, це значить, що ми
повинні жити за встановленими Ним
заповідями: «Чи ми дратуватимем
Господа? Хіба ми потужніші за Ньо�
го? Усе мені можна, – та не все на
пожиток. Усе мені можна, – та будує
не все!» (1 Коринтян 10:22�23). Бог
дав людині свободу вибору, і тільки
від нас самих залежить: жити нам зі
страхом Божим, користуючись Бо�
жою премудрістю, чи чинити за
«людськими» законами, звертаючись
до мудрості земної, людської.

Якщо людина все�таки захоче мати
Божу мудрість, вона повинна визнати
свою неспроможність і безпорад�
ність, перестати покладатися на влас�
ний розум і підготуватися до повної
внутрішньої зміни. «Прийде пишність,
та прийде і ганьба, а з сумирними –
мудрість» (Приповісті 11:2).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Дуже важливо, поки ви ще молоді,

здобувати не тільки загальні знання
в школі, інститутах, на курсах, але і
Божу премудрість, тому що вона важ�
ливіша за всі знання у цьому світі. Іс�
тинна мудрість зовсім не залежить
від розумових здібностей, ерудиції і
рівня освіти. Ви можете здобувати
Божу премудрість, знаходячи її в
кожному щоденному вчинку.
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Будьте мудрі коли:
� приймаєте якісь важливі рішення;
� радите що�небудь іншій людині;

� бачите загрозу спокуситися;
� відстоюєте свої права;
� з’ясовуєте з ким�небудь стосунки.

Завдання «Мудрість»
Випишіть якості і плоди мудрості світської і Божої та поміркуйте над ними.

Світська мудрість (Якова 3:15�16; 1 Коринтян 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)



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 119(120)9124(125)

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 125(126)9133(134)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 134(135)9137(138)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 138(139)9141(142)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 142(143)9145(146)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 146(147)9150

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 192

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Один чоловік, втративши свою
дружину, залишився сам із сином�
малюком. Він вирішив піти високо в
гори і жити там у повній самотності,
щоб хлопчик ніколи не знав болі
втрат. Син ніколи нікого не бачив,
окрім свого батька. Минув час, і
якось батько вирішив повезти хлоп�
чика в день його народження в мі�
сто, щоб уперше познайомити з ци�
вілізацією. Йдучи по вулиці, вони
зустріли двох дівчаток, і хлопчик
запитав: «Ой, хто це?» Батько закаш�
лявся і відповів: «Та так, ніхто, пара
гусок». Хлопчика, здавалося, задо�
вольнила відповідь батька, і вони
пішли далі. Вони цілий день броди�
ли містом, заходили в різні магази�
ни і нарешті вирішили повернутися
додому. Тоді батько запитав сина:
«Я хотів би тобі зробити подарунок.
Ти побачив те, що хотів би отрима�
ти?». На що хлопчик відповів: «Так!
Тих двох гусок!»

Солодка наживка
Яким чином ворог душ людських

намагається обманювати і зваблюва�
ти навіть обраних Богом? Сьогодні
ми можемо побачити це на обкла�

динках газет, журналів і навіть на ди�
тячих щоденниках. Без звабливої
красуні не обходиться жодна рекла�
ма, навіть якщо це реклама холо�
дильника, курятини чи будівельних
матеріалів. Свідомість молодих лю�
дей і підлітків штурмують запевнен�
нями в притягальній силі сексу, у йо�
го «крутості», у його незамінності для
повноцінного веселого життя. Що ж
можна побачити по телебаченню?
Суцільну нечистоту в статевих сто�
сунках: зрада, флірт, фізична близь�
кість школярів і студентів. Найвідо�
міші телепередачі шукають наживку
для глядача, і найпопулярнішою є
подробиці інтимного життя, гомо�
сексуалізм, партнери, яких нескін�
ченно змінюють...

Диявол знайшов принаду для лю�
дини, яка спрацьовує на 100%: це
потяг до протилежної статі, який бу�
ло створено Богом для радості у вза�
єминах між чоловіком і дружиною.
Сатана не може сам створити щось
нове, тому він бере те, що створене
Богом, і перекручує його до невпіз�
нанності, зі знака «плюс» робить «мі�
нус», малює жахливу карикатуру на
одвічно прекрасний портрет.

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Приповісті 5; 6:20�35

Ключовий вірш: «Пий воду з криниці своєї, і текуче з свого колодязя: чи
ж мають на вулицю вилиті бути джерела твої, а на площі – потоки
твоєї води? – Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для
чужих із тобою!» (Приповісті 5:15�17)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб молоді люди зберігали себе чистими від
блуду і не піддавалися сексуальним спокусам

15
”–Œü
15
”–Œü

СЕКСУАЛЬНІ СПОКУСИ
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У християнському фільмі «Пере�
творювач часу» («Time Сhаngег»)
викладач Біблії з XIX століття по�
падає в кінець ХХ століття. У кіно�
театрі він чує лихослів’я, спрямо�
ване на адресу Бога. Професор з
божевільним виглядом вилітає з
залу, вигукуючи: «Негайно зупиніть
показ! Людина з екрана неславить
Ім’я Боже!». Усі дивляться на нього
не тільки як на дивака, але як на
якогось безумця. Так, ми живемо в
страшні часи, коли чистота і цнот�
ливість у поглядах і вчинках більша
диковина, ніж оголення перед міль�
йонами чоловік...

Як було спочатку
Що ж ми знаємо про наш потяг до

представників протилежної статі?
Що і від кого нам відомо про це? Від
батьків, друзів, молодіжного лідера,
чи вулиці?

Згубний вплив «вуличного вихо�
вання» дуже яскраво продемонстру�
вав один «просунутий» старшоклас�
ник. У розмові зі своїми друзями він
якось заявив: «Я, як людина, що в
цій справі вже розбирається, кажу:
воно вам треба? Ничого там немає
доброго...» Дуже шкода, що у свої
15 років ця молода людина вже
такої думки про інтимні стосунки.
Не так легко буде його зневіреній
душі прийняти знання про те, що ці
стосунки створені Самим Богом, але
прекрасні вони тільки в строго виз�
начених Ним умовах.

Найправильніше, коли про стосун�
ки між чоловіком і жінкою розпові�
дають батьки, але й там не завжди
ви знайдете правильні відповіді. Ко�
ли батьки самі не знають справ�
жньої природи цих стосунків, вони
соромляться говорити про це зі сво�

їми дітьми, як про ганебну, забо�
ронену тему.

Де ж у такому випадку черпати
знання про наші інтимні потяги, щоб
не потрапити в гріховні сексуальні
зв’язки? Звичайно ж, у Того, Хто є
Творцем чоловіка і жінки – у Бога.
За 6 днів творення Бог сказав бага�
то разів «добре» і лише раз «не доб�
ре». «І сказав Господь Бог: “Не доб�
ре, щоб бути чоловіку самотнім...”»
(Буття 2:18а). Так що, створивши
чоловіка і жінку, Бог вклав у них
духовний, сердечний, розумовий і
фізичний потяг один до одного. Ін�
тимна близькість – це один із Божих
дарунків людині, тому визначати
норми статевої моралі можна тільки
на основі біблійного вчення.

Можна чи не можна?
На сторінках Святого Письма Бог

схвалює фізичну близькість і навіть
спонукає до неї, але тільки при одній
умові – якщо все це відбувається в
шлюбі (Буття 1:27�28; Приповісті
5:15�19; 1 Коринтян 7:5). І на цих
же сторінках Він строго засуджує
статеві стосунки, що відбуваються
поза шлюбом (Левит 20:10; Осії 4:1�
3; Луки 16:18; Галатів 5:19). Ці
стосунки Він називає гріхом пере�
любства (якщо одна чи обидві сторо�
ни одружені) і блуду (близькість лю�
дей, що не знаходяться в шлюбі), за
які належить строге покарання. Ми
можемо зараз наочно бачити гіркі
наслідки розпусного життя: СНІД,
сифіліс, аборти, слідом за якими
йдуть безплідність, сильні болі, жит�
тя, що неухильно згасає.

«Бог показав, яка буде розплата, і
ми повинні знати, що доведеться
платити, якщо не послухаємося. Ду�
ховні закони Господа такі ж непо�
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рушні, як і Його фізичні закони. Ви
можете стрибнути зі скелі і крикну�
ти: «Я переміг земне тяжіння!» Але
все�таки ви впадете. Те ж саме сто�
сується і духовних законів. Ні ваша
думка, ні дешевий (за змістом, а не за
ціною) журнальчик не дають правиль�
ного розуміння сутності сексуальних
стосунків, а тільки Закон Божий. Ви
можете з ним погодитися й отримати
від фізичної близькості задоволення,
що визначив для вас Господь, чи від�
ректися від нього і накликати на себе
страждання» (Д. Добсон).

В очікуванні
Протягом багатьох століть єв�

рейські законовчителі підкреслюва�
ли дуже важливе значення статевої
моралі. Таке ж до неї ставлення збе�
реглося в їхньому народі і до сьогод�
ні. На жаль, деякі люди неправильно
витлумачували значимість фізичної
близькості. Їхні погляди спотворюва�
ли і руйнували вчення про необхід�
ність і Божественну сутність інтим�
них стосунків у шлюбі, виставляли їх
у непривабливому світлі, у результа�
ті чого тисячі людей були введені в
оману. І тому питання про стосунки
між чоловіком і жінкою довгий час
розглядалося у відриві від інших роз�
ділів християнського богослов’я.

Християни ж повинні особливо від�
повідально підходити до питання
шлюбу, тому що відповідно до Ново�
го Заповіту шлюбний союз є відоб�
раження союзу Христа з Церквою:
«Покине тому чоловік батька й ма�
тір, і пристане до дружини своєї, – і
будуть обоє вони одним тілом. Ця
таємниця велика, – а я говорю про
Христа та про Церкву!» (Ефесян
5:31�32). Церква очікує другого
приходу Христа – свого Нареченого,

і ми, християни ХХІ століття, не по�
винні бути недбалі, тому що ця годи�
на наближається з кожним днем. Це
стосується кожної віруючої людини,
якщо вона вважає Христа своїм Улю�
бленим. Улюблений же приготує для
Себе чисту, непорочну Наречену
(Ефесян 5:25�27; 2 Коринтян 11:2).
Як Нареченій зберегти себе до при�
ходу Нареченого в тому, що стосуєть�
ся стосунків між чоловіком і жінкою?

Господь жадає від нас, щоб ми
не «занижували ціну» нашої гідності
і честі та високо цінували честь і гі�
дність людини, що нам подобається.
Так само, як Христос хоче бачити
Свою Церкву непорочною, щоб ма�
ти з нею спілкування на небесах,
так Він хоче, щоб у нас був міцний
і чистий шлюб, у якому будуть взає�
модіяти любов, повага, фізична
близькість, дружба, почуття обов’яз�
ку і захоплення один одним.

Антоній Сурожський у своїй бесіді
про християнський шлюб каже так:
«Треба пам’ятати, треба твердо зна�
ти, що тілесна єдність двох людей,
що кохають один одного – не поча�
ток, а повнота і межа їхніх взаємних
стосунків, що лише тоді, коли дві лю�
дини стали єдиним серцем, розумом,
духом, їхня єдність може вирости,
розкритися в тілесному з’єднанні,
що стає вже тоді не жадібним воло�
дінням одного другим, не пасивною
віддачею одним другому, а таїн�
ством, справжнім таїнством, тобто
такою дією, яка прямо виходить від
Бога і приводить до Нього».

А якщо трішкиLтрішки?
Як ви думаєте, що входить до по�

няття «дошлюбні стосунки»? Без�
посередньо фізична близькість чи
обійми теж? Христос сказав: «А Я
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вам кажу, що кожен, хто на жін�
ку подивиться із пожадливістю, той
уже вчинив із нею перелюб у серці
своїм» (Матвія 5:28). Таким чином,
не тільки сама статева близькість,
але навіть лише бажання про таку
близькість у Біблії коротко і ясно
названі блудом. Подумайте, чи вар�
то вам починати ставати на перші
сходинки цієї грішної драбини, щоб
потім, не маючи сил повернутись,
скочуватися все нижче і нижче? Чи
все�таки обрати прекрасну, чисту,
благословенну Богом дорогу...

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Якось учні на слова Ісуса про не�

можливість розлучення, крім провини
перелюбства, сказали: «Коли справа
така чоловіка із дружиною, то не доб�
ре одружуватись» (Матвія 19:3�12).
Іншими словами, якщо я не вільний
потім змінити своє життя, то краще і
не зв’язувати себе.

Це виявлення недовіри Богу. На�
дайте вашому Творцю право розпо�
ряджатися вашим життям – тоді вас
очікує найкращий із можливих варі�
антів розвитку вашої долі.

І ще один момент. Бог створив
красу. Ми не можемо не захоплюва�
тися шумом розлогих дерев, блакит�
тю неба, витонченістю оленів, мо�
гутністю гір, волелюбністю орлів,
загадковістю зірок, царственістю
троянди. Бог вклав у нас почуття
краси, тому ми здатні захоплювати�
ся і чистою красою людини, якщо
не прив’язуємо до цього пожадли�
вих думок. Отут важливу роль грає
визначення того, що є людська кра�
са: наведені брови і губи, пофарбо�
ване волосся і кофтинки, що обляга�
ють груди, широкі плечі і рельєфні

мускули, чи цнотлива безвинність,
природна зовнішність і поводження,
щиросерда доброта і дружба. Пер�
ше визначення краси зумовлюється
оцінкою зовнішніх даних на фізич�
ному, тілесному рівні, що ретельно
пропагується ЗМІ. А той, хто цінує
тілесне більше, ніж духовне, непра�
вильно чинить перед Богом, мірку�
вання ж про тілесне завжди приво�
дять до спокуси (Римлян 8:5�9).

Чи можете ви, зберігаючи себе в
чистоті, дивитися на справжню кра�
су, створену Богом, чи ж вашу увагу
привертає ілюзія (видимість) краси,
викликаючи похітливі бажання? Пе�
ревірте себе, відповівши на наведені
нижче запитання.

1. Чи легко ви піддаєтеся спокусі?
Якщо ви дозволяєте собі перегля�

дати еротичні фільми, журнали чи
рекламні листівки, ви даєте можли�
вість розігруватися своїй сексуальній
уяві. А сатана не дрімає – де теорія,
там і практика. Ви і самі не помітите,
як перенесете свою уяву на першу
людину, що сподобалася вам. Гасіть
вогонь, поки його можна ще тільки
задмухнути.

2. Чи дозволяєте ви своїм еротичним
думкам цілком заволодіти вашим розу�
мом?

Пожадливість може цілком заво�
лодіти вами, якщо ви, не визнавши
на сповіді нечисті думки, почнете
розвивати свої фантазії. Вам буде
важко протистояти звабі, ви станете
легкою жертвою спокуси і будете
схожими на нещасливу молоду лю�
дину з Приповістей 5:11�14. І не ду�
майте, дівчата, що це стосується
тільки хлопців!
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3. Чи намагаєтеся ви втілити в життя
(хоча б частково) свої думки про забо�
ронене стосовно якої�небудь людини?

Якщо так, то ви на краю прірви.
Не заглушайте в собі Божий голос,
що закликає вас до розсудливості.
Господь має у своєму розпоряджен�
ні багато способів, як повернути
овечку, що заблукала. Ви, звичайно,
будете раді поверненню, але рани

можуть залишитися на все життя, і
образа, заподіяна вашому Наречено�
му, буде ще довго мучити вашу со�
вість. Не давайте волі своїм очам і
думкам щодо всього, що стосується
протилежної статі (Йова 31:1). Че�
кайте свого часу, щоб залишитися
чистим перед Господом. І не давайте
приводу іншим впасти в подібну спо�
кусу через вас (Матвія 18:6�7).

Божий заповіт

Коли вітри – озимі вже і злі, – 
Влетять у двері і тебе остудять, 
Тоді здається, що по всій землі 
Негода владарює і простуда.

Із дому важко зрозуміти світ, 
Який живе в примиреннях і чварах, 
На себе накликає безліч бід, 
А вже тоді жахається в кошмарах.

Таке життя без Бога – вже давно, 
Важке й нестерпне, крутить наче виром. 
Побачити ж людині не дано, 
Що діється за стінами квартири.

Із дому важко роздивитись світ – 
Обмежений до обрію по колу.
Та є ще інший – Божий Заповіт, –
Правдивий, щирий, світлий, веселковий.

Оцей світ кращий – що не говоріть, 
Бо всупереч реальності жорстокій, 
При світлі Віфлеємської зорі 
Безсмертя в ньому матимеш і спокій.

Сергій Рачинець



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 394

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 596

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 798

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 9910

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 11912

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 13914

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 15916

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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«Той, хто виходить із себе, потім
ніде не знаходить собі місця»

На зібранні під час розбору Біблії
одна молода жінка щоразу вступа�
ла в суперечку з викладачем. Вона
дуже бурхливо обурювалася: кипіла
від гніву, розмахувала руками, очі її
зблискували від злості. І такі сцени
повторювалися щонеділі. Коли жін�
ці робили зауваження, вона по�
яснювала, що в неї такий характер,
вона нічого не може із собою вдія�
ти, і що навколишні повинні прий�
мати її такою, якою вона є. Коли ж
їй запропонували подивитися на се�
бе в дзеркало під час гніву, вона ду�
же образилася.

Недільний ранок. Родина готуєть�
ся йти до церкви. Діти ніяк не одяг�
нуться, мати товчеться на кухні,
батько криком усіх підганяє – у квар�
тирі панує метушня. Дорогою дру�
жина всім своїм виглядом показує,
як чоловік усіх скривдив, і читає йо�
му довгі нотації. Ще через якийсь
час уся родина вже сидить у церкві з
благочестивими обличчями, не на�
даючи ранковій події абсолютно нія�
кого значення.

Наше життя сповнене подібних си�
туацій. Можна згадати багато випад�
ків, коли наші нерви не витримують,

одне недружелюбне зауваження –
і ми лютуємо, просто вибухаємо.
Здається, ніхто не буде сперечатися
з тим, що самовладання – важлива
складова нашого духовного зростан�
ня, яку можна порівняти зі стіною,
що зміцнює силу нашого духу.

Зруйновані мури
Немає гіршого свідчення для хри�

стиянської віри, ніж спалах темпе�
раменту. Якось один диякон настав�
ляв молоду родину, як їм потрібно
поважати один одного. Вислухавши
його, сестра відповіла: «Я чула, як
учора ви роздратовано розмовляли
зі своєю дружиною, принижуючи
її». Після цих слів служитель більше
не міг сказати їм нічого повчального.

Найчастіше ми втрачаємо самовла�
дання з дітьми, тому що вони дуже
жваві і часто через свої витівки при�
носять збитки: розбита чашка, по�
мальовані шпалери... Все це нас дра�
тує, ми кричимо й обурюємося. Діти
ж у багатьох випадках краще володі�
ють собою, тому що вони більш щи�
рі, ніж дорослі. Одна сестра стала
кричати на свого сина після його
витівки. Він подивився на неї і ска�
зав: «Мамо, у мене теж є голос, але я
не кричу». А як часто батьки конф�
ліктують з уже дорослими дітьми!

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Книга Приповістей (вибірково)

Ключовий вірш: «Людина, що стриму не має для духу свого, – це зруйно�
ване місто без муру» (Приповісті 25:28)

Біблійна істина: Біблія вчить, що Божі діти повинні мати самовладання
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Нерідко це стає причиною бунту і
навіть залишення родини.

Немає нічого більш переконливо�
го в наших словах, ніж те, як ми їх
вимовляємо: з лагідністю і любов’ю
чи з роздратуванням і люттю. Однак
те, що якась людина не володіє со�
бою, дуже легко побачити збоку. 
А як щодо нас самих? Адже перед
нами не завжди є дзеркало, щоб по�
милуватися собою під час гніву. Чи
не зруйновано стіни, що оберігають
наш темперамент?

Наказ
«Нікого не випускати!»

Хтось заперечить, що, мовляв, не
завжди треба мовчати, іноді потріб�
но відстояти правду. І нас має гли�
боко обурювати, коли ми бачимо,
як з кимсь погано поводяться чи як
недбало роблять справу Божу. Але
різниця між таким гнівом і гнівом
«людським» дуже велика: «Бо гнів
людський не чинить правди Божої»
(Якова 1:20). Одна справа уболівати
за гріх людини, через його низьке
падіння, за те, що неславиться Ім’я
Боже, і зовсім інша – почати з цього
приводу психувати, кричати й обра�
жати винних. Ось це вже значить у
гніві згрішити (Якова 1:19�20).

У мудрій книзі Приповістей, що
написав цар Соломон, є багато місць,
де описано людський гнів і його на�
слідки. Гнів і сварки тут порівнюють�
ся з потоком води. Уявіть собі неве�
лику тріщину в масиві греблі, що
швидко збільшується, не маючи си�
ли стримати потік води. Важко потім
відновити зруйноване, якщо відразу
не вжити екстрених заходів. Так і
сварка. Коли вона існує ще тільки на
рівні думок, покайтеся перед Богом і
облиште її (Приповісті 17:14). За�

пальних, дратівливих людей, що
не уміють володіти собою, Соломон
називає нерозумними (Приповісті
12:16; 14:16; 18:6,14; 20:3; 27:3;
29:11,20). І навпаки, про людину
розважливу і терплячу цар говорить
як про мудру (Приповісті 10:19;
11:12; 13:17; 14:29; 15:28; 17:27).

Укріплене місто
Кожний з нас, якщо відчуває, що

втрачає самовладання, повинен по�
думати: «Своєю запальністю я обра�
жаю Христа. Можливо, люди, що
оточують мене, саме через мою тепе�
рішню дратівливість чи брутальність
відвернуться від Ісуса». Любов до
ближнього унеможливлює презирли�
ве, грубе і нешанобливе ставлення
до людей. Ми як християни насампе�
ред повинні думати про те, як дого�
дити і допомогти іншим, «бо й Хри�
стос не Собі догоджав» (Римлян
15:3). Якщо ж ми відштовхуємо сво�
їм роздратуванням інших, то як змо�
жемо представляти їм Бога? Апос�
тол Павло радить нам все робити на
славу Божу (1 Коринтян 10:31). Як�
що ваші емоції заважають виявити в
житті славу Божу, негайно візьміть їх
під контроль і почніть з Божою до�
помогою переборювати їх.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Легко працювати над іншими.

Важко працювати над собою. Якщо
ви абсолютно не зауважуєте за со�
бою запального темпераменту, по�
старайтеся дізнатися у ваших щирих
друзів, що зможуть з любов’ю і нели�
цемірно викрити вас, чи не стражда�
єте ви на таке «духовне захворюван�
ня». Якщо у вас усе�таки є проблеми,
висповідайтеся в них перед Госпо�
дом і попросіть, щоб Дух Святий до�
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поміг вам контролювати ваші слова,
емоції і вчинки.

Подумайте, які дії найкраще охолод#
жують ваш запал, і запишіть їх. Нама#
гайтеся дотримуватися їх, якщо почи#
наєте втрачати самовладання.
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Вівторок
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Четвер
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(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 25926
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П’ятниця
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Я молюся за себе (потреби)
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Неділя
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Чи ставили ви коли�небудь собі
запитання: що ж таке життя, як і
коли воно виникло і відкіля похо�
дить? Яка його мета на цій землі?
Що буде після того, як воно закін�
читься? На ці запитання в сучасної
науки відповіді немає, а є тільки ба�
гато різних теорій, гіпотез, здогадів
і припущень...

Нецінні цінності
Мудрий Соломон багато думав

про сенс життя, і вже наприкінці
власного земного шляху дійшов та�
кого висновку, що життя – це марно�
та марнот. Цей висновок починає і
закінчує книгу, а повторюється в ній
понад 30 разів. Якщо ви не згодні з
Соломоном, погляньмо разом на
його життя: безліч палаців, слуги,
придворні, музиканти, величезні зе�
мельні наділи з родючими деревами,
стада худоби, джерела води, без ліку
коштовностей (Еклезіяста 2:4�8).

...За часів Соломона золото і сріб�
ло цінувалося не дорожче каміння
(2 Хроніки 1:15), цар мав усе, що
тільки може забажати собі смертна

людина, але радості життя в цьому
він не знайшов. Його задоволення
затьмарювало усвідомлення того,
що разом із земним життям надій�
де кінець і всій цій тлінній славі і
пишноті.

А можливо, мета життя Соломона
була в здобутті знань? Адже він був
наймудрішою людиною на світі (1 Ца�
рів 9:23). Але ні – і велике знання
привело Соломона до розчарування
(Еклезіяста 1:18). Він побачив, яка
несправедлива людина, скільки зла і
хитрості таїться в її серці. Але що ж
тоді? Що ще залишається, чим можна
було б намагатися заволодіти для ду�
шевного спокою і миру?

Кожний з нас, як і Соломон, шу�
кає сенсу життя. Одні думають, що
він – у багатстві, інші – що в знанні,
треті – у любові, справедливості,
щасливому шлюбі і чудових дітях.
Ще одні бачать сенс життя у гарній
професії, кар’єрному рості, допомо�
зі нужденним, відновленні справед�
ливості, задоволеннях чи просто в
«русі за течією». Все це захоплює
людину, якоюсь мірою полегшує її

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Книга Еклезіястова (вибірково)

Ключовий вірш: «Нема ліпшого земній людині над те, щоб їсти та пити, і
щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все, я бачив, воно
з руки Бога! Бо хто буде їсти, і хто споживати спроможе без Нього?...
Я знаю, немає нічого в них кращого, як тільки радіти й робити добро
у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п’є і в усім своїм труді
радіє добром, – це дар Божий!» (Еклезіяст 2:24�25; 3:12�13)

Біблійна істина: Біблія вчить, що тільки в Богові людина може знайти
справжній сенс життя

17
”–Œü
17
”–Œü

ЖИТТЯ! ЯКЕ ВОНО ПРЕКРАСНЕ!
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існування; для цієї мети вона іноді
віддає все своє життя, але рап�
том, ставши перед лицем смерті чи
якихось обставин, що заставляють
опам’ятатися, людина розуміє, що
це не те, чого вона шукала все своє
життя. Це не принесло очікуваного
миру, спокою. Сенс життя не вдало�
ся збагнути...

Невже це дійсно все, чого можна
очікувати від життя? Невже більше
нічого не треба й усе в порядку? Від�
кіля ж тоді ця порожнеча і невдово�
леність? Виходить, чогось усе�таки
не вистачає? Виходить...

Життя полягає 
не тільки в цьому!

Життя – нерозгадана таємниця. І
це ми можемо побачити на прикладі
дрібного гірчичного зернятка, що
отримало звідкись здатність жити і
розмножуватися. У цьому зернятку
таїться життя, яке не можна поба�
чити під мікроскопом, але посадіть
його в землю, поливайте, і життя
неодмінно себе покаже. Вчені мо�
жуть створити абсолютно точну ко�
пію зерна, з таким же хімічним скла�
дом, але вдихнути в нього життя
і змусити рости – цього зробити
не може ніхто. І якщо ми говоримо
про неможливість дати життя ма�
ленькому зернятку, то що можна
сказати про наше з вами життя? Чи
замислювалися ви над тим, що наше
життя починається в організмі мате�
рі з дрібної частинки, за розміром
меншої, ніж крапка, поставлена на
папері гострим олівцем? І якщо жит�
тя має таку величезну силу, щоб з
маленького зернятка вирости у ве�
личезне прекрасне дерево, що дає
плід для продовження життя, чи з
пари клітин – у прекрасну людину,

яка має владу над усім, що живе на
землі, то, природно, у цього життя
має бути Той, Хто Сам є життям (Іва�
на 14:6), його Творцем (Івана 5:26)
і джерелом (Псалом 35(36):10).
Справжнє життя – життя у всій пов�
ноті і радості – має свій початок у
Богові (Псалом 15(16):11). Тільки
Бог може наповнити наше життя іс�
тинним змістом. Не релігія, не обря�
ди, а Живий Бог.

Ключ до сенсу життя і дорогу до
його радісного і правильного сприй�
няття дає і вказує нам Святе Письмо.
Соломон з Божою допомогою дій�
шов певного висновку: «Підсумок
усього почутого: Бога бійся, й чини
Його заповіді, бо належить це кож�
ній людині!» (Еклезіяста 12:13).

Якось знаменитий англійський фі�
зик Майкл Фарадей сидів за письмо�
вим столом і, обхопивши руками го�
лову, читав Біблію. Раптово ввійшов
друг, побачив його в такій позі і зля�
кано запитав: «Що з тобою? Ти пога�
но себе почуваєш?» «О ні, – відповів
Фарадей, – це зовсім не те, що ти
подумав. Я дивуюся, чому люди во�
ліють блукати в невідомості у ба�
гатьох важливих питаннях, коли Бог
подарував нам таку пречудову книгу
одкровення!»

«Хто має Сина, 
той має життя» 
(1 Івана 5:12а)

Із самого початку існування Землі
Бог створив людину і наділив її віч�
ним і насиченим життям. Але гріх,
що ввійшов у світ через неслухня�
ність перших людей, зробив свою
згубну справу: життя стало корот�
ким, важким і для багатьох втрати�
ло сенс. Кожному з нас Бог подару�
вав тільки одне життя, і кожен день
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у ньому ми можемо прожити лише
один раз. І якщо цей день ми витра�
тили даремно, то, на превеликий
жаль, нічого вже не вернути, а бага�
то чого – і не виправити. Хвилина,
що минула, вже пішла у вічність, але
за кожну ми дамо відповідь перед
Творцем.

Бог хоче, щоб кожна людина шу�
кала ту єдину дорогу, завдяки якій
вона зможе побачити справжній
сенс життя. І ця дорога – через віру
в Ісуса Христа. Ісус прийшов на зем�
лю, щоб налагодити втрачені в
Еденському саду особисті взаємини
Бога з людиною через Свою хресну
смерть. І якщо ми віримо, що Ісус –
Син Божий і що Він умер за наші грі�
хи і беззаконня, якщо ми просимо
Христа ввійти у своє життя, то воно
нарешті набуває істинного сенсу.
Наше тіло стає храмом Святого Духа
(1 Коринтян 6:19�20), тому воля Бо�
жа полягає в тому, щоб у кожному
дні і годині нашого життя був зміст,
який дає право жити вічно!

Бог пропонує нам вічне життя з
Ним у Його блаженнім раї. Диявол
пропонує людині задоволення тілу
тут, на землі, а після смерті – вічні
муки. Що ж ми виберемо змістом на�
шого життя?

Якщо ви вже в Господі, то, на від�
міну від інших людей, повинні
дивитися на своє життя у світлі віч�
ності, знаючи, що воно дійсно ко�
ротке. Соломон його порівняв з
тінню (Еклезіяста 6:12). Тіні можуть
бути оманливі: подовжуватися, ко�
ротшати, розростатися до неймо�
вірних розмірів, по суті ж будучи
просто нікудишнім відбитком свого
хазяїна. Життя без істинного сенсу
дуже схоже на тінь. Життя хри�
стиянина має визначатися зовсім ін�

шим світом, на відміну від життя
звичайних людей, тому що христия�
нин є громадянином іншого світу,
Царем якого є Сам Бог. Колись
Отець Небесний покличе Своїх ді�
тей, і ми повинні будемо поверну�
тися додому. А поки що ми – як пі�
лігрими, наша присутність на цій
землі є тимчасовою і спрямованою
тільки на те, щоб виконати волю то�
го, Хто послав нас.

Кожна людина, розуміючи, що їй
дано не так вже й багато часу на
землі (Псалом 89(90):10), повинна
встигнути зробити найважливіше.
Що саме?

Вислухаємо суть усього...
� Усвідомити, що ми живемо завдя�

ки Творцю, Який вдихнув у нас по�
дих життя (Буття 2:7).

� Знайти протягом життя, відпуще�
ного нам Богом, дорогу відновлення
своїх взаємини з Ним, тобто знайти
Ісуса Христа (Івана 14:6).

� Дізнатися волю Творця стосовно
нашого життя і виконувати її через
слухняність Богу і Його заповідям
(Івана 6:40; 1 Солунян 4:3�7).

� Кожного дня свого життя покло�
нятися тому, Хто гідний хвали, честі
і слави (Івана 4:23�24).

� Бути постійно готовими до при�
ходу Господа Ісуса, пильнувати у
молитві (Матвія 24:36�51; Луки
21:34�36).

� Постійно перевіряти себе, відпо�
відаючи на запитання: «Хто є пасти�
рем мого життя? Що потрібно роби�
ти, щоб через моє життя прославився
святий Бог? Чи добрим є свідчення
мого життя?» (1 Івана 3:19�24; 2 Ко�
ринтян 13:5; Плач Єремії 3:40).

� Утримувати себе в чистоті (1 Ти�
мофія 2:1�4; Филип’ян 4:8).
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А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Багатьох людей лякає те, що коли

їхнє життя ґрунтуватиметься на хри�
стиянських принципах, вони будуть
позбавлені всіляких насолод життя
на землі, тому вони хочуть розпоряд�
жатися своїм життям самі, не покла�
даючись на Бога. Ці люди глибоко
помиляються, припускаючи, нібито
насолоджуватися життям – грішно
само собою й огидно волі Божій,
нібито Бог хоче, щоб Його діти без�
перестанку засмучувалися, не весе�
лилися, відмовляли собі в чомусь
приємному. Але і Біблія, і особистий
досвід християн свідчать про інше.
Еклезіяст закликає людей (особливо
молодих) веселитися і насолоджува�
тися життям, поки це можливо, але
пам’ятати про суд, що «контролює»
веселощі (Еклезіяста 11:7�10). Як це
можна пояснити?

Бог хоче, щоб людина насолоджу�
валася життям, але не грішила.

Гармонія веселощів і суду дося�
гається в тому випадку, якщо весе�
лощі не безрозсудні і не гріховні.
Дитинство і юність дані людині для
насолоди, тому що не у кожному ві�
ці вдається так щиро тішитися жит�
тю. Якщо в юності безоглядно від�
даватися гріховним задоволенням,
то в зрілому віці настане перенаси�
чення, розчарування і спустошен�
ня душі, спасіння ж буде здаватися
недоступним. Тому, щоб життя лю�
дині було на радість, Святе Письмо
пропонує шукати Бога ще з юності
(Еклезіяста 12:1).

У наш час молодим людям дуже
важко насолоджуватися життям і
при цьому не грішити, бо сатана

скрізь спритно розставив свої паст�
ки. Але Бог прийшов людям на до�
помогу ще тоді, коли послав Свого
Сина Ісуса Христа. Ісус сказав: «Я
прийшов, щоб ви мали життя, і подо�
статком щоб мали» (Івана 10:10б).
Він пропонує кожному з нас воду,
хліб і світло життя (Івана 4:13�14;
6:48�51; 1:4�5,9). Життя, наповнене
Святим Духом, – духовно багате, ща�
сливе і повне.

Бог хоче, щоб людина насолоджу�
валася життям, але це не володіло
нею.

Бог дарує нам у Христі волю. Нас
тепер засуджує не закон, за гріх
нас не треба побивати камінням.
Але нас тепер контролює Дух Свя�
тий, нас визволила від вічної смер�
ті благодать Божа, тому ми повинні
намагатися служити Господу з чи�
стою совістю (Римлян 5:17�21). Де�
які речі не є гріховними, але вони
починають володіти нами. Це зумов�
люється як минулим людини, так і її
нахилами, характером, захоплення�
ми. Для одного прослуховування
музики – просто приємне прове�
дення часу, яким можна урізнома�
нітнити своє дозвілля. Для іншого –
це пристрасть, що захоплює його
цілком і володіє ним. Ніщо не має
володіти нами більше, ніж любов
до Ісуса і слухняність Слову Божо�
му (1 Коринтян 6:12; 10:23).

Як можна отримати повне благо�
даті життя? Потрібно відмовитися
від своєї волі і виконувати тільки те,
що до вподоби Богу – Творцю жит�
тя. Нехай Господь допоможе вам іти
Його дорогою. Життя з Богом – яке
воно прекрасне!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 30931

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еклезіяст 192

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еклезіяст 394

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еклезіяст 596

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еклезіяст 798

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еклезіяст 9910

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Еклезіяст 11912

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя



Дорогі друзі!
Ви закінчили серію занять за Старим Заповітом. Ми

сподіваємося, що вони принесли вам користь і в чомусь
змінили ваше життя, адже ми пропонуємо вам не власну
мудрість, а намагаємося разом з вами досліджувати глиби�
ни Божої мудрості і Його Слова.

Перейшовши до занять за Новим Заповітом, ви зауважи�
те, що перші 6 пар уроків побудовані за принципом «По�
гляд на Бога – погляд на себе». На першому уроці розгля�
дається одна з якостей Бога, а на другому – як ми повинні
реагувати на цю якість і як можемо виховувати її в собі.
Останні 10 уроків стосуються різних сфер нашого життя,
які ми повинні вчитися присвячувати Богу, чи то благові�
стя, чи життя у шлюбі, чи власний час відпочинку.

Не лінуйтеся читати всі посилання Святого Письма, що
наводяться в матеріалах кожного заняття, адже вони пі�
дібрані відповідно до теми уроку і допоможуть вам краще
розібратися в ній. Іноді нам здається, що деякі місця Біблії
ми вже так добре знаємо, що вони не можуть що�небудь
змінити в нашому характері, у нашому житті. Але Біблія –
це живе і діюче Боже Слово, яке не вертається порожнім,
а щодня звершує в нас свою прекрасну працю, якщо ми до
нього звертаємося (Ісаї 55:11). Напевно, у вашому житті
вже таке бувало, що, прочитавши навіть вивчений на�
пам’ять якийсь біблійний вірш, ви раптом бачите його ніби
додатковий зміст, він як діамант засяє зненацька своєю но�
вою гранню, виявляючи вам або підтримку від Бога, або
відповідь на молитву, або настанови.

Бажаємо вам успіхів і в цьому семестрі!
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Чи буває таке, що вам знову хо�
четься повернутися в початкові кла�
си школи? Зараз ви закінчили школу
і почуваєте себе авторитетними, зрі�
лими людьми, хоча колись були ма�
ленькими дітьми, які любили ката�
тися на гойдалці і на санках. Тепер
вам, вже дорослим, напевно, не по�
добається, коли вас називають дити�
ною. Але, незважаючи на ваш вік,
вам потрібно і надалі володіти пев�
ними якостями дитини, такими як
довіра, простодушність, прощення
і щира віра. Апостол Іван у своїх
посланнях часто називає християн
«дітьми» чи синонімами цього слова –
саме такими він хоче бачити кожно�
го члена Божої родини.

Божа любов
Для того, щоб стати дитям Божим,

ви повинні покаятися і вірою прий�
няти від Нього прощення ваших грі�
хів. Своєю смертю Христос заплатив
за наші гріхи, і якщо ви прийняли
цей безцінний дар, ваші гріхи будуть
прощені. І це станеться не колись у
майбутньому, і вони не знаходяться
в процесі прощення зараз – гріхи
вже були прощені з того моменту,
коли вмер Христос. Своєю смертю
Він узяв на Себе всі гріхи, що коли�

небудь чинило чи чинитиме люд�
ство. Все, що вам потрібно тепер
зробити, щоб увійти в Божу сім’ю, –
це прийняти прощення.

Можна не сумніватися, що Ісус
Христос не розмірковував над тим,
приходити Йому на землю чи ні.
Божа любов до нас була настільки
неосяжною, а спасіння душі кожного
з нас так багато значило для Нього,
що Він не міг Собі уявити, як ми бу�
демо проводити вічність без Нього.
Любов у Божому розумінні означає
дію, тому єдиним рішенням був при�
хід Ісуса на землю, щоб Він став на�
шим Спасителем. У Біблії Бог по�
стійно проголошує, що любить Своїх
дітей, і багаторазово це доводить.

Ви також можете бути впевнені,
що Бог любить вас. Підтвердження
цьому знаходиться в 1 Посланні Іва�
на 4:9: «Любов Божа до нас з’явила�
ся тим, що Бог Сина Свого Однород�
женого послав у світ, щоб ми через
Нього жили».

Деякі люди можуть заперечити,
сказавши: «Якщо Бог так сильно нас
любить, чому ж Він дозволяє теро�
ристам убивати людей? Чому під час
численних воєн гинуть безневинні
люди?» Відповідь очевидна: чинить
зло не Бог, а людина, що знаходить�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Івана 2:12�14; 3:1�3; Римлян 8:1�18

Ключовий вірш: «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були
дітьми Божими, і ними ми є» (1 Івана 3:1а)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цінували дар називатися і бути Його
дітьми
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ПОГЛЯД НА БОГА:
ВІН УСИНОВИВ НАС
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ся під владою гріха (Якова 1:13�15).
Першопричиною всіх нещасть є гріх,
а люди дозволяють гріхові контро�
лювати їх і робити через себе зло.

Іноді, коли люди думають про
Небесного Отця, Який є любов, во�
ни уявляють собі того, хто не може
допустити болю. Однак Біблія гово�
рить: «Бо Господь, кого любить, то�
го Він карає, і б’є кожного сина,
якого приймає!» (Євреїв 12:6). Бог
любить вас, але Він каже: «Не по�
лишу тебе непокараним!» (Єремії
30:11). Він любить вас, але повинен
покарати ваш гріх.

Ми не можемо давати вказівки
Богу, як керувати всесвітом. Люди
повинні припинити засуджувати
Його за всі трагедії, що відбувають�
ся в цьому світі. Біблія говорить, що
Бог є любов. Він довів це, віддавши
Своє життя для вирішення пробле�
ми гріха (Івана 3:16). Подивіться на
хрест, і тоді ви теж зможете твердо
в це повірити.

Якщо ви вже стали Божою дити#
ною, назвіть способи, за допомогою
яких Бог доводив і продовжує дово#
дити вам Свою любов.

Діти, прощені Отцем
У своєму посланні Іван говорить

про три етапи духовного розвитку.
Це «діти» – новонавернені, «бать�
ки» – зрілі, досвідчені християни, і
«юнаки» – активно зростаючі хри�
стияни. Давайте розглянемо кожен
етап детальніше.

Одним з найважливіших процесів,
у яких має брати участь дитина, є
зростання. Бог хоче й очікує, що ви
будете рости духовно. Що означає
рости духовно? Це означає ставати
все більше схожими на Ісуса Христа
кожного дня свого життя (2 Петра
3:17�18; Ефесян 4:11�16). Життя
Ісуса має бути планом побудови ва�
шого життя, тому що цього хоче Бог.
І перший крок, який ви повинні зро�
бити – це приєднатися до родини
Божої через покаяння: попросити
Ісуса простити ваші гріхи.

Згадайте час, коли ви вчилися в
старших класах. Коли деякі ваші од�
нокласники вирішували складні за�
дачі з алгебри вищого рівня, інші
учні все ще намагалися зрозуміти
основи середнього рівня. Вони бу�
ли на різних рівнях знання, але всі
вивчали той самий предмет – мате�
матику. У ключовому вірші цього
уроку Іван розкриває ту ж думку:
незалежно від того, на якому рівні
духовного життя ви перебуваєте,
новонавернений ви чи зрілий хри�
стиянин, ви – дитя Боже.

«Діти» – це слово, що у духовному
розумінні означає «діти в Христі»,
новонавернені християни. Згадайте
про ті часи, коли ви стали христия�
нином. Що ви знали про христи�
янську віру, про Ісуса? Швидше за
все, мало. Якби ваш пастор, що до�
поміг вам прийняти Христа, відразу
після вашого покаяння став вам по�
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яснювати доктрини про освячення,
виправдання тощо, ви б, напевно,
подумали: «Куди я потрапив і що ця
людина від мене хоче?». Якщо ви ще
дитина в Христі, то повинні почи�
нати з простих основ і поступово
йти до глибших істин Писання. Чим
більше ви будете дізнаватися, тим
більше ви захочете вживати духовну
їжу, якою є Біблія. Чим більше ви
дізнаєтеся про Бога, тим швидше
будете рости!

Юнаки,
що перемагають лукавого
Якщо дитина не має відчуття голо�

ду і не їсть, що з нею відбувається?
Так, вона слабшає і занедужує, що
може призвести навіть до смерті.
Тому ви завжди повинні прагнути
відчувати голод стосовно того, що
Боже. Ви ніколи не повинні бути
задоволені тим, що вже знаєте про
Біблію. Можливо, ви можете пере�
лічити напам’ять назви 66 книг Біб�
лії, наспівуючи через кожні 9 назв
по куплету гімну «Великий Бог».
Прекрасно! Але пізнавайте більше!
Можливо, ви можете розповісти
про кожен період подій, які відбу�
дуться після підхоплення Церкви.
Чудово! Але пізнавайте більше! Ні�
коли не задовольняйтеся тим, що
вже знаєте.

Один чоловік якось сказав, що він
дуже радий, що після закінчення
першого класу його батьки не сказа�
ли: «Молодець! Ти знаєш досить!
Більше тобі не потрібно ходити до
школи; йди, гуляй». Це було б неро�
зумно. За його словами, батьки під�
бадьорювали його після завершення
кожного навчального року, і він до�
тепер не зупиняється у своєму на�
вчанні і пізнанні.

Коли ви станете «юнаками» у ду�
ховному віці, то зможете «перемогти
лукавого» (вірш 14). Чи не дивно те,
наскільки сильно атакують нас сили
сатани, знаючи, що вони вже пере�
можені Христом? Але якщо ви слаб�
кі, вони можуть перемогти вас. Як�
що ви голодували, а тепер регулярно
насичуєтеся тим, що Боже, ви одер�
жите перемогу з допомогою Христа.

Не забувайте про найголовніше:
мати знання про Бога – це важливо,
але ще важливіше – це все більше
пізнавати Самого Бога і Його волю
(1 Коринтян 3:11,18�23; Матвія
22:37�38; 1 Петра 1:3).

Батьки, що пізнали Того,
Хто від початку

Яка різниця між поняттями «чо�
ловік» і «батько»? Батько – це той,
хто має потомство. Він створив ін�
шу людину, точно подібну до себе.
Ви не маєте бути просто вдоволе�
ним християнином, ви повинні па�
лати бажанням приводити людей
до Христа.

Один із доказів духовної зрілості –
це здатність привести когось до Бога
і сприяти його духовному зростан�
ню. Чи пережили ви коли�небудь
щастя приводити іншу людину до
Христа? Це лише одне з благосло�
вень, даних Божим дітям.

Діти мільйонерів мають багато пе�
реваг. Власний водій підвозить їх
до дверей школи, особиста прислу�
га піклується про все, що їм потріб�
но, і виконує все, чого вони тільки
забажають. Але... це не гарантує їм
батьківської любові чи навіть май�
бутнього успіху в житті. А бути ди�
тиною Божою – це мати все, що нам
необхідно для того, щоб приводити
душі до Христа (Івана 15:7�8)!
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Божа любов набагато прекрасніша
і глибша, ніж може собі уявити лю�
дина! Бог здатний подбати про ваші
потреби набагато краще, ніж десять
найбагатших людей світу разом узя�
тих. Але найбільш приємне – це Бо�
жа обіцянка, що колись ви будете
подібні до Нього (1 Івана 3:2). Зараз
ви повинні працювати над тим, щоб
зростати в подобу Христа.

Немає більшого подарунка, ніж бу�
ти Божими дітьми!

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Проаналізуйте своє життя і дайте

відповідь на запитання:
� Що ви можете робити щодня, щоб

духовно зростати?

� Чого вам не вистачає, щоб приводи�
ти інших до Христа?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 16; 21:1921

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма.: Повторення Закону 32:1943

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 45

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 8:14939

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Галатів 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Галатів 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Коли ви востаннє переживали по�
чуття справжньої християнської любо�
ві? Можливо, це почуття було спрямо�
ване на якусь людину у вашій церкві,
що зробила для вас щось дуже добре.
Можливо, ви їздили в місіонерську по�
їздку і побачили, що люди, яким ви
допомагали, щиро полюбили вас. Мож�
ливо, ви проводили служіння в дитя�
чому будинку чи інтернаті, і на вас по�
стійно висли діти, що не могли нічого
для вас зробити – тільки любити. Прав�
да ж, почуття любові – прекрасне?
Любов – це «клей», що скріплює все.
Ким би ми були в цьому світі без лю�
бові? Як би ми жили, не знаючи того,
що Господь Ісус любить нас і що це –
істина, адже так говорить Біблія?
Яким був би цей світ без любові? Як�
що ви вважаєте, що світ іде до загибе�
лі, подумайте, яким би він був без єди�
ного натяку на любов? Міркуючи про
любов, ми розуміємо, що без присут�
ності Бога не було б і любові.

Що таке любов?
Наше суспільство, особливо мо�

лодь, звикло думати, що знає все про
любов, і насамперед чомусь уявляє

любов між чоловіком і жінкою. У
нашій мові слово «любов» має кілька
значень. Ви, звичайно, розумієте, що
коли ми говоримо «я люблю своїх
батьків» і «я люблю смажену картоп�
лю», ми говоримо про різні види лю�
бові! У грецькій же мові для кожного
виду любові є своє слово. Почуття,
що ми маємо до батьків, рідних братів
і сестер у грецькій мові позначається
як «сторге». Це «сімейна любов», від�
чуття рідного вогнища і захищеності.
Почуття, що у нас виникає до проти�
лежної статі, називається «ерос». І це
слово означає не тільки чуттєве задо�
волення, але і прагнення бути поруч
із коханою людиною, бачити її і роби�
ти їй щось приємне. Грецьке слово
«філео» говорить про дружбу, про ба�
жання допомогти людині. Любов, що
виявив до нас Бог, пославши Свого
Сина за нас на смерть, позначається
словом «агапе». Це жертовна любов.
Ця любов триває вічно, і саме вона є
заповіддю Ісуса Христа.

Відкіля береться любов?
Ви можете легко дізнатися, звідкі�

ля приходить любов, прочитавши

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 22:34�40; 1 Івана 4:7�21

Ключовий вірш: «Він же промовив йому: “Люби Господа Бога свого всім
серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою”. Це
найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею: “Люби свого
ближнього, як самого себе”. На двох оцих заповідях увесь Закон і
Пророки стоять» (Матвія 22:37�40)

Біблійна істина: Біблія говорить, що любов до Бога і любов до людей,
які навколо нас, є найбільшими заповідями
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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ВСЕ ПРО ЛЮБОВ
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вірші з 1 Івана 4:7�8: «від Бога лю�
бов», «Бог є любов». Бог є джерелом
усякої істинної любові. Він стоїть за
любов’ю, яку ви одержуєте від своїх
батьків, друзів, церкви. Інша справа,
коли сатана намагається спотворити
цей Божий дар. Це одна з його так�
тик – узяти щось створене Богом і
трохи «переробити», щоб зовні все
залишалося на своїх місцях, але ма�
ло духовно гнилу серцевину. Це і
дошлюбний секс, і гомосексуалізм, і
перелюб. У нашому суспільстві все
це теж називається словом «любов».
Деякі люди борються за те, щоб уза�
конити гомосексуальні шлюби, а мод�
ні журнали часто розповідають про
нещасливий перший сімейний союз,
надзвичайне кохання, що раптово
ввірвалося в життя когось із подруж�
жя, високі страждання і єдино пра�
вильний в розумінні світу вихід –
розлучення і нове поєднання доль.
Це не є любов від Бога, тому що
її основою є гріх, а Бог не тільки 
не може бути причиною гріха, але й
ніколи не потурає йому. Тому стійте
на твердих основах Божого Слова і
не піддавайтеся обману і хитрощам
правителя цього світу.

Як я можу любити 
подібно до Бога?

Як багато разів Христос велить нам
любити один одного, але це так склад�
но, тому що в корені нашої людської
природи лежить зло, а не добро! Нам
легко говорити про любов, але на ді�
лі її виявити іноді дуже важко. Легко
любити людину, що живе високомо�
ральним життям, що любить вас і на�
магається робити все так, щоб вам
це подобалося. А як стосовно того,
щоб любити людину, яка зневажає
вас? Чи того, хто звинувачує вас у

своїх же помилках і провинах? З
вами таке коли�небудь траплялося?
Чи була любов тим почуттям, що
першим запалювалося у вашій ду�
ші після завданої образи? Щоб лю�
бити так, як Бог, потрібно пам’ятати,
що Він любить не тільки віруючих,
які чітко виконують Його заповіді
(Римлян 5:8).

Якщо ви прийняли Христа як Спа�
сителя, Дух Божий живе у вас. У
Посланні до римлян 8:14 написано:
«Бо всі, хто водиться Духом Божим,
вони сини Божі». Дух Святий не мо�
же водити неспасенних людей. Божа
любов має жити у вашому серці, щоб
ви могли любити інших. Якщо Дух
Святий не буде посланий Ісусом, ви
не зможете пізнати чи відчути справ�
жню, жертовну любов до людей,
адже агапе – це не та любов, якою
можна закохатися. Це любов�вибір,
цю любов потрібно примножувати і
зростати в ній. Якщо ж ви будете
прагнути любити Бога всім своїм
єством, Він буде виявляти Свою лю�
бов у вас і через вас.

Як пише апостол Іван у своєму
1 Посланні, він досяг стану, коли пе�
реповнений Божою любов’ю він за�
хоплюється тим, що Творець всесві�
ту полюбив його і довів цю любов,
пославши Ісуса Христа у світ умерти
на хресті. Можливо, втілення цієї ве�
ликої істини в його житті і зробило
Івана відомим як «учня, якого любив
Ісус» (Івана 13:23; 19:26).

Хто мій ближній?
Читаючи текст Матвія 22:34�40,

потрібно дещо знати про людей, які
спробували поставити Ісуса в незруч�
не становище своїм запитанням. Гру�
па саддукеїв розглядала Закон як
звичайне керівництво для єврейсько�
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го народу. Група ж фарисеїв дослів�
но дотримувалася і Закону, й усних
переказів, вважаючи їх основою сво�
їх вірувань. Фарисеї прагнули отри�
мати визнання і похвалу за свою
побожність, що виражалася в цере�
моніях обмивання, постах, молитвах
і поданні милостині. Обидві ці групи
сходилися тільки в одному – їм не по�
добався Ісус і Його вчення.

Тому що фарисеї намагалися точ�
но виконати кожну постанову Зако�
ну – а таких було дуже багато і вико�
нати всі було просто неможливо – то
багато хто з них часто сперечався,
намагаючись з’ясувати найголовнішу
заповідь, щоб виконувати тільки її
замість безлічі інших. Саме з цим за�
питанням вони і підійшли до Ісуса.

Запитання озвучив законник (по�
сучасному – юрист). Зверніть увагу
на вжите ним слово «найбільша». Мо�
вою оригіналу воно означає «най�
складніша». Ісус, відповідаючи, теж
використовує слово зі значенням
«найскладніша», але котре також
означає і «найважливіша». Він праг�
не показати, що заповіді не важкі і
не складні, але є дві, котрі завжди
мають виконуватися.

Даючи визначення слову «ближ�
ній», Христос показує юдеям більш
глибоке значення цього слова. На
той час під словом «ближній» вони
мали на увазі представника єврейсь�
кого народу, так само, як у нашій
культурі це слово має на увазі того,
хто живе по сусідству. У притчі ж
про милосердного самарянина (Луки
10:30�37) Ісус каже, що ближній –
це будь�яка людина, незалежно від
національності, віросповідання чи
місця проживання.

Любов до ближніх – це не почуття,
а дія. Коли ви любите Бога всім сво�

їм єством, тоді в результаті ваших з
Ним взаємин ви будете й у діях по�
дібні до Нього. Замисліться над тим,
яких виявів любові стосовно навко�
лишніх людей вам більше за все бра�
кує сьогодні, а також як вам нале�
жить реагувати, якщо той, про кого
ви піклуєтеся, не звертає уваги на
вашу турботу про нього. Подумайте
про те, кого вам важко любити. За�
пишіть їхні імена на аркуші паперу і
щодня моліться, щоб Бог допоміг
вам полюбити цих людей.

Любов виганяє страх
Протягом усього свого життя ви

регулярно стикаєтеся з різними про�
явами страху. Але слова 1 Івана 4:18
дають нам впевненість у тому, що
«досконала любов проганяє страх
геть». Ми повинні дивитися в май�
бутнє з повною впевненістю, що Бог
завжди подбає про нас. Коли ми
зрозуміємо, що Бог контролює все –
Він знає, що відбувається, Він лю�
бить нас і обіцяє піклуватися про 
нас – ми зможемо перебороти будь�
який страх у своєму житті. Досконала
Божа любов була виявлена найбільш
очевидним із можливих способів –
Ісус був посланий умерти за нас,
аніскільки не розраховуючи на лю�
бов у відповідь з нашого боку. Бог
любить нас безумовною любов’ю і
віддав Себе за кожного з нас, «подо�
статком щоб мали» ми життя сьогод�
ні (Івана 10:10).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Чи дійсно ви любите Бога? Якби адво�

кат намагався довести суду і присяжним,
що це насправді так, якими доказами він
би зміг скористатися?
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Які вчинки любові ви виявили до нав�
колишніх людей (ближніх) минулого
тижня?

Завдання «Як я люблю?»
Оцініть свою любов до Бога і ближ#

ніх, відзначивши один чи кілька варі#
антів кожного пункту, що відповіда#
ють істині.
Я не ходжу в церкву:
_ коли на вулиці сильна злива;
_ коли в мене поганий настрій;
_ коли я сильно занедужаю.
Я читаю Біблію:
_ кілька разів на тиждень;
_ в основному під час проповіді в

церкві і на біблійних уроках;
_ кілька разів на день.
Я молюся:
_ тільки перед їдою і на ніч;
_ на молитовній групі і перед читан�

ням Біблії;
_ коли йду вулицею, їду в транспор�

ті, спілкуюся з людьми.
Я беру участь 
у церковному служінні:
_ співаю в хорі, граю на музичних

інструментах;
_ веду групу з вивчення Біблії;
_ відвідую старих/хворих членів

церкви;

_ прибираю приміщення/територію
церкви;

_ беру участь у програмах благовістя;
_ беру участь у молитовному слу�

жінні церкви;
_ беру участь у молодіжному чи ди�

тячому служінні;
_ доглядаю за дітьми, щоб їхні бать�

ки могли відвідати богослужіння;
_ інше служіння (запишіть)

Я свідчу друзям про Христа:
_ майже ніколи, бо соромлюся ска�

зати їм, що я віруючий;
_ мої друзі знають, що я ходжу до

церкви, але я рідко говорю з ни�
ми про Христа;

_ я хочу, щоб мої друзі також були
спасенні, тому часто розповідаю
їм про Ісуса.

Я допомагаю батькам у домашньому
господарстві:
_ коли попросять;
_ ніколи;
_ щодня, сам пропонуючи їм допо�

могу.
Чи обманюю я?
_ Часто;
_ доводиться, якщо немає іншого

виходу;
_ ніколи.
Якщо зневажають мої права, я:
_ захищаю їх через суд чи у началь�

ства;
_ права через суд не відновлюю,

але домашнім і всім знайомим ви�
словлюю своє обурення;

_ згадую, що Христос заповів відда�
вати і сорочку, якщо забирають
верхній одяг (Матвія 5:40).



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 22:34940; 1 Ів. 4:7921

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 10:25937

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Повторення Закону 6

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

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

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 25:31946

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 15

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Чи намагалися ви коли�небудь уя�
вити деякі подробиці життя Ісуса?
Не просто усвідомити факт, а поба�
чити перед очима, відчути серцем,
уявити себе поруч? Давайте спро�
буємо побачити на підставі Писання
життя нашого Господа на землі...

Прихід
Чи бували ви коли�небудь у хліві?

Не найприємніше місце. Запах ху�
доби і гною, дзижчання комах, во�
лога солома, що дихає випарами...
Муки народження навряд чи обми�
нули Марію, адже незважаючи на
Свою святість, на Своє благочестя,
завдяки якому Вона стала Матір’ю
Господа, Марія була просто люди�
ною, жінкою, на яку поширювалися
слова Божі «Помножуючи, помно�
жу терпіння твої та болі вагітности
твоєї. Ти в муках родитимеш діти...»
(Буття 3:16).

Але ось таємничий прихід Бога в
цей світ стався. Навколо тиша, що
переривається хіба що беканням
овець. У хліві – ні урочистого хору,
ні звучання сурем, ані знамень і
чудес. Усе це було для пастухів у
полі, але не для народженого Спа�
сителя. Як же таке може бути? Тво�
рець світів зійшов на цю землю, і

вона не похитнулася, навіть Віфле�
єм спокійно дрімав. Що цьому світо�
ві від приходу ще однієї безпомічної
дитини?.. «Бо ви знаєте благодать
Господа нашого Ісуса Христа, Який,
бувши багатий, збіднів ради вас,
щоб ви збагатились Його убозтвом»
(2 Коринтян 8:9).

Так розпочалася дорога Бога і Лю�
дини Ісуса на цій землі.

Підліток
У Писанні майже нічого не гово�

риться про підлітковий вік Ісуса. З
цього можна зробити висновок, що
зовні Він нічим не відрізнявся від ін�
ших підлітків, ріс фізично, як і на�
лежало дітям Його років. Але яким
було становлення Його внутрішньо�
го світу – для нас загадка. Написа�
но, що Ісус зростав мудрістю, і ві�
ком та благодаттю, у Бога й людей
(Луки 2:52). Зростати – означає ма�
ти добрі досягнення, успішно розви�
ватися, отже, Він мав підготуватися
до Свого служіння. Ми не знаємо,
коли до Ісуса прийшло усвідомлен�
ня, що Він – Бог, можливо, воно
було одвічно. Але це ніяким чином
не впливало на смиренність Христа.
Ми знаємо, що Він учився в Йосипа
теслярської справи (Марка 6:3). Це

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Івана 5:39; Євреїв 12:1�2

Ключовий вірш: «Дослідіть�но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте
вічне життя, – вони ж свідчать про Мене!» (Івана 5:39)

Біблійна істина: Бог каже, що людина повинна досліджувати Біблію, аби
дізнатися про план спасіння і Спасителя Ісуса Христа

20
”–Œü
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ПОГЛЯД НА БОГА: 
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було характерним для тих часів,
щоб син успадковував справу бать�
ка, і Ісус зовсім не уникав фізичної
роботи. «У поті свойого лиця ти
їстимеш хліб» (Буття 3:19а). Бог
став людиною, і, звичайно ж, Сам
скорявся встановленим Самим Со�
бою законам. Запах свіжої дереви�
ни, піт, що заливає очі, руки, що ни�
ють від роботи, скабки і мозолі на
долонях – ось реальність підлітко�
вих років Ісуса.

Служіння
Життя Ісуса до Його виходу на

служіння може здатися спокійним і
безхмарним. Але чи так це було на�
справді? Щодня Він спілкувався з
грішними людьми, і, звичайно, Його
душа не могла не мучитися, бачачи
таку розпусту. Не можна також ска�
зати, що і труднощів Христос зазнав
тільки з початком служіння: з Писан�
ня видно, що родина Ісуса не була
багатою: як жертву за сина Марія
принесла двох птахів замість ягняти
(Левит 12).

Час, призначений Отцем, прихо�
дить, і Ісус, досягши віку приблизно
30�и років, виходить на служіння
(Луки 3:23). Ісус багато подорожує.
Він ходить серед заростей льону і
мирту, серед оливкових дерев і ки�
парисів, так мистецьки і дбайливо
створених Його руками (Колосян
1:15�16). Він ходить по землі, якій
вже тоді за майже 4000 років люди�
ною було нанесено глибокі рани.
Наприклад, лева, яким названий
Сам Ісус (Об’явлення 5:5), у часи
Його мандрів в Ізраїлі вже рідко ко�
ли можна було зустріти. Але більше
всього Ісуса ранить аморальне жит�
тя людей. «О роде невірний й роз�
бещений, доки буду Я з вами? Доки

вас Я терпітиму?» (Матвія 17:17).
Він уже цілком виявив Свою Боже�
ственну силу на землі, а учні все ще
легко впадають у невір’я і страх
(Марка 4:35�41; 6:45�52). Він збе�
рігає Себе не опоганеним від гріха,
а Його звинувачують у тому, що Він
має демона (Івана 8:21�59). Він по�
стійно зціляє розбиті серця, а про
Нього говорять «ласун і п’яниця»
(Луки 7:34). Постійна несправед�
ливість, образи і невір’я з боку Йо�
го створінь – ось щоденне страж�
дання Христа, яке не припиняється.
І не тому, що це принижує Його
гідність, а тому, що люди, навіть ба�
чачи все зроблене Ним, продовжу�
ють озлоблювати свої серця (Матвія
11:21�24).

Молитва
Як багато Ісус молиться! Тільки в

молитві Він знаходить спокій від су�
єти і натовпів людей, що оточують
Його щодня і прагнуть зцілення. Ні,
Він не втомлюється вчити, вилі�
ковувати і прощати гріхи, але спіл�
кування з Небесним Отцем – це
джерело сил, розрада і підкріплен�
ня. Незважаючи на втому і важку
працю, Він усамітнювався з Богом
(Марка 1:33�35). Наскільки важли�
вою є тиша, щоб почути голос Бо�
жий! Наш Господь, живучи на землі
в епоху, коли ще не було транспор�
ту і шести мільярдів населення, все
ж починав Свій день не з турбот,
хоч і благородних, а зі спілкування
зі Своїм Отцем. «...Часу того Він
вийшов на гору молитися, і перебув
цілу ніч на молитві до Бога» (Луки
6:12). Христос не боявся перевто�
ми, коли поруч було Джерело життя.
Якщо ви не можете вночі заснути –
не дратуйтеся, а тіштеся прекрас�
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ній можливості поговорити в тиші з
Любим Ісусом!

«Скінчено, – надійшла 
та година: у руки 

грішникам ось видається 
Син Людський!..»

(Марка 14:41)
Наближається момент, заради

якого Ісус прийшов на цю землю.
Нічого подібного всесвіт до цього
не знав; ніщо так не відкрило любов
Творця до Свого створіння, як Його
замісна смерть за грішне людство.
Смертна туга і жах від опоганення
гріхом усе ближче підбираються до
чистої душі Христа. Один із дванад�
цяти учнів стає провідником для
тих, хто жадав смерті Ісуса. Як же
вчинять інші Одинадцять? Як люди�
на, Господь потребував молитовної
підтримки, присутності друзів (Івана
15:15). «Обгорнена сумом смертель�
ним душа Моя! Залишіться тут, і по�
пильнуйте зо Мною» (Матвія 26:38).
Ці слова вражають нашу душу: від
того, що Ісус був Богом, Йому не бу�
ло легше. Смерть була і залишається
чимось протиприродним, не задума�
ним Творцем, і зіткнення з нею діє
на Христа дуже важко. Він прекрас�
но усвідомлює жах Своїх майбутніх
страждань і хоче, щоб ця страшна
доля оминула Його: «Отче, як волі�
єш, – пронеси мимо Мене цю ча�
шу!». Але, навіть не роблячи паузи,
Він висловлює слухняність волі
Небесного Батька: «Та проте – не
Моя, а Твоя нехай станеться воля!..»
(Луки 22:42).

Додавати сили Ісусові прийшов
тільки Ангел з небес (Луки 22:43),
учні ж «тоді всі полишили Його й
повтікали...» (Марка 14:50). Петро
йде вслід за своїм Учителем, але

страх бере гору – він відрікаєть�
ся від Христа. «І Господь обернув�
ся й подививсь на Петра» (Луки
22:61)... Чи уявляєте ви собі той
погляд? У ньому були біль і туга, у
ньому було німе запитання, у ньому
був жаль до слабкого духом, у ньо�
му була любов до Свого одного з
найближчих учнів. Але – ми мо�
жемо бути переконані! – у цьому
погляді не було ні тіні осуду. Ісус
залишився сам...

Писання майже нічого нам не го�
ворить про душевні муки Ісуса на
хресті. Бог зносив їх Сам. Та ми б і
не змогли зрозуміти цього. Спокуту
здійснено, принесено жертву спра�
ведливості Бога, диявол, що має вла�
ду смерті, позбавлений сили смертю
Христа (Євреїв 2:14). Що ж далі?

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Прочитайте уважно Колосян 2:9�15

і Івана 3:16�21.
Ісус Христос – не вигадка. Він був

абсолютно реальний для Своїх учнів
і людей Свого часу. Можна було си�
діти з Ним за однією трапезою, мож�
на було припасти до Його ніг, мож�
на було вкласти пальці в Його рани.
В Ісусі ви маєте спасіння, вічне жит�
тя, дружбу з Богом і Його підтримку
в житті, вам нема чого звертатися до
неправдивих релігій: вони зіб’ють
вас із істинної дороги, позбавлять
щастя, внутрішнього спокою і миру.
Тільки в Христі ви знайдете все, до
чого прагне ваша душа.

Повіривши в Христа, ви одержали
в Ньому нове серце і нове життя. Те�
пер ви не є рабами гріха: ви вмерли
для стихій світу і воскресли для чу�
дового, вічного життя з Творцем все�
світу на небесах. Господь простив
вам вашу провину.
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Тепер ви вільні! Чи готові ви пря�
мувати за ТАКИМ Богом і поклоня�
тися Йому?!

Завдання 
«Моя духовна біографія»

(виконується на занятті)
Один з найбільш ефективних ме�

тодів благовістя – поділитися з людь�
ми тим, як ви стали християнином.

Незважаючи на те, що ваша історія
може вам здаватися не такою вже й
драматичною чи важливою, проте
розповідь про те, як Бог змінив ваше
життя, може стати іскрою, що запа�
лить серце людини любов’ю до Бога.

Складіть свідчення вашого навер#
нення до Бога. Воно має містити три
частини, що названі нижче.

Моє минуле
1. Як ви жили до того, як отримали спасіння?
2. Як до вас прийшло усвідомлення необхідності пізнати Христа? 

Які обставини цьому передували?
Моє духовне народження
1. Де і коли ви прийняли Христа як свого Господа?
2. Чим відрізнявся цей день від інших?
3. Хто вплинув на вас, щоб ви захотіли покаятися?
Моє теперішнє життя
1. Як змінилося ваше життя після спасіння?
2. Як сприйняли ці зміни ваші близькі та друзі?
3. Як Ісус допомагає вам у важкі часи? Як Він показує, що Він – ваш Друг?
4. Яке служіння ви несете в церкві і чому обрали саме це?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 8

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 52:14953:12

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 15

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 16

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 5:1910; 10:1923

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Чи знаєте ви, як ви навчалися хо�
дити? Спочатку ви навчилися пере�
вертатися на живіт, потім, похи�
туючись, сидіти. Коли ви почали
повзати, для батьків це було зна�
менною подією! А після цього, на�
решті, настав той великий день –
день, коли ви зробили перші кроки!
Ваші батьки, дядьки і тітки, бабусі 
і дідусі – практично всі, хто вас
знав, – шкодували, що в них не бу�
ло відеокамери.

Ви вчилися ходити не самостійно –
ваші батьки підтримували вас за
руки. Потім в один прекрасний мо�
мент ви раптом вирішили, що їхня
допомога вам більше не потрібна –
ви зважилися пройтися наодинці. І
ось, це сталося – ваше перше вели�
ке падіння...

Що означає ходити подібно до Ісу�
са? Чи можна це робити, лише нама�
гаючись усіма своїми праведними
поривами душі копіювати Його дії і
слова, не маючи опори в Його мо�
гутності і святості? Що від вас вима�
гається, якщо ви прагнете йти Його
слідами і нести свій хрест, подібно
до того, як Він ніс Свій? Але Він
праведний, а ви ні. Він повний лю�
бові, а ви іноді втрачаєте контроль
над собою. Здається, що прямувати

за Ісусом, наслідуючи Його, – це
нереально, чи не так?

На це ви покликані...
Прочитайте 1 Петра 2:21. Апос�

тол не припускає, а просто стверд�
жує, що ми повинні йти слідами
Ісуса і що, у свою чергу, Господь
зробив усе, щоб показати нам цю
дорогу. Він залишив славу неба, всі
Свої незліченні багатства, Свою
всемогутність, сонми ангелів і херу�
вимів, Він принизив Себе до того,
що Свою неосяжність обмежив зем�
ною плоттю. Самодостатній Бог
Ісус Христос став потребувати того,
щоб Його сповили, погодували, за�
колисали. Якби Його попереду очі�
кували пошана і вдячність, слава і
хвала – це ще можна було б зрозу�
міти. Однак проміняти все на гань�
бу, приниження, невизнання, нару�
гу, мученицьку смерть... Це вище
від нашого розуміння. Чи усвідом�
люєте ви ступінь вдячності, яку по�
винні мати стосовно Христа? Чи по�
чинають вас душити сльози каяття,
коли ви думаєте про те, на що пішов
Бог через Свою любов до вас?

Чим же ми можемо віддячити
нашому Спасителеві? Він закликає
кожного з тих, хто вірить у Нього,

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Петра 2

Ключовий вірш: «Бо на це ви покликані. Бо й Христос
постраждав за нас, і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами
Його» (1 Петра 2:21)

Біблійна істина: Слово Боже говорить, що Христос залишив нам взірець,
який ми повинні наслідувати

21
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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ЯК ЖИТИ ПОДІБНО ДО ІСУСА?
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йти Його слідами. Зауважте, не бу�
ти піонерами, першопрохідниками,
розрубуючи зарості тернів і пото�
паючи в болоті, а йти Його слідами,
слідами, які Він залишив на Своїй
дорозі до Голгофи, а далі – до
небес. Що ж ми можемо зустріти на
цьому шляху, і як нам поводитися
дорогою?

Жити подібно до Христа –
перша сходинка

«Отож, відкладіть усяку злобу, і
всякий підступ, і лицемірство, і зазд�
рість, і всякі обмови... Благаю вас,
любі, як приходьків та подорожніх,
щоб ви здержувались від тілесних
пожадливостей, що воюють проти
душі» (1 Петра 2:1,11). Перше, чого
очікує Господь від нас у нашому
проходженні за Ним – це облишити
гріх. Що таке гріх? Апостол Іван дає
таке визначення: «Кожен, хто чи�
нить гріх, чинить і беззаконня. Бо
гріх – то беззаконня» (1 Івана 3:4).
Гріх – це відмова скорятися Закону,
який Бог установив для нас. Іншими
словами, це непокора Богу. Коли ви
грішите, ви виконуєте не Божу во�
лю, а волю сатани, і чините подібно
до сатани.

Не слід легковажно ставитися до
гріха, тому що Біблія вчить, що наша
поведінка і наше життя є свідченням
того, з Богом ми чи ні (1 Івана 2:3�6).
Спасіння Бог дає з благодаті – це
безкоштовний дар, але віра без діл
мертва (Якова 2:14�26). Ми повинні
докладати всіх зусиль, щоб наше
життя відображало істинність нашого
зв’язку з Богом (Филип’ян 2:12�16).
Якщо ми спасенні, то хочемо жити
для Бога і бути подібними до Нього.

Світ бачить, що ми – християни,
якщо ми дотримуємося Божих запо�

відей (1 Івана 2:3). Сперджен так пи�
сав про благочестиве життя, уподіб�
нене до Христового: «Ми повинні
вчити, що віра, яка спасає душу – 
не мертва віра, що вона повинна
очищати людину і творити в ній пло�
ди праведності до похвали і слави
Божої. Не особистою святістю люди�
на сходить на небеса, але все�таки
без святості вона не побачить Бога.
Не добрими справами ми отримуємо
виправдання, але без них віра не ви�
правдає нікого [...] Ми повинні знай�
ти гідне місце освяченню. Воно не
стовп, а дах. Наставляння у святості
не даються нам як спосіб отримання
життя, однак її вияв і є життя. Запо�
віді Христа не побудовані за принци�
пом «роби це і живи», вони побудо�
вані за принципом «живи і роби». Ми
не повинні дотримуватися заповідей,
щоб жити, але повинні жити, щоб ви�
конувати заповіді, тому що спасенні.
Причина прагнення до святості – по�
дяка Тому, Хто врятував нас. Я пере�
конаний, що кожне відроджене дитя
любить заповіді Божі і не противить�
ся їм» («Нагірна проповідь»).

Гріховне життя ставить під сумнів
спасіння людини. Проста істина по�
лягає в тому, що нам доводиться по�
вертатися до вчення про жахливі
наслідки гріха, а християнам – впас�
ти на коліна і просити Бога утриму�
вати їх подалі від беззаконня.

Жити подібно до Христа –
друга сходинка

«І самі, немов те каміння живе,
будуйтеся в дім духовий, на священ�
ство святе, щоб приносити жертви
духовні, приємні для Бога через Ісу�
са Христа» (1 Петра 2:5). Освячен�
ня – це щоденна кропітка праця.
Цеглинка за цеглинкою, поверх за
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поверхом зростайте в спасіння, до�
вірившись вашому Небесному Буді�
вельнику.

Деякі християни вважають не�
скромним називати себе священ�
ством. Але, по�перше, так кажемо
не ми, а Слово Боже, а по�друге,
хоча бути священиком у часи Ста�
рого Заповіту було, висловлюючись
по�сучасному, престижно, але не за�
бувайте про те, яка на нього була
покладена відповідальність і вели�
чезна кількість обов’язків.

Яких жертв очікує від нас Гос�
подь? Взагалі, що таке жертва? За
тлумачним словником це «добровіль�
на відмова від чого�небудь на чиюсь
користь». Від чого ми можемо відмо�
витися, щоб це було до вподоби Бо�
гу? «Жертва Богові – зламаний дух»
(Псалом 50(51):19). Якщо ми відда�
ємо всі наші слабкості, захоплення,
бажання і недоліки Богу, відрікаємо�
ся від себе, щоб нас наповняв Ісус
Христос, то ми зможемо ходити по�
дібно до Божого Сина, тому що Бог
буде бачити в нас не нашу гріховну
сутність, а святість Христа.

Сила Божого Слова
«Немов новонароджені немовлята,

жадайте щирого духовного молока,
щоб ним вирости вам на спасіння»
(1 Петра 2:2). Як ви думаєте, чи дуже
люблять новонароджені діти молоко?
Навряд чи вони над цим задумують�
ся. Все значно простіше. Без молока
вони просто загинуть... Не обходь�
теся ні дня без Слова Божого. Їжте 
і пийте його, насичуючи ним кож�
ну клітинку свого духовного єства.
Приймайте його, міркуйте над ним,
завчайте його напам’ять, практикуй�
те його, використовуючи в боротьбі
проти гріха, черпайте з нього Божу

мудрість, зростаючи в повний вік
Христів. Просто живіть ним.

Слово Боже має величезну владу.
Це – нищівний молот, який може
розгромити будь�яку непокору нашої
гріховної плоті. Але воно також і
прекрасні ліки, здатні зцілити розби�
те серце, і світло, щоб освітити до�
рогу в цьому темному світі.

Запишіть тут посилання на місця
Святого Письма, що відіграють важли#
ву роль у вашому житті, якось особли#
во підтримують вас, підбадьорюють чи
наставляють.

Випишіть їх повністю на аркуші па�
перу і прикріпіть на видне місце чи
покладіть у вашу Біблію. Дайте Сло�
ву Божому проникати в усі сфери
вашого життя, змінюючи вас і допо�
магаючи ходити подібно до Христа.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
А ви хочете жити подібно до Ісуса?

У Західній Європі й Америці хрис�
тияни нерідко носять на руці тканин�
ний браслет, на якому нанесена
абревіатура WWJD – «What Wоuld
Jesus Do?», що в перекладі означає
«Що зробив би Ісус?». Щоразу, ви�
рішуючи яку�небудь проблему чи
роблячи який�небудь вчинок, можна
замислитися, поглянувши на цей брас�
лет: а що зробив би Ісус в такій си�
туації? Як би Він вчинив і якими мо�
тивами керувався б? Ми не можемо
однозначно сказати, як вчинив би в
цій ситуації Христос, але одне зна�
ємо точно: Він ніколи не зробив би
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того, що суперечить Писанню. У Біб�
лії ми не завжди знайдемо прямі вка�
зівки, як нам чинити в конкретних
випадках, але тоді ми можемо керу�
ватися таким правилом: «А хто має
сумнів, коли їсть, буде осуджений,
бо не робить із віри, а що не від
віри, те гріх» (Римлян 14:23). Це 
не означає, що ви можете сміливо
мчати вперед, якщо не відчуваєте
ніяких докорів совісті. Молитовно

почитайте Біблію, поговоріть із ві�
руючими людьми, яким ви довіряєте
як особливо духовним наставникам.
Якщо після цього у вас не виникне
сумніву в правильності кроку, який
ви збираєтеся зробити, – це не бу�
де гріхом.

Покоріться Богу, щоб Він перетво�
рював вас, і ви не залишитеся без
плоду праведності, з яким упевнено
ввійдете в Царство Божого Сина!

Ваші дії, щоб бути подібними до Ісуса

1

2

3

4

5

6

Завдання «Будемо подібні до Ісуса» (виконується на занятті)



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 17

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 6

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Коли ми потрапляємо у певні об�
ставини, то починаємо усвідомлюва�
ти цінність необхідних на цей мо�
мент речей, що до цього здавалися
нам незначними. Якщо ми хочемо
йти вслід за Ісусом, так освячуватися
і зростати духовно щодня, щоб наше
зростання було помітне і навколиш�
нім, нам потрібно вибирати ті дії, що
ведуть до примноження названих
вище якостей.

Перевірка
Сучасне суспільство навчилося ба�

гато чого визначати за тим, скільки
за це платять. Діти роблять домашню
роботу, щоб батьки дали їм грошей
на кишенькові витрати. Студенти ви�
бирають, куди їм піти вчитися, не за

покликанням чи здібностями, а вихо�
дячи з розрахунку, скільки вони бу�
дуть заробляти надалі, освоївши цю
професію. Дорослі працюють по 10�
12 годин на день, щоб купити речей
і продуктів більше і кращих. Навіщо
все це? Кишенькові гроші витрача�
ються, іграшки ламаються, юнаки і
дівчата починають ненавидіти свою
роботу, а дорослі починають витра�
чати свою зарплату на ліки від висо�
кого тиску, серцевого болю і стресів.

Замисліться над тим, на що ви ви�
діляєте велику частину свого часу.
Уявіть собі спортсмена, що готується
до престижних змагань. Він ні на
хвилину не забуває про важливість
підготовки. У його розкладі немає
вихідних, і він не піде на порушення

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 6:19�34

Ключовий вірш: «Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується
вами!» (1 Петра 5:7)

Біблійна істина: Біблія стверджує, що Бог завжди піклується про нас

22
”–Œü
22
”–Œü

ПОГЛЯД НА БОГА:
БОГ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО НАС

З’єднайте лінією предмет із ситуацією, у якій він буде вам найбільш
необхідний.

Мобільний телефон Ви збираєтеся в магазин

50 гривень Ви йдете за розкладом пар 
у новому семестрі

Карта місцевості Вам необхідно пройти пішки 
5 кілометрів під пекучим сонцем

Папір і олівець Ви заблукали під час подорожі 
на байдарках

Фляга з водою Ваш друг не прийшов 
на призначену зустріч



104 Присвячуємо своє життя Богу

дієти чи програми тренувань. Це
відбувається тому, що перед його
очима знаходиться одна мета – наго�
рода. Якщо спортсмен загубить цю
мету, його чекає програш. Апостол
Павло пише: «Хіба ви не знаєте, що
ті, хто на перегонах біжить, усі бі�
жать, але нагороду приймає один?
Біжіть так, щоб одержали ви!» (1 Ко�
ринтян 9:24). Чи є у вас час у цьому
житті, щоб відволікатися на дрібни�
ці, якими є все, що не приносить вам
духовної користі?

Дозвольте Небесному Отцю піклу�
ватися про ваші потреби. Довіртеся
Йому в усьому. Він знає, що ви по�
требуєте харчування. Він знає, що
вам потрібне житло. Він знає, що
вам потрібен одяг. Коли ви починає�
те журитися всіма цими життєвими
потребами, ви відволікаєтеся від го�
ловного – прагнення до Небесної
вітчизни. А якщо ви дозволите собі
постійно відволікатися на все це, то
зазнаєте поразки.

Для кожного Свого послідовника
Ісус розставив певні незаперечні прі�
оритети, і ніякі обставини не мають
впливати на їхнє усунення з чільного
місця.

Молитва
Як прекрасно усвідомлювати, що

Бог всесвіту запрошує нас розмовля�
ти з Ним, і коли ми це робимо, Він
слухає нас і відповідає нам! Чому так
важливо постійно молитися? Тому
що коли ми молимося, ми приходи�
мо в Божу присутність, приймаємо
благодать і доброчасну допомогу.
Господь засмучується, якщо не має з
вами щоденних зустрічей, Він бажає
чути ваш голос.

Молячись, просіть Бога відкрити
Його волю стосовно вашого життя.

Бажання Бога мають стати вашими
бажаннями. Той, хто має тісні вза�
ємини з Богом, не буде наполегли�
во просити того, що суперечить
Божій волі, адже Божа турбота
виявляється не в тому, щоб Він, як
казковий Дід Мороз, здійснював
усі ваші примхи. Коли ви молитеся,
підкоріть усі свої бажання бажан�
ням Божим і свою волю – волі Бо�
жій. Тоді ви можете бути впевнені,
що Бог вас почує і відповість на ва�
ші молитви.

Людина, що грішить навмисне, не
має права очікувати відповіді на свої
молитви. Для цього потрібно відно�
вити особисті стосунки з Богом че�
рез сповідання гріха й одержання
прощення. Іншою причиною неотри�
мання відповіді на молитви може бу�
ти власне відсутність прохання. В
одній відомій християнській пісні є
такі слова: «Ой, як часто ми страж�
дали, біль терплячи дарма там, де
просити забували, щоб один поміг
Він нам».

Нерідко ми переносимо багато
скорботи і болю тільки через те, що
не просимо допомоги в Бога, споді�
ваючись на свої сили і можливості.
Відкривайте Богу всі свої бажання
(Филип’ян 4:6�7)!

Довіра
Напевно, багато дітей вважають,

що найбільше їхнім батькам подо�
бається місце Писання Приповісті
13:24: «Хто стримує різку свою,
той ненавидить сина свого, хто ж
кохає його, той шукає для нього
картання». І тільки тоді, коли ми до�
рослішаємо і самі стаємо батьками,
ми розуміємо, що має на увазі Біб�
лія. Дійсно, іноді дуже боляче кара�
ти своїх дітей. Але якщо їхнє пока�
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А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Напишіть список благословень, які

Бог дарував вам у житті, щоб викори#
стовувати цей перелік у своїй молитві
подяки.

Що вам потрібно змінити у своєму
житті, щоб щодня довіряти Богу свої
дороги?

Погляд на Бога: Бог піклується про нас

рання здійснюється з правильним
ставленням, то навіть у своїй дитя�
чій свідомості вони не будуть сумні�
ватися, що батьки люблять їх. Дум�
ка про те, що батьки залишать їх і
знайдуть собі кращу дитину через
те, що вони зробили щось погане,
ніколи не прийде їм у голову. Вони
будуть знати, що батьківська любов
дуже сильна і ніщо на світі не змо�
же змусити їх любити інших дітей
так, як вони люблять їх.

Іноді християни вважають, що
Бог перестав їх любити через вчи�
нений ними гріх. Але Він залиша�
ється вірним Своїм дітям, навіть ко�
ли вони виявляють своє невір’я до
Нього (2 Тимофія 2:13). Господь
ніколи не перестає любити вас. Він
може не відповідати на ваші молит�
ви, якщо ви продовжуєте перебува�
ти в гріхові, але це не означає, що

Він забрав від вас Свою турботли�
ву руку.

Вибір
“Ніхто двом панам служити не мо�

же”... Господь хоче, щоб ми зрозумі�
ли: або наша увага сфокусована на
тому, щоб бути справжніми учнями
Христа, або ні – одне з двох. Якщо
ви не віддали себе цілком у владу
Христа, Він не буде вашим Паном.
Якщо ви вірно служите Богу і покла�
даєте ваші турботи на Нього, Він
буде вести вас за Собою. Те, що ви
робите і до чого прагнете, буде від�
бивати те, що є у вашому серці.

Ви повинні запам’ятати дві дуже
важливі заповіді, які записані в сьо�
годнішньому тексті Писання. Одна
говорить про те, чого нам не потріб�
но робити, а друга – про те, що ро�
бити необхідно.

Що не робити Що робити

Не складайте скарбів собі на
землі, де нищить їх міль та іржа, 
і де злодії підкопуються й викра�
дають

Складайте ж собі скарби на небі,
де ні міль, ні іржа їх не нищить, і
де злодії до них не підкопуються
та не крадуть

Не журіться про життя своє – що
будете їсти та що будете пити, ні
про тіло своє, у що зодягнетеся

Шукайте ж найперш Царства Бо�
жого й правди Його, – а все це вам
додасться.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 6:19934

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Филип’ян 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 9

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 83(84)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 40

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 57

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Єзекіїля 16

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Із самого дитинства ви неоднора�
зово чули запитання: «Ким ти хочеш
стати, коли виростеш?». Про це за�
питують учителі, батьки і навіть незна�
йомі люди. З малих років ми почина�
ємо розмірковувати про нашу кар’є�
ру. Як�не�як, це ж на все життя! Але
навіть якщо ви проживете 100 років,
то у порівнянні з вічністю – це навіть
не крапля в морі. Є питання набага�
то важливіше, ніж вибір професії і
місця роботи. І це питання – «Де ти
хочеш бути, коли помреш?».

Небесне громадянство
Можливо, деякі з вас уже стикали�

ся з процесом одержання грома�
дянства в іншій країні. Це дуже і
дуже непросто, особливо для США
чи країн Євросоюзу з огляду на їхні
нинішні побоювання щодо пробле�
ми тероризму. Для початку потрібно
зібрати багато документів і подати
клопотання у відповідну службу, за�
плативши при цьому значну суму гро�
шей; ваша біографія буде ретельно
вивчена різними держслужбовцями,
перевірятиметься кожен істотний
епізод вашого життя. Після цього ви

повинні будете здати кілька іспитів
(на знання мови, підтвердження ква�
ліфікації тощо – у кожної країни різ�
ні вимоги). І тільки після цього ви
станете громадянином обраної краї�
ни. Або не станете...

Але жодна найбільш високорозви�
нена країна не може зрівнятися з
небесною оселею, обіцяною Богом
тим, хто любить Його. І небесне
громадянство отримати зовсім не�
складно. Для цього не потрібно пла�
тити гроші, не потрібно збирати
документи, не потрібно здавати іс�
пити. Бог може вас пустити у Свою
країну, навіть якщо ви в минулому –
той самий найнебезпечніший теро�
рист. Господь не боїться, що ви бу�
дете бешкетувати в небесній держа�
ві, бо якщо ви туди потрапите, ви
вже будете іншою людиною, тому
що потрапити туди можна тільки че�
рез покаяння.

Жити чи не жити –
ось у чому питання!

У притчі про двох синів (Матвія
21:20�32) Ісус пояснює значення
слова «покаяння». Покаяння означає

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 21:23�32; Дії 17:15�34

Ключовий вірш: «Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер
усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли
хоче судити поправді ввесь світ через Мужа, що Його наперед Він
поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих Його воскресивши»
(Дії 17:30�31)

Біблійна істина: Господь хоче, щоб ми навернулися до Нього і покая�
лися у своїх гріхах

23
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23
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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ПОВЕРНИСЯ ДО НЬОГО
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переміни у свідомості і діях. Покая�
тися – значить відвернутися від гріха
і повернутися до Бога, дозволити
Йому перетворити все наше життя.
Наше минуле не має значення: на�
віть якщо ми колись сказали Ісусу
«ні», то сьогодні маємо можливість
покаятися і піти за Ним. І навпаки,
ті, хто пішов за Христом, якщо вони
не дбають про виконання Його за�
повідей, ризикують не ввійти до Йо�
го відпочинку (Євреїв 4:1). Керівни�
ки єврейського народу, з якими го�
ворив Ісус, вважали, що не мають
потреби в покаянні. Вони думали,
що слухняні Богу, а насправді їхні
вчинки багато в чому суперечили
Божому Слову.

Якщо ви сказали Богу «так» і вико�
нали Його веління покаятися (Дії
17:30), ви отримаєте небесне грома�
дянство безкоштовно. Це дар, зроб�
лений для вас Небесним Отцем. Як�
що ж ні, то ви вибираєте вічність у
пеклі. Суперечки про сутність пекла
не вщухають уже багато сотень ро�
ків. Ми зараз не будемо аналізувати,
що там буде насправді, але зрозумі�
ло одне: нічого доброго (Даниїла
12:2; Об’явлення 20:13�14; Матвія
25:46; Марка 9:43�48).

У деяких виникає запитання: «Як�
що Бог такий милосердний, то чому
тим, хто не приймає Його дар, нале�
жить суворе покарання? Тобто що, у
людини немає вільного вибору?».
Вільний вибір є: людина має право
вільно вибирати за себе, але не за
Бога, тому що Він має Свою волю 
і Свої закони, які людина змінити 
не може. Бог створив нас самих і
все, що необхідно для нашого про�
живання, «ми в Нім живемо, і руха�
ємось, і існуємо», і Він дав кожному

з нас певний час виправити ситуа�
цію, яка виникла після гріхопадіння
(Дії 17:24�28). Причому виправити
ми можемо, знову ж таки, тільки че�
рез Нього: Бог хоче, щоб ми були з
Ним у вічності, тому Він послав Ісу�
са Христа померти замість нас, щоб
ми жили разом з Ним на небесах
(Римлян 5:8�10).

Поки є час
«Як почули ж вони про воскресен�

ня мертвих, то одні насміхатися ста�
ли, а інші казали: “Про це будемо
слухати тебе іншим разом”...» (Дії
17:32). Для вас чи ваших батьків, чи
ваших друзів цей «інший раз» може
не настати. Наше життя – це пара,
що на хвильку з’являється, а потім
зникає (Якова 4:13�14). Ми не зна�
ємо, що буде завтра. Та що там, ми
навіть не знаємо, що буде через од�
ну хвилину. «Ось тепер час приєм�
ний, ось тепер день спасіння!» (2 Ко�
ринтян 6:2б). Господь кличе кожно�
го з нас: «А Дух і невіста говорять:
“Прийди!” А хто чує, хай каже:
“Прийди!” І хто прагне, хай прий�
де, і хто хоче, хай воду життя бере
дармо!» (Об’явлення 22:17).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Якщо ви вже перебуваєте в Божій

родині, то ваш обов’язок як люди�
ни, яка чула Боже Слово, також за�
кликати грішників до покаяння. Як�
що ви ще без Христа, то знайте: яки�
ми б «позитивними» ви не були, ви
потребуєте покаяння; якими б ви
пропащими не були, ви можете все
ще отримати прощення гріхів. Хрис�
тос готовий очистити вас Своєю
кров’ю в будь�який час, і немає кра�
щого часу, ніж сьогодні!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 21:23932; Дії 17:15934

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 55

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єремії 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єзекіїля 33

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 9

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 10

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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З одним хлопчиком, коли його
вкладали спати, регулярно трапля�
лася така пригода. Батьки, вклавши
його в ліжко, вимикали світло і за�
чиняли двері. Але хлопчик був дуже
активним, і йому аж ніяк не хоті�
лося засинати. Тоді він уявляв се�
бе добрим героєм, що рятує людей 
від бандитів, потрапляючи в різні
небезпечні ситуації. Через кілька
хвилин хлопчик так захоплювався,
що починав голосно вигукувати і
стрибати по ліжку. Мама заходила
до кімнати, вмикала світло, і тоді
він, повертаючись у реальний світ,
згадував, ким є насправді – малень�
ким хлопчиком, якому потрібно ля�
гати спати...

Писання показує контраст жит�
тя в пітьмі (гріховного, світського
життя) і життя у світлі (у праведно�
сті Ісуса Христа). Темрява не може
існувати в присутності світла. Ви
не можете стверджувати, що живе�
те у світлі, і водночас хотіти ходи�
ти в темряві. Як побачити світло?
Як постійно перебувати в ньому?
Як розглядати своє життя в пра�
ведному світлі Ісуса Христа?

Пізнавайте реального Бога
Ключове слово, яке використо�

вує Іван у своєму 1 Посланні, –
слово «знати» у різних формах.

Іван відомий нам як «один з Його
учнів, якого любив Ісус». Він був
одним із перших, хто приєднався
до Христа в Його земному служін�
ні, і останнім з апостолів, хто зали�
шився живим. У запропонованих
сьогодні для вивчення текстах Іван
наводить доказ того, що Ісус реаль�
ний, тому що він мав з Господом
дуже близьке спілкування, він чув,
як Ісус говорив, бачив, як Ісус слу�
жив. Він доторкався до Ісуса свої�
ми власними руками. Чому для
апостола це так важливо?

У дні Івана величезний вплив на
багатьох людей мали гностики. Ця
релігійно�філософська течія часів
раннього християнства вважала,
що світ і матерія – це абсолютне
зло, і Бог не може мати з ними ні�
чого спільного. Іван відразу ж ви�
ступив проти філософії цих людей.
Ось чому в перших віршах він гово�
рить про три види відчуттів, по�
яснюючи, яким чином він пізнав
Христа. Тому що Ісус – реальність,
Він є істинним взірцем того, як по�
трібно жити. Наслідувати Його взі�
рець означає ходити в Його світлі і
спілкуватися з Богом і Його дітьми
(1 Івана 1:7).

Іван також дає поради щодо то�
го, як дізнатися, ходите ви у світлі
Господа Ісуса Христа чи ні.

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Івана 1; 2:9�11

Ключовий вірш: «Бог є світло, і немає в Нім жадної темряви!» (1 Івана 1:5б)

Біблійна істина: Бог – це світло, що освітлює наше життя

ПОГЛЯД НА БОГА:
ГОСПОДЬ – МОЄ СВІТЛО

24
”–Œü
24
”–Œü
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Наповнюйтеся світлом
У 1 Івана 1:5�7 і 2:9�11 апостол

говорить про дві протилежності,
які не можуть співіснувати в житті
віруючого.

1. Світло і темрява. Контраст між
світлом і темрявою в нашому фізич�
ному житті очевидний. Ці два по�
няття несумісні. Ви не можете по�
бачити зірок, коли яскраво світить
сонце – для цього потрібна темря�
ва. Така ж несумісність може існу�
вати між тим, що ми говоримо, і
тим, що робимо. Напевно, ви все
своє життя чули, що потрібно до�
тримуватися свого слова. Якщо ви
маєте спілкування з Богом (Світ�
лом), ваше життя буде підтверджу�
вати все, що ви говорите. Але якщо
ви живете в гріхові (темряві), ваше
життя буде повною протилежністю
тому, що ви говорите.

Ходіння у світлі починається, ко�
ли ви приймаєте Ісуса як свого Спа�
сителя, і продовжується, коли ви
зростаєте духовно. Точнісінько так,
як ви в ранньому дитинстві вчилися
ходити, долаючи багато перешкод,
так і християни повинні навчитися
«ходити у світлі». Гріх – це переш�
кода, з якою ви щодня стикаєтеся. І
хоча ми ніколи не станемо безгріш�
ними на землі, ми щодня повинні
докладати зусиль, щоб уберегтися
від «гріха, що обплутує нас» (Євреїв
12:1). Про гріх згадується в Біблії
не для того, щоб розчарувати нас, а
щоб застерегти. Ми прощені Богом,
але все�таки повинні боротися з
гріхом у своєму житті.

2. Любов і ненависть – це також
поняття, які не можуть співіснувати
у справжніх дітях Божих, тому що
«Бог є любов», а любов і ненависть
не можуть жити в тій самій людині.

Навіть коли Бог гнівається на гріх,
це не викликає в Ньому ненависті
до грішника. Навіть навпаки – це
викликає в Ньому любов: прагну�
чи спасти нас від гріха, Бог віддав
розіп’ясти Ісуса Христа, Який став
Спасителем світу. Якщо ви хрис�
тиянин і ненавидите кого�небудь із
якоїсь причини, Біблія говорить,
що ви перебуваєте в темряві, ходи�
те в темряві й осліплені нею ж. Як
ви можете ненавидіти когось, по�
міркувавши над тим, що зробив для
вас Ісус? Більш того, ненавидячи
людину, ви слугуєте спокусою для
людей, що не знають Христа, бо
дивлячись на вас вони складають
враження про всю церкву і навіть
про християнство в цілому.

На світло «вивів Господь
справедливості наші» 

(Єремії 51:10а)
Дуже часто невіруючі люди вва�

жають себе досить непоганими
людьми. Багато хто з них не вбивав,
не грабував банки, не зраджував
друзів, не мав перелюбних зв’язків.
Деякі щонеділі навіть ходять у церк�
ву. Але Христос – Сонце Правди
(Малахії 4:2), що освітлює найпота�
ємніші куточки нашої душі, – каже,
що зовсім не обов’язково вбити лю�
дину, щоб виявитися несправедли�
вим перед Богом. Досить назвати
людину принизливим словом. Не
обов’язково зрадити свою дружину,
щоб прірва пролягла між грішником
і святим Богом. Досить з пожадливі�
стю подивитися на іншу жінку. Уя�
віть собі добре прибраний письмо�
вий стіл. Коли сонце, яке заглядає 
в кімнату, його освітлює, на ньому
чистота і порядок. Але всередині в
нього є багато маленьких шухлядок
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і поличок, на яких може панувати
безладдя і кілограми бруду, яких ми
не побачимо, поки не відчинимо всі
дверцята і не висунемо всі шухляд�
ки для перевірки на світлі.

Бог безмежно й абсолютно свя�
тий, тому навіть одного гріха досить,
щоб розділити людину з Ним. Коли
ми приймаємо Христа як свого Гос�
пода і Спасителя, Бог починає бачи�
ти в нас не переповнених нечисто�
тою грішників, а Свого праведного
Сина. Тільки завдяки цьому ми мо�
жемо сподіватися на вічне життя з
Богом. І незважаючи на те, що з по�
каянням у нашому житті відбувається
«генеральне прибирання», Святому
Духові потрібно буде освітити ще
чимало темних куточків нашого сер�
ця, щоб ми могли займатися «чищен�
ням». Якщо ми хочемо уподібню�
ватися до свого Бога, ми повинні
дозволити променям Його Святості
проникати в нас й освітлювати все
наше життя (Римлян 8:29; 1 Івана
3:2; Івана 1:4�5,9�13).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Ісус Христос застерігає нас:

«Отож, придивися: світло, що у тобі,
чи не є темрявою?». Проаналізуйте
своє життя. Чи не є воно насправді
темрявою, чи не є воно «спотикан�
ням» для вас і навколишніх людей у
спілкуванні з Богом?

Випишіть ті сфери вашого життя, які
найбільше потребують того, щоб Гос#
подь освітив їх Своїм праведним світ#
лом і відкрив вам очі на ваші гріхи.

Завдання «Світло і темрява» (виконується на уроці)

Посилання Дія Божого світла Дія сатани

1 Івана 1:2�3а

1 Івана 1:3б,6

1 Івана 1:4

1 Івана 1:5

1 Івана 1:7а

1 Івана 1:7б�10

1 Івана 2:9�11



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 1; 2:9911

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 18(19); 26(27)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Михея 7

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 22

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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� Спасибі за твою «допомогу» на
заліку. Через тебе я так пролетіла!..

Ніна мовчки йшла до роздягальні,
у той час як Світлана продовжувала
голосно обурюватися.

� Ну, ти що, не могла підказати хо�
ча б кілька відповідей? Не могла до�
помогти мені?

� Це називається не допомога, а
обман. Я не хочу в цьому брати уча�
сті, – відповіла Ніна. – Ми справді
подруги, і я з великим задоволенням
дам тобі конспект чи поясню незро�
зумілу тему, але я не буду тобі допо�
магати обманювати.

� Я в цьому не бачу ніякої пробле�
ми, – продовжувала Світлана. – Всі
ми іноді маємо право трохи схитру�
вати. Так роблять усі. І не вдавай із
себе святошу. Ти дуже наївна, якщо
думаєш, що зможеш жодного разу
хоч трохи не переступити межу за�
кону. Крім того, тебе б ніхто не ви�
крив – цього ніхто б не побачив.

� Головне те, що я знала б, що
дала тобі списувати, і ти знала б, 
що списуєш, – відповіла Ніна. – Ми
обидві називаємо себе віруючими і
повинні відрізнятися від інших лю�
дей. Яке це було б свідчення для
тих, хто міг би побачити, як ми об�
манюємо?

Світлана оглянулася – нікого по�
руч не було.

� Але коли ніхто не бачить, навіщо
намагатися бути святими? Кому це
потрібно?

Ніна на мить задумалася.
� Господь завжди поруч з нами.

Він бачить не тільки наші дії, але 
й серце. Допускаючи обман у своє
життя, ми втрачаємо з Ним живе
дорогоцінне спілкування і завдаємо
Йому болю. Ти знаєш, немає ніякої
гарантії, що звикнувши хитрувати
наодинці с собою, ти не почнеш об�
манювати і на людях. Пам’ятаєш, на
групі Сергій нам недавно казав: 
«Ви не можете знати, коли ваші дії
можуть привести інших до Христа.
Ви можете виявитися єдиною Біблі�
єю, яку читають люди».

У нашому суспільстві, що духовно
стає все темнішим і темнішим, дуже
важливо, щоб наше свідчення сві�
тило яскраво. Деякі люди настільки
заблукали в пітьмі, що в них не за�
лишилося ніякої надії. Ви повинні
стати для них промінчиком світла.

Заклик Господа
Нагірна проповідь є однією з най�

важливіших проповідей Христа, за�
писаних на сторінках Біблії. Ми ба�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 5:13�16

Ключовий вірш: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб
вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на
небі» (Матвія 5:16)

Біблійна істина: Христос хоче, щоб ми були світлом у цьому світі
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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
БУДЬТЕ СІЛЛЮ І СВІТЛОМ
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чимо, що Ісус промовляє її на початку
Свого служіння. Ця проповідь про�
лунала десь в околицях Капернаума.
Головними слухачами Ісуса були Йо�
го учні, які весь час ішли за Ним. Це
була велика група, що включала в
себе не тільки дванадцять апостолів,
обраних Христом. Крім них на про�
повіді була присутня величезна юр�
ба зацікавлених слухачів, що зібра�
лися на схилі гори.

Ісус учив притчами і прикладами,
які були настільки прості, що їх мог�
ла би зрозуміти навіть дитина. На�
приклад, замисліться, навіщо ви ви�
користовуєте сіль? Крім того, що
вона додає їжі смаку, вона зберігає
її від розкладання, а ще розтоплює
лід, дезінфікує рани. Як ви можете
застосувати ці властивості солі сто�
совно себе як учня Христа? Ми як
послідовники Ісуса повинні зберіга�
ти світ від духовного розкладання,
лікувати душевні рани людей, при�
водячи їх своїм свідченням до Бога.

Якби сіль утратила свої властиво�
сті, її, за словами Ісуса, можна було
б просто викинути геть, тому що во�
на більше ні на що не придатна. Від�
повідно, коли християни перестають
чинити згідно зі своїми словами, їхнє
свідчення знецінюється, але, що най�
страшніше, ганьбиться Ім’я Боже.
Коли ви світите Божим світлом, ваші
добрі справи привертають людей до
Христа. Але що трапляється, коли
ваше світло занадто тьмяне чи при�
ховане від навколишніх? Від нього
не буде ніякої користі. Якщо ви праг�
нете бути сіллю і світлом для нав�
колишніх, щодня живіть так, щоб
зберігати своє свідчення в доброму
стані. Це можливо через читання й
обов’язкове виконання слів Ісуса
Христа, до чого і закликав Він Своїх

слухачів, закінчуючи Нагірну пропо�
відь і підбиваючи підсумок усьому
(Матвія 7:24�27).

Можна не сумніватися, що Нагірна
проповідь перевернула життя ба�
гатьох слухачів Ісуса. Він прийшов
на цю землю, щоб робити прекрасні
зміни в житті людей. Будьте справж�
німи учнями Христа, давайте силі
Святого Духа діяти через вас на нав�
колишніх, щоб і ви могли змінювати
цей світ любов’ю і світлом Божим.

Сіль і світло
Кожний з нас додає до їжі різну

кількість солі – одні трохи більше, ін�
ші менше. Але навряд чи знайдеться
людина, що отримує задоволення від
споживання вкрай пересоленої їжі.
Чи траплялося вам коли�небудь пе�
ресолити суп чи кашу? Господинь це
зазвичай дуже засмучує, тому що до�
солити їжу можна одним рухом, а от
вилучити зайву сіль – робота не з
легких. Ви знаєте про існування
Мертвого моря? У Біблії воно має
назви Солоне (Буття 14:3; Числа
34:12), східне (Єзекіїля 47:18; Йоіла
2:20), степове море (2 Царів 14:25).
Воно виникло на тому самому місці,
де стояли колись нечестиві міста до�
лини Сіддім: Содом, Гомора, Адма,
Цевоїм і Цоар (Буття 14:3; 8). Кон�
центрація солі в ньому така висока,
що жодна жива істота не може жити
там, крім декількох видів бактерій.
Не надто приємна аналогія для хри�
стиянина, не чи так?!

Такий же приклад можна навести
і щодо світла. Ми тішимося теплому
сонечку і підставляємо обличчя його
ніжним променям після холодної зи�
ми, яка вже добряче надокучила.
Однак відчуття людини, змушеної
ходити містом чи пустелею при 40�
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градусній спеці під палючим сон�
цем, навряд чи можна назвати пози�
тивними. Ми по�дитячому радіємо,
коли відшукуємо засунуту далеко в
кут шухляди свічку, якщо в нашому
домі ввечері відключили електро�
енергію. Але коли нам прямо в очі
б’є яскраве електричне світло, це
більше нагадує перехресний допит у
слідчому ізоляторі.

Чи може християнин бути надто
«солоним»? Чи може він світити так,
що навколишні захочуть сховати від
нього очі за темними окулярами? На
жаль, іноді зустрічається і таке.
Пов’язано це з людською гордістю,
зарозумілістю, відсутністю поваги і
любові до людей. Ми можемо бути
настільки напористими у свідченні,
що не звертаємо уваги на заперечен�
ня і потреби опонента. Або займати�
ся християнською доброчинністю,
забуваючи про особистість людей,
яким, власне, допомагаємо. Якщо ми
прийшли в лікарню, щоб розповісти
там людям про Христа, то не повин�
ні «давити» на них із планом спасіння
і довго проповідувати. Христос так
не діяв. Спочатку Він допомагав лю�
дям справитися з болем, самотністю,
проблемами, а потім говорив про
необхідність покаяння перед Богом.
Якщо ми прагнемо показати свої
справи для особистої вигоди, осо�
бистого вивищення й авторитету, на�
ше свідчення принесе шкоду і нам, і
навколишнім.

Є добрий засіб, як завжди бути 
в міру солоним і досить яскравим.
Про нього говорить Ісус: «Отак ва�
ше світло нехай світить перед людь�
ми, щоб вони бачили ваші добрі ді�
ла, та прославляли Отця вашого, що
на небі».

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Складіть перелік того, що заважає

вам бути сіллю і світлом для навко#
лишніх.

Помоліться, щоб Бог допоміг вам
благотворно впливати своїм життям
на людей навколо вас.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 5:13916; 7:18920

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 13

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 10

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 4:1924

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 5:1921

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Ви любите таємниці? Таємниці
бувають різні, різним буває і наше
ставлення до них. Є таємниці чисті і
нечисті, трагічні і радісні, давні і «мо�
лоді». Чи бувало у вас таке в дитин�
стві, що старші хлопці, жартуючи,
вигадували якусь «таємницю» і впер�
то не хотіли вас у неї посвячувати, 
а ви знемагали від цікавості і готові
були йти на будь�які жертви, щоб
дізнатися це, НЕВІДОМЕ?

І зараз нам зустрічаються таємни�
ці, від яких голова йде обертом. Це
й різні історичні факти, розгадка
яких загубилася в сув’язі століть, і
космічні явища, пояснення яким на�
ша наука дати ще не в змозі.

Деякі таємниці нам, як христия�
нам, не слід знати. Це все, що пов’я�
зано з царством сатани і його сила�
ми зла (2 Солунян 2:1�10). Деякі та�
ємниці нас ваблять, як метеликів до
вогню, але їхній корінь гріховний,
тому нам варто їх уникати. Христос
говорив про таємниці Царства Не�
бесного, роз’ясняючи його цінності,
влаштування і закони. Апостол Пав�
ло у своєму Посланні до колосян ка�
же про певну таємницю, яка володіє
багатством слави. Таємниця про ба�
гатство – це ясно: пірати, закопаний
скарб, пожовкла від часу карта і
сповнені небезпек пригоди. Або ж

спадок багатого родича, захований 
в старій схованці, місцезнаходжен�
ня якої зашифровано давнім шриф�
том. Але багатство слави... Може, 
це ключ, як стати президентом або
отримати у володіння найбільші
підприємства країни? А може – це
розгадка, як стати найзнамениті�
шою людиною у світі? Все це дріб’я�
зок у порівнянні з істинним багат�
ством слави, яким є Христос, що
живе в нас.

Повнота – Христос
Приблизно 62 рік після Різдва

Христового. Апостол Павло в ув’яз�
ненні в Римі, що славиться гладі�
аторськими боями, міфічними бога�
ми і вишуканими за жорстокістю
тортурами. Не надто приємне сусід�
ство. Але Павло сповнений радості.
Він задоволений своїми умовами.
Він каже, що наповнений Божою си�
лою, «яка сильно діє» в ньому. Кож�
ний з нас, хто став християнином,
знає, що це чиста правда. Ті, в чиє�
му серці живе Христос, можуть мати
душевний мир і спокій серед бурх�
ливих життєвих обставин. Хіба це
не таємниця? Христос, Який все
всім наповняє (Ефесян 1:23), живе в
нас і дає нам віру, любов, радість,
силу, терпіння, мужність, гідність.

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Колосян 1:9�29

Ключовий вірш: «А Він є перший від усього, і все Ним стоїть»
(Колосян 1:17)

Біблійна істина: Біблія стверджує, що в Христі ми маємо всю повноту
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ПОГЛЯД НА БОГА:
СКАРБИ ХРИСТА
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Самі ми ніколи не володіли б цими
якостями в такому розмірі, як нам
дає їх Господь, бо, як пише Павло,
«Дивіться�бо, браття, на ваших по�
кликаних, що небагато хто мудрі за
тілом, небагато хто сильні, небагато
хто шляхетні. Але Бог вибрав немуд�
ре світу, щоб засоромити мудрих, 
і немічне світу Бог вибрав, щоб
засоромити сильне...» (1 Коринтян
1:26�27). Господь у Своїй милості
відкрив найбільшу таємницю всіх ві�
ків і народів, виявивши Себе людям
через Свого Сина, і тепер ми може�
мо йти до Нього і черпати вічні і
нев’янучі багатства, сповнені істин�
ної слави.

Слово – Христос
Павло в Колосян 1:28 пояснює,

заради чого він переносить усі свої
скорботи, страждання і труднощі.
Це ревна турбота про Божу справу.
Павло віддавав усі свої сили, можли�
вості і здібності для того, щоб пропо�
відувати Христа, напоумляти людей
залишити свій гріх, щоб навчати вся�
кої істинної мудрості, яка живе тіль�
ки в Бога. І все це для того, щоб
«щоб учинити кожну людину доско�
налою в Христі». Але яким інстру�
ментом можна виконувати всі ці
складні «операції з духовного спасін�
ня»? 2 Тимофія 3:16�17 говорить:
«Усе Писання Богом надхнене, і ко�
рисне до навчання, до докору, до
направи, до виховання в праведно�
сті, щоб Божа людина була доскона�
ла, до всякого доброго діла готова».
Отже, цим інструментом є Слово Бо�
же, а Слово Боже – це і є Христос
(Івана 1:1,14).

Неспасенна людина може вважа�
ти, що Біблія – це просто цінна че�
рез свою стародавність книга, яка,

втім, зовсім не актуальна, або що це
самовчитель із самовдосконалення.
Але християнин, який знає, що Боже
Слово – це Сам Христос, тішиться
кожній сторінці Святого Письма, лю�
бить його всім своїм серцем і вико�
нує в житті. Він читає Біблію не як
першу�ліпшу книгу з полиці, а як
особистий лист любові, що надійшов
до нього від Небесного Батька.

Скарб – Христос
Чи можете ви наїстися на 3 дні на�

перед? Чи так виспатися, щоб потім
тиждень не спати? Такі запитання,
звичайно, викликають усмішку. Але
згадайте слова Ісуса з Нагірної про�
повіді: «Чи ж не більше від їжі життя,
а від одягу тіло?». Для деяких хри�
стиян цілком прийнятно читати Біб�
лію один�два рази на тиждень, зга�
дувати про Бога тільки на ранковій 
і вечірній молитвах, а на запитан�
ня, якими багатствами Христа вони
користуються, ці люди взагалі не мо�
жуть дати відповіді. Колись ви прий�
няли Ісуса Христа у своє серце. Чу�
дово! Але ж і тепер щодня потріб�
но підтримувати вашу духовну люди�
ну, підживлюючи її молитвами до
Небесного Отця і Словом Божим,
зодягаючи її у повну Божу зброю
для духовної боротьби зі злом. Чер�
пайте дивовижні скарби Христа
щодня. Його джерело благодаті –
невичерпне (Івана 4:14; 5:39; 15:7;
Дії 20:31�32; 1 Коринтян 15:10).

Вчені стверджують, що ми викори�
стовуємо можливості нашого орга�
нізму (як фізичні, так і інтелектуаль�
ні) на 4�10% від закладених. Тільки
уявіть собі, що кожний з нас легко
може бути силачем, який піднімає
сотні кілограмів, ерудитом, що три�
має в пам’яті назви всіх міст світу,
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інтелектуалом, що вирішує найсклад�
ніші математичні задачі за лічені се�
кунди, музикантом, що грає на му�
зичних інструментах усіх видів. Наші
очі здатні бачити на кілометри,
слух – розрізняти ледве вловимі шу�
ми. Але всім цим ми не користуємо�
ся з дитинства через різні обстави�
ни, і дуже швидко потреба в таких
можливостях згасає. Найчастіше за
все цими «різними обставинами» є
звичайнісінька лінь. Батькам ліньки
повправлятися зайві півгодини зі
своїм малям, зміцнюючи його м’язи,
ліньки включити і послухати з ним
класику, виховуючи в ньому любов
до якісної музики тощо. Все кинуто
під ноги ідола на ім’я «зайнятість».
Заробити на їжу, у розумінні світу, –
незрівнянно важливіше, ніж витра�
тити кілька годин на читання чи про�
гулянку зі своєю дитиною. Духовні
багатства Христа незрівнянно вищі
від усього, що ми можемо мати в
цьому світі. Тож не лінуймося в по�
шуках духовних скарбів!

Існує, однак, величезна різниця між
убогими духом, про яких казав Хрис�
тос у Нагірній проповіді, і духовни�
ми «ледарями», які не вважають, що
чогось від Христа потребують. Пер�
ші усвідомлюють свою убогість, свою
нікчемність перед великим святим
Богом і йдуть до Нього з повною сми�
ренністю, благаючи Його про вічні
скарби (Об’явлення 2:9). Другі ж вва�
жають себе духовно багатими; їм 
не потрібний Христос, вони самодо�
статні (Об’явлення 3:17�18). Перевір�
те себе. Чи просите ви Господа від�
крити вам вашу духовну вбогість, аби
щодня мати потребу в Його святій
«милостині»?

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Апостол Павло звертається і до

нас сьогодні: чи перебуваємо ми
тверді і непохитні у вірі, чи не відпа�
даємо від надії благовістя? Чи віри�
мо ми, що в Христі маємо все, що
нам треба, чи шукаємо багатств десь
іще? Чи пам’ятаємо про прекрасні
небесні оселі, які Господь готує нам
для вічного життя з Ним?

Напишіть приблизний розклад сво#
го звичайного дня і визначте, що на#
лежить до земних скарбів, а що – до
небесних, а також скільки часу що
забирає.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 15

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Колосян 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 36(37)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 94(95)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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� Ви хотіли мене бачити, Олексію
Володимировичу? – Максим загля�
нув у тренерську дорогою до роз�
дягальні.

� Заходь, сідай, – вигляд у тренера
був похмурий. Після тривалого важ�
кого мовчання він глибоко зітхнув і
похитав головою. Максим приготу�
вався до чергової моралі, бо остан�
нім часом він вислуховував їх від
тренера дуже багато.

� У нас є проблема. Андрій удруге
не прийшов на тренування, і я по�
дзвонив йому додому, поговорив з
його батьками. Ти знову накинувся
на хлопця з кулаками! Скільки ми
можемо повертатися до цієї теми?

� Олексію Володимировичу, та що
це за хлопець, якщо батькам скар�
житься? У нас своя розмова була.
Він хотів...

� Послухай, Максиме. Андрій у лі�
карні зі струсом мозку, тому особис�
то з ним я поговорити не міг. Мені
потрібен не вправний відбивач ни�
рок, а баскетболіст. Ти пересварив�
ся з усіма хлопцями в команді. Ми
розмовляли з тобою на цю тему ба�
гато разів, і настав час прийти до
якогось логічного завершення. Після

кожної чергової бійки ти жалкуєш,
але потім знову берешся за старе. Ти
увесь час вибачаєшся, але якби ти
насправді прагнув зробити спортив�
ну кар’єру, якби ти дорожив баскет�
болом, ти давно б уже змінився...

Тренер зробив паузу.
� На жаль, на сьогоднішній день

усе залишається без змін. Я більше
не хочу бачити тебе в команді, поки
ти не вирішиш проблеми зі своїм ха�
рактером.

� Але ж, тренере, я основний гра�
вець! – закричав сердито Максим. –
Хлопці розраховують на мене. Ви 
не можете так вчинити!

� Я вже прийняв рішення. Не мо�
жеш упоратися з собою сам, буду дія�
ти я. Зрозумій, я хочу, щоб з тебе ви�
росла нормальна людина, на яку в
житті можна спертися. Як тільки я по�
бачу, що твої дії відповідають твоїм
словам, я поверну тебе в команду.

Як отримати впевненість
Ситуація з Максимом може про�

ілюструвати той факт, що якщо лю�
дина насправді чогось хоче, вона на�
магається це отримати; якщо для неї
щось дороге, вона це береже. «Коли

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Луки 6:43�49; Галатів 5:13�6:10

Ключовий вірш: «Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані
дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду сво�
го пізнається. Не збирають�бо фіґ із тернини, винограду ж на глоду 
не рвуть» (Луки 6:43�44)

Біблійна істина: Біблія стверджує, що якщо ми щиро прийняли Христа,
наше життя буде свідчити про це

27
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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ЧИ У ХРИСТІ МИ?
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духом живемо, то й духом ходімо!»
(Галатів 5:25).

Чи траплялося вам коли�небудь
сумніватися в тому, що ви істинно
перебуваєте у Христі? Таке буває в
певні моменти життя у кожного хри�
стиянина. Деякі люди живуть з дум�
кою, що абсолютну впевненість мати
неможливо. Але тоді це існування, а
не життя. Боже Слово говорить, що
є певні стосунки і дії, які будуть ви�
являтися у вашому житті, якщо ви
перебуваєте в істині. Ви можете бу�
ти впевнені в тому, що перебуваєте в
Христі, якщо...

Якщо ви 
щиро любите ближніх

Любов не може жити в одному до�
мі з ненавистю. Ви можете бути впев�
нені в тому, що перебуваєте в Хри�
сті, якщо любите інших людей. Що
означає любити ближніх? Відповідно
до притчі про милосердного самаря�
нина (Луки 10:30�37), це означає на�
давати людині допомогу, піклувати�
ся про її потреби, навіть якщо вона
тобі не надто приємна, навіть якщо у
вас з нею різні світогляд, культура і
колір шкіри, навіть якщо вона тобі
ніколи нічим не віддячить.

Щира любов до ближнього тісно
стикається з жертовністю: любов –
це не просто ставлення чи почуття,
це дія. Ви знаєте, що Бог любить
вас, тому що Він віддав за вас Своє
життя. Може, вам не потрібно вми�
рати за когось, але ви можете вияв�
ляти свою любов, віддаючи себе на
служіння в ім’я Христа навколишнім
людям, жертвуючи часом, здібностя�
ми, матеріальними коштами тощо. У
вас постійно має бути бажання роби�
ти добро кожному, «а найбільш одно�
вірним». Людина, що зачиняє своє

серце, не має співчуття до тих, хто
його так потребує. Це байдужність 
і відсутність бажання допомагати
ближньому дає привід сумніватися в
перебуванні в Христі такої людини.
Якщо ви ненавидите ближнього, що
рівноцінно вбивству (1 Івана 3:15),
чи просто байдужні до потреб ін�
ших, як ви можете розраховувати на
дію Святого Духа у вас і присутність
у вас Христа? Нам потрібно любити
«ділом та правдою» (1 Івана 3:18),
тобто робити справи милосердя і
любові нелицемірно.

Якщо ви 
приносите плоди духа

Можливо, ви вже багато років як
віруючий і навіть народилися в хри�
стиянській родині, тому перебуваєте
в блаженному спокої, що ви спасен�
ні. Звичайно, у вашому житті відсут�
ні такі гріхи, як блуд, чари чи розпу�
ста. Але чи це дає вам привід для
спокою? Зовсім ні. Поряд з такими
«страшними» в уявленні християни�
на гріхами як ідолопоклонство, пе�
релюб і пияцтво Святий Дух через
апостола Павла називає такі людські
вади як заздрість, сварки, незгоди,
гнів... «Я про це попереджую вас, як
і попереджав був, що хто чинить та�
ке, не вспадкують вони Царства Бо�
жого!». Зауважте, що людей, які ма�
ють такий гріх, Господь не просто
позбавить якої�небудь із заслужених
нагород, а насправді НЕ ПУСТИТЬ
У СВОЄ ЦАРСТВО. На жаль, часто
ми легковажно ставимося до цих грі�
хів. Не забувайте, що ви – нове ство�
ріння у Христі (2 Коринтян 5:17), бо
цього не забуває і лукавий, заспо�
коюючи вас вашою самоправедні�
стю. Але праведні не ви, а Хрис�
тос у вас, тому ворожнеча і сварки
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Йому так само далекі, як гулянки 
і нечистота.

Якщо ви 
перебуваєте в Слові

Бувають часи, коли наше серце
може обманюватися, і ми починаємо
думати, що робимо щось неправиль�
но, хоча насправді це не так. Ми
також іноді можемо почувати себе
добре, хоча насправді робимо щось
погане. Тому ми повинні в усьому
покладатися не на наші відчуття, а
на Слово Боже і на Христа (Івана
15:1�7). Що означає перебувати в
Слові? Це постійна молитва, читан�
ня Святого Письма, спільне покло�
ніння з братами і сестрами, служіння
Богу і ближнім. Якщо ви перебуває�
те в Слові Божому, воно очищає вас,
наставляє і зміцнює.

Хома Кемпійський у своїй книзі
«Про наслідування Христа» пише:
«...Не вір своїй сердечній прихиль�
ності: вона сьогодні одна, але неза�
баром переміниться на іншу. Поки
живеш, піддаватимешся зміні навіть
проти волі своєї: будеш то в радості,
то в тузі, то у мирі, то в сум’ятті; то
в благоговінні, то в байдужості; то в
старанності, то в лінощах; то в стро�
гій думці, то в легковажності. Але
вище за все перемінне стоїть мудрий
і досвідчений духом; не про те він
дбає, що в собі відчуває чи в який
бік дує перемінний вітер, а про те,
щоб усією душею і всіма думками
прагнути до належного і жаданого
кінця. Аби тільки міг він посередині
всіляких подій залишатися тією са�
мою людиною непорушно, безупин�
но спрямовуючи [до Бога] у простоті
думки око своє».

Завжди можна знайти у своєму
житті щось, що не відповідає Божим

очікуванням. Але, слава Богу, Він
бачить у нас Свого Сина Ісуса Хри�
ста. Якщо ми грішимо, незважаючи
на те, що всіма силами іноді намага�
ємося не робити цього, ми повинні
пам’ятати: «тому вже не я це виконую,
але гріх, що живе в мені» (Римлян
7:17). Є два правила, які ми повинні
запам’ятати: згрішивши, висповідати�
ся перед Ісусом (1 Івана 1:9), і, зали�
шаючи визнаний гріх біля ніг Христа,
підніматися і знову прагнути до свя�
тої мети (Филип’ян 3:13�14).

Не забувайте, що християни зна�
ходяться на різних рівнях духовного
розвитку: що нормально для одно�
го, здається неприйнятним для іншо�
го. Але й отут милостивий Бог з лю�
бов’ю і делікатністю творить кожну
душу: «Тож усі, хто досконалий, ду�
маймо це; коли ж думаєте ви щось
інше, то Бог вам відкриє й це. Та до
чого дійшли ми, поступаймо в тім са�
мім далі» (Филип’ян 3:15�16).

Якщо все це 
є і збільшується

Не думайте, що ваше зростання в
Христі колись може досягти верши�
ни тут, на землі. Всього нашого жит�
тя недостатньо, щоб до кінця пізна�
ти любов, могутність і святість Бо�
жі – для цього нам буде дана віч�
ність. Ні на хвилину не відходьте від
Спасителя, «більше дбайте чинити
міцним своє покликання та вибран�
ня» (2 Петра 1:8�11).

Якщо ж ви побачили, що у вашому
житті виявляється занадто мало пло�
дів духу, з одного боку – забийте три�
вогу: ви не повинні ставитися до грі�
ха легковажно, тому що Бог до нього
ставиться дуже серйозно. Але з іншо�
го боку – не сумуйте, покайтеся пе�
ред Богом і зверніться до Господа



Завдання «Чи у Христі я?»
Дайте відповідь, правдиве чи ні кожне з наведених нижче тверджень.

Обґрунтуйте свою відповідь.

1. Братів чи сестер, які грішать, відразу ж потрібно викрити.
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Ісуса Христа зі щирим серцем у бла�
ганні: «може Він завжди й спасати
тих, хто через Нього до Бога прихо�
дить, бо Він завжди живий, щоб за
них заступитись» (Євреїв 7:25).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Одне з найбезглуздіших запитань,

що нерідко можна почути: «А ти зна�
єш, як складно слухатися Бога в сучас�
ному суспільстві?» Невже для Бога є
що�небудь важке? «...Нічого для Тебе
нема неможливого!» (Єремії 32:17).
Отже, час, культура, ступінь розпусти
і відступництва не впливає на силу
Божу. Якщо Він зміг змінити Ахава,
Манасію, Савла, якщо Його голос
почули беззаконники ніневітяни й
ідолопоклонники римляни, то й су�
часне безбожництво для Господа теж
не проблема. Проблема в нас. Якщо
ми не хочемо слухатися Бога, то Йо�
го всемогутність і не буде діяти в нас.
Звичайно, простіше жити подібно до
цього світу – бути таким, як більшість,
і робити все, що вам подобається і
хочеться. Але що це вам дасть? Чи
принесе справжнє щастя? Якщо ж ви
християнин, то ви народжені від Бо�
га, Бог живе всередині вас, і ви має�
те силу перемагати світ (1 Івана 4:4).

Якщо ви рідко звертаєтеся до цієї
сили, то не завжди зможете бачити 
її дію, але Бог обіцяв вам її, отже, це
не може бути неправдою.

Ви можете подумати, що якщо ви
перемогли світ, то дотримуватися
Божих велінь і скорятися Богу буде
неважко. Але для вияву цієї пере�
моги у вашому житті потрібна віра.
Перемога, яку ви маєте – це резуль�
тат віри. Ви можете зростати у вірі
подібно до того, як ви зростаєте в
любові. Чим більше ви пізнаєте лю�
дину, тим більше росте ваша любов
до неї, і тим більше ви будете дові�
ряти їй. Чим більше ви зростаєте в
любові до Христа, тим більшою стає
ваша віра в Нього. Коли росте і
зміцнюється ваша віра і довіра до
Нього, ви з кожним днем будете все
більше і більше довіряти Йому. Як�
що Він живе у вас, ви розділяєте з
Ним Його перемогу над світом: «А
Богові дяка, що Він Господом на�
шим Ісусом Христом перемогу нам
дав» (1 Коринтян 15:57).

Перевірте себе. Прочитайте ще раз
уважно місце Писання Галатів 5:19�26
і подумайте, що зі вчинків тіла ще ха�
рактерно для вас, і якого з плодів ду�
ха вам більше за все не вистачає.
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2. Я не можу викривати брата чи сестру в недружелюбності, якщо сам її
виявляю.

3. Я поборов у собі алкогольну залежність, тому можу порадити людині,
яка страждає від цього ж гріха, як його позбутися.

4. Перебувати в Христі – означає досягти духовної досконалості і переста�
ти грішити.

5. Якщо новонаверненому християнину спалахи темпераменту ще можна
вибачити, то в зрілого християнина – це сигнал тривоги.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Лк. 6:43949; Гал. 5:1396:10

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 16(17)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 25(26)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 13

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 10:24939

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 12

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя



128 Присвячуємо своє життя Богу

У нинішньому бурхливому і тако�
му мінливому світі все частіше по�
рушуються питання: «Ну що особли�
вого є в християнстві? Адже у світі
багато інших не менш давніх релі�
гій», «Чому саме Ісус Христос? Чо�
му не Будда, Крішна, Мухаммед чи
хто�небудь іще?». Більш того, сьо�
годнішні засоби масової інформації
все частіше говорять про необхід�
ність виявляти терпимість до інших
релігій. «Бог один, – кажуть люди, –
просто до Нього веде багато доріг і
Його називають різними іменами».
Чи це насправді так? Чи насправді
до Бога є багато різних доріг? Чим
відрізняється християнство від ін�
ших релігій? ЧОМУ, ВЛАСНЕ,
ХРИСТОС?

Сумніви
Для початку хочеться сказати, що

практично у кожного християнина в
той чи інший час з’являються сумні�
ви в істинності своєї віри. Це досить
розповсюджене явище з огляду на
те, що ми не бачимо свого Бога фі�
зично, що проти нашої віри воює ці�
ле вороже військо на чолі з сатаною
і що, на жаль, не так вже й багато в
цьому світі вибраних (Матвія 22:1�14),

що переконалися в правдивості існу�
вання істинного Бога Ісуса Христа.
Просіть в Бога захисту від подібних
думок, тому що тривале перебуван�
ня в таких роздумах може привес�
ти вас до зневіри і забрати радість
спасіння. Позбутися цих думок вам
допоможе спів християнських пі�
сень, міркування про могутність і
славу Божу, споглядання дивовиж�
них творінь Господа, що вас всюди
оточують. Подумайте, чому ви ви�
брали Христа і віддали саме Йому
своє серце.

Я вибираю Ісуса,
тому що Він – любов

Я вибираю Ісуса, тому що ніхто
більше так не любить мене, як Він.
Його любов – всепоглинаюча і все�
бічна. Вона, ця любов, повела Ісуса
на хрест за МІЙ гріх. «Бо Христос,
коли ми були ще недужі, своєї пори
помер за нечестивих. Бо навряд чи
помре хто за праведника, ще�бо за
доброго може хто й відважиться
вмерти. А Бог доводить Свою любов
до нас тим, що Христос умер за нас,
коли ми були ще грішниками» (Рим�
лян 5:6�8). Я не можу уявити собі
страждань чистої душі Христа, але я

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Дії 2:14�40

Ключовий вірш: «Ото ж, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Гос�
подом, і Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, що Його розп’яли ви!»
(Дії 2:36)

Біблійна істина: Біблія стверджує, що тільки Христос є істинний і єди�
ний Бог
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ПОГЛЯД НА БОГА:
ЧОМУ САМЕ ХРИСТОС?
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знаю, що все це Він зробив заради
мене і кожної людини особисто. Хто
ще у світі вмер за мене?

Я вибираю Ісуса, тому що Він лю�
бить мене не за щось, а за те, що я –
це просто я. Який є. Так, Йому за�
вдають невимовного болю мої гріхи,
Йому дуже сумно, коли я протягом
дня не згадую про Нього, але Він
ніколи не відвернеться від мене. І я
не хочу цим просто користуватися.
Я хочу, коли Його прекрасна любов
доторкнеться кожної клітини мого
єства, щоб воно відповідало своєму
Творцю відданою, плідною і жертов�
ною любов’ю. Хто ще у світі з таким
довготерпінням ставиться до мене?

Я вибираю Ісуса, тому що завдяки
Його любові, що діє в мені з усією
силою, я можу любити, як Він, «бо
любов Божа вилилася в наші серця
Святим Духом, даним нам» (Римлян
5:5б). Завдяки Його любові я можу
любити негідних і пропащих людей.
О, кожен із нас був таким колись, хі�
ба не правда? Я можу любити, коли
мені плюють в обличчя, я можу по�
сміхнутися у відповідь на образу, я
можу зробити щось добре людині,
що наговорює на мене іншим. Я мо�
жу це, тому що кожний з нас також
нічим не заслужив любові Ісуса, ми
заслужили тільки Його гнів, але Він
вибрав любити нас і чекати, поки ми
повернемося в Батьківську домівку.
Хто ще у світі з такою любов’ю пра�
цює над моїм характером?

Я вибираю Ісуса, тому що тільки
істинний Бог міг змінити моє серце.
Тільки завдяки Його всемогутності і
силі Святого Духа я бачу в собі яко�
сті, яких раніше не було і близько:
лагідність, милосердя, доброту, по�
блажливість, вміння прощати. Хто
ще у світі здатний на це?

Я вибираю Ісуса,
тому що Він – вічне життя
Я вибираю Ісуса, тому що Він при�

готував для мене прекрасні оселі.
«Чого око не бачило й вухо не чуло,
і що на серце людині не впало, те
Бог приготував був тим, хто любить
Його!» (1 Коринтян 2:9). У книзі
Об’явлення в 21�22 розділах я чи�
таю залишений мені Богом опис мо�
го вічного життя з Ним. І я розумію,
що ці слова написані з урахуванням
мого обмеженого пізнання і мислен�
ня – там буде щось таке, що не опи�
шеш людською мовою у всій повно�
ті. Я знаю це, тому що бачу навколо
себе дивовижні рослини, диковин�
них звірів і птахів, пейзажі, що за�
хоплюють дух. Усе це знаходиться
на проклятій, знівеченій людським
гріхом землі (Буття 3:17�18), що ж
буде у святих вічних оселях?! Хто
ще у світі приготував для мене такий
чудесний дар?

Я вибираю Ісуса,
тому що Він – надія

Я вибираю Ісуса, тому що земне
життя дуже непросте, але воно про�
ходить у радості, якщо поруч Гос�
подь. Мій Бог не обіцяє мені без�
хмарного існування, Він не обіцяє,
що ніхто з моїх близьких не помре в
розквіті сил, Він не каже, що мене
обійдуть хвороби, втрати, розпач і
страх. Але Він обіцяє, що коли мені
буде боляче – Він буде поруч і вті�
шить мене. Він обіцяє, що коли мені
буде добре, Він буде радіти разом зі
мною, коли мені буде страшно, Він
заспокоїть мене (Псалом 22(23)). Він
обіцяє, що коли мені не захочеться
жити – Він нагадає через Своє Сло�
во, що прийшов, щоб дати життя, і
дати з надлишком (Івана 10:10б).



130 Присвячуємо своє життя Богу

Івана 6:35,41,48

Івана 8:12

Івана 8:58*

Івана 10:9

Івана 10:11,14

Івана 11:25

Івана 14:6

Івана 15:1,5

*Вираз «Я є» – це Ім’я Бога, під яким Він відкрився Мойсею з палаючого куща: «Я Той, що
є» (Вихід 3). Це ім’я перекладається як Сущий, тобто Той, Хто має життя в Собі Самому. Юдеї
вважали і вважають це Ім’я Боже священним і не вимовляють його, заміняючи словом Адонай
(Господь).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Я вибираю Ісуса, тому що бачу і

знаю, що немає іншого Бога, крім
Ісуса Христа. Чому ж цього не розу�
міють інші люди? Причина популяр�
ності лжерелігій дуже проста – люди
шукають того, що хочуть отримати 
в цьому земному житті, і йдуть туди,
де їм говорять те, що вони хочуть по�
чути. Вони не шукають Бога і правди
Його, а земних багатств (Матвія
6:31�34).

Вибираючи Ісуса Христа, ви знахо�
дите спасіння, надію і вічне життя. Чи
зацікавлені ви в цьому? Вибір за вами!

Завдання
«Хто такий Христос?»

Прочитайте запропоновані поси#
лання і запишіть:

1) ким є Христос;
2) що з цього випливає;
3) як ця істина може впливати на

людину



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 2:14940

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 41(42)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 113(114)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 11

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Все, що ворог дасть тобі для вибору, 
Грає барвами, яскраве і красиве.
До його дарунків стався строго ти: 
Те, що він дає, – завжди фальшиве...

Як християнин може навчитися від�
різняти істину від неправди? Це важ�
ливе питання для всіх християн, але
особливо воно важливе для підлітків
і молоді. Якщо ви навчитеся відокрем�
лювати істину від псевдовчення, ду�
ховну поведінку від світської, муд�
рість від безглуздя – ви отримаєте
впевненість в істинності свого хрис�
тиянського віровчення.

Чи існує абсолютна істина?
Ще кілька десятків років тому люди

в нашій країні щиро вірили в ідеали
комунізму. Але навіть там не було
чітких визначень добра і зла. Було
навіть гасло: «Що для буржуазії доб�
ро, те зло для пролетаріату». І невідо�
мо, хто визначав ту грань, де закінчу�
валося зло і починалося добро.

Сьогодні, після того як ідеологія
комунізму відійшла в історію, людям
дуже складно сказати, у що вони ві�
рять і яких цінностей дотримуються.
Створюється враження, що в кожно�
го своя мораль і своє розуміння жит�

тя. У наші дні в навчальних закладах
навчають, що істина відносна. Сьо�
годні людей закликають до терпимо�
сті стосовно всіх віровчень, світської
філософії, різних думок. Чи насправ�
ді істина відносна? Якщо немає стан�
дарту істини, як же ви можете її
пізнати? Якщо немає поняття «абсо�
лютна істина», то як ви можете зна�
ти, що щось насправді 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 шукати
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 запи�
тання у Своєму Слові. Він говорить,
що ви можете знати, що правильне, а
що неправильне. Ви можете знати іс�
тину, яку можна застосувати абсо�
лютно до кожної людини!

Ті, котрі не знають істини
Ви можете бути впевнені, що пе�

ред Другим пришестям Ісуса у світі
відбуватимуться певні події. З’яв�
ляться ті, котрі говорять, що нале�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Івана 2:18�29; 2 Івана 7�11; Колосян 2:6�7

Ключовий вірш: «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так
і в Ньому ходіть, бувши вкорінені й збудовані на Ньому, та зміцнені 
в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою» (Колосян 2:6�7)

Біблійна істина: Бог закликає нас перебувати у вченні Ісуса Христа й
остерігатися псевдовчень
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ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ВЧІТЬСЯ РОЗПІЗНАВАТИ
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жать до церкви і дотримуються Пи�
сання, але вони відвернулися від
істини і дотримуються неправди,
скоряючись батькові неправди (Іва�
на 8:44; Юди 18). Також прийдуть
лжевчителі, які будуть намагати�
ся втягнути людей в обман. Тому
«не кожному духові вірте, але ви�
пробовуйте духів, чи від Бога вони,
бо неправдивих пророків багато
з’явилося в світ» (1 Івана 4:1). Ви по�
винні перевіряти вчення, якому вас
навчають, «бо сам сатана прикида�
ється анголом світла! Отож, не вели�
ка це річ, якщо й слуги його прики�
даються слугами правди. Буде їхній
кінець згідно з учинками їхніми!» 
(2 Коринтян 11:14�15). Було б так
легко побачити зло і відрізнити прав�
ду від неправди, якби всі спокуси
приходили у вигляді чогось похму�
рого, жорстокого і були видимі. Але
насправді це далеко не так. Сатана
дуже хитрий, і він може подати най�
жахливіші гріхи таким чином, що
вони будуть виглядати настільки
привабливими, що їм важко буде
протистояти. Подумайте, чи бувало
так у вашому житті?

Псевдохристиянські вчення чи куль�
ти досить рідко можна визначити від�
разу, тому що дуже часто при першій
зустрічі і навіть при деяких наступ�
них зустрічах ні в розмові, ні в за�
пропонованій літературі ви не знай�
дете нічого, що особливо суперечить
Слову Божому, хоча невеликі відхи�
лення існують навіть вже в першій
брошурі. Ви повинні аналізувати,
порівнюючи з істиною Біблії. Що�
разу, коли вчитель відкриває свої
вуста, то незалежно від теми розмо�
ви він є джерелом або істини, або
неправди. Істина – від Бога, а неправ�
да – від лукавого.

Псевдовчення являють собою ве�
лику небезпеку – і фізичну, і духов�
ну. Після «навали» Білого братства
українські лікарні були наповнені
психічно хворими і фізично висна�
женими людьми. Іноді послідовники
псевдовчень є нормальними члена�
ми суспільства, пристойними сім’я�
нинами і непоганими працівника�
ми, але вони далекі від Бога і тому
не можуть у своєму стані розрахову�
вати на вічне життя.

Дуже ймовірно, що вам у своєму
житті не раз доведеться зіткнутися з
псевдовченнями, тому що піднебес�
них духів злоби так багато! У Матвія
7:15 Ісус сказав: «Стережіться фаль�
шивих пророків, що приходять до
вас ув одежі овечій, а всередині –
хижі вовки». Як же можна перевіри�
ти доктрину чи вчення, з якими ви
стикнулися?

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

лукавством своїм, щоб так не попсу�
валися ваші думки, і ви не вхилилися
від простоти й чистости, що в Христі.
Коли�бо хто прийде й зачне пропові�
дувати про Ісуса іншого, про якого
ми не проповідували, або приймете
іншого Духа, якого ви не прийняли,
або іншу Євангелію, якої ви не прий�
няли, – то радо терпіли б ви те!»
(2 Коринтян 11:3�4). Якщо яка�небудь
релігійна течія змінює вчення про
Христа, Євангелію чи Духа Святого –
вона неправдива.

Христос. Будь�яке псевдовчення
дотримується небіблійного вчення
про Христа: воно може говорити,
що Христос – один з багатьох богів,
або проста людина, що була «під�
несена» чи «просвітлена», що Він
був пророком чи що Він Бог, але
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менший, ніж Бог Отець. Воно може
не погоджуватися з тим, що Ісус був
цілком Богом і цілком людиною і що
Він прийшов на землю для того,
щоб умерти за гріхи всього люд�
ства. Кожна з цих точок зору су�
перечить біблійній: «Ми знаємо, що
Син Божий прийшов, і розум нам
дав, щоб пізнати Правдивого, і щоб
бути в правдивому Сині Його, Ісусі
Христі. Він – Бог правдивий і вічне
життя!» (1 Івана 5:20). В 2 Солунян
2:11 сказано: «І за це Бог пошле їм
дію обмани, щоб у неправду повіри�
ли». У чому ж неправда й омана? У
тому, що люди намагаються довес�
ти, що насправді Ісус не той, за кого
Себе видавав. Ісус сказав: «Я –
дорога...» (Івана 14:6). Він не гово�
рив «Я – одна з доріг». Це означає,
що ви не можете 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. Також в Юди 19
сказано: «Це ті, хто відлучується від
єдности, тілесні, що духа не мають».
Вони відокремлюють себе від істи�
ни, тому що були брехливі ще із са�
мого початку. 

Євангелія. Добра Звістка, що
ґрунтується на Слові Божому, поля�
гає в тому, що Христос дарував нам
спасіння і вічне життя благодаттю че�
рез Своє страждання, смерть і воск�
ресіння, і єдиний спосіб, як можна
це отримати, – віра (Ефесян 2:8�9).
Більшість релігій і культів або взагалі
не пропонують вирішення проблеми
гріха, або стверджують, що за допо�
могою справ людина може очистити�
ся чи стати ближчою до Бога. Так,
коли ми приходимо до Бога, наші
справи змінюються, але не спасають
нас (Якова 2:14�26).

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

Чудовий спосіб перевірити, чи не є
дане вчення неправдивим – це поди�
витися, чи не присутні в цьому вчен�
ні правила арифметики: плюс, мінус,
помножити і поділити.

Плюс. Кожне псевдовчення додає
щось до Євангелії, наприклад, кни�
ги, що ставляться або нарівні, або
навіть вище за Біблію. Для мормо�
нів – це Книга Мормона. Для свідків
Єгови – література, видавана това�
риством Сторожової Башти. Для по�
слідовників Муна – книга «Божест�
венний принцип».

Мінус. Будь�яке псевдовчення від�
німає що�небудь у Христа. Або Його
Божественність, або Його людськість,
або Його безгрішність, або Його цар�
ське становище, або Його роль як
Господа в нашому житті, або спасін�
ня, яке Він вчинив.

Поділити. Будь�яке псевдовчен�
ня ділить владу між Богом і орга�
нізацією. Завжди існує організація,
яка твердить, що ви можете спасти�
ся, ставши частиною цієї організа�
ції, коли ваше ім’я буде в її списках.
Крім того, організація завжди має
рацію! Як правило, організація, яка
претендує на те, що знає всі відпові�
ді, просто не дозволяє ставити за�
питання!

Помножити. Будь�яке псевдовчен�
ня множить кількість справ, необхід�
них для спасіння.

Ще при Мойсеї Бог ревно охоро�
няв Свій Закон: «Кожне слово, що я
наказую його вам, будете додержува�
ти виконувати, – не додаси до нього,
і не відіймеш від нього» (Повторення
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Закону 13:1). Християнська літерату�
ра – це прекрасно! Бог часто гово�
рить нам через щирих віруючих, кот�
рі жили задовго до нас чи живуть на
іншому кінці світу, так що спілкуван�
ня з ними можливе тільки завдяки
друкованим виданням. Але це не сто�
сується Біблії! Все, що потрібно для
нашого пізнання Бога, нашого спа�
сіння і духовного зростання, у ній
уже є, для цього не потрібно мати ін�
ші книги, що доповнюють Біблію. Як�
що щось відняти чи додати до Свято�
го Письма, вийде неправда.

І ще. В Христі Ісусі Бог дає нам
нове життя (Ефесян 4:20�24). Якщо
вчитель, автор книги чи проповідник
стверджує, що покликаний Богом,
він повинен мати доказ – оновлене
життя. Якщо ви будете вивчати жит�
тя тих людей, від яких беруть поча�
ток світові культи, ви побачите, що
більшість із них жили гріховним,
аморальним життям.

Ті, котрі залишили істину
Будьте також обережні з тими

людьми, що вже були в церкві, а те�
пер її залишили. Можливо, вони
стверджують, що як і раніше нале�
жать до церкви, але насправді вони
навіть не переступають її поріг. До
цієї групи належать і ті, хто намага�
ється зобразити, що є частиною сім’ї
Божої, але по суті не є Божим ди�
тям. Не будьте обманутими синами
темряви! Сатана трудиться через
лжевчителів, намагаючись звести
християн із істинної дороги, але як�
що ми щиро дотримуємося Божого
Слова, Бог не дозволить нам бути
обманутими.

Якщо хтось покидає церковну об�
щину, щоб дотримуватися псевдо�
вчення, можна припустити, що він

ніколи і не пережив радості спасіння
і не мав близьких взаємин з Богом.
Пам’ятаєте Юду? Він входив до чи�
сла дванадцяти апостолів, але не був
одним з них. Коли люди знаходяться
всередині церкви, вони можуть зо�
бражувати побожних християн. Але
любов до світу бере верх, і вони по�
кидають істинне вчення.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Ви живете в особливий час. Бага�

то хто з ваших знайомих, навіть неві�
руючі, вірять у духовні принципи. У
наш час люди набагато більше, ніж
раніше, говорять про Бога, духов�
ність, молитву. Але як християнин
ви повинні розуміти, що означає «ро�
зуміти духовно». Духовне розпізна�
вання не ґрунтується на тому, що 
ви відчуваєте чи як ви вважаєте. Ви
повинні знати факти Слова Божого і
визначати істинність того, хто і що
говорить, виходячи з них. Біблія
стверджує, що ви можете знати прав�
ду! Ви можете бути впевнені, що все,
що написано у Святому Письмі – це
правда (Івана 17:17).

Якщо ви дитя Боже і перебуваєте
в спілкуванні з Господом, Він ясно
покаже вам, що правильно, а що ні.
Присвятіть себе щоденному спілку�
ванню з Христом, яке включає ви�
вчення Біблії і молитву. Відвідуйте
богослужіння у своїй церкві, не про�
пускаючи ні однієї можливості для
цього. Стійте твердо в істині Божій.
Кожна людина повинна усвідомити,
що в цьому світі йде духовна бороть�
ба: зло постійно протистоїть добру, і
це, безумовно, впливає на ваші дум�
ки, переконання і цінності. Але ви з
Божою допомогою можете навчити�
ся перемагати в цих духовних боях,
з Христом будете мати перемогу!
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Дайте відповідь на запитання й обґрунтуйте їх.
1. Чи можу я піти на молодіжну вечірку, де розпивають алкогольні напої?

2. Мені пропонують піти на зібрання в церкву іншої конфесії. Чи згоджу�
ватися мені?

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



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 2:18929; 2 Івана

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Колосян 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 20:13938

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Тимофія 394:195

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Невелика група християнської мо�
лоді вирішила піти на природу. Кож�
ний приніс із собою щось смачнень�
ке, і через якийсь час, розпаливши
багаття, компанія сиділа на затишній
галявині і весело поглинала запаси.
Безтурботно сміючись, вони згадува�
ли шкільні роки і безсонні ночі перед
випускними іспитами.

Коли закінчилася вода, один брат
запропонував піти до чистого струм�
ка, що біг неподалік між двома неве�
ликими пагорбами. Молоді сподоба�
лася ця ідея. Коли вони підійшли до
струмка, вода в ньому іскрилася на
сонці і весело дзюркотіла. Вона бу�
ла такою прозорою і чистою, що од�
ному з хлопців захотілося випити 
її зі своїх долонь, а не зачерпуючи
кухлем. Він присів, нахилився над
водою, але посковзнувся на мокрій
траві і... Через мить він опинився у
струмку, а коли намагався вилізти,
підошви ковзали на гладеньких, по�
рослих водоростями каменях, і хло�
пець падав. Нарешті за допомогою
товаришів він, увесь мокрий, бруд�
ний, у синцях і подряпинах, вибрав�
ся на берег.

Йдучи додому, він думав тільки
про одне: щоб його не побачили у

такому вигляді сусіди. Але тут, під�
ходячи до свого дому, він зустрів од�
ну сестру з церкви, яка йому дуже
подобалася, – вона дивилася на ньо�
го вкрай здивовано. Хлопець так зні�
тився, що земля немов поїхала з�під
ніг. У цей момент він згоден був від�
дати все на світі, аби тільки дівчина
не бачила його в такому стані.

Чи траплялося щось подібне з ва�
ми? Правда, тоді дуже хочеться опи�
нитися вдома, вимитися й одягти
щось чисте? Такі ж почуття ми може�
мо переживати, коли розуміємо,
наскільки забруднені гріхом. Через
Святе Письмо ви можете дізнатися,
як очиститися від гріха через взаєми�
ни з Богом.

Ісус прийшов –
гріх подоланий

Часто християни проводять занад�
то багато часу, розмірковуючи про
любов, благодать і прощення, нех�
туючи вивченням серйозних і небез�
печних наслідків, які приносить гріх
у їхнє життя. Таке поняття як причи�
на і наслідок існує не тільки в науці –
це стосується і гріха. Коли ви чини�
те гріх, вам доведеться зіткнутися з
наслідками.

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Римлян 3:21�26; 8:1�13; 1 Івана 3:1�10

Ключовий вірш: «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у
Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі
визволив мене від закону гріха й смерти» (Римлян 8:1�2)

Біблійна істина: через Своє Слово Господь відкриває нам, що таке гріх
і як його долати

30
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Біблія говорить, що Ісус прийшов
на землю, «щоб знищити справи дия�
вола» (1 Івана 3:8). Які ж справи дия�
вола? Його справи – гріх! Він щодня
працює над тим, щоб спокусити вас
до гріха. Тому Ісус, люблячи людину,
прийшов на землю, щоб узяти на Се�
бе ваше покарання за гріх і знищити
пута лукавого. Він переміг гріх (Іва�
на 16:33; 1 Івана 4:4; Об’явлення
12:9�11) і дав нам від Духа Святого,
щоб ми боролися з гріхом (Ефесян
6:12�13; Євреїв 12:4), скидали його
(Євреїв 12:1), ненавиділи (Псалом
96(97):10; Амоса 5:15) і ухиляли�
ся від нього (Псалом 33(34):14�15;
Римлян 12:9).

Як людина може
перемагати гріх

«Кожен, хто родився від Бога, не чи�
нить гріха, бо в нім пробуває насіння
Його. І не може грішити, бо від Бога
народжений він» (1 Івана 3:9). Наро�
дитися від Бога означає віддати своє
серце Христу і присвятити Йому
своє життя. Це означає отримати від
Бога таку зміну, що руйнує царство
гріха у вашому житті. Коли ви на�
роджуєтеся від Бога, ви отримуєте
Його природу, і ця природа не хоче
і не може грішити. Простого знання,
що Ісус прийшов, помер і воскрес, –
недостатньо. Ви повинні народитися
від Бога, інакше справи диявола у
вашому житті не будуть знищені, гріх
буде продовжувати царювати.

Як же ми можемо взяти особисту
участь у перемозі над світом, яку здій�
снив Ісус, знищивши справи диявола?
Вірити в Нього і довіряти Йому. «Бо
кожен, хто родився від Бога, перема�
гає світ. А оце перемога, що світ пе�
ремогла, – віра наша» (1 Івана 5:4).
Ви повинні вірити, що Христос – Син

Божий і що тільки Він може принести
вам спасіння і перемогу над гріхом.

Одній християнці, яка працювала
лікарем у військовій частині, дуже
подобалося слухати військові пісні.
Щоразу, слухаючи їх, вона мимоволі
починала плакати, бо слова цих пі�
сень глибоко западали в серце. Вона
уявляла собі трагічні будні війни, ко�
ли люди боролися за свою волю і
щастя, не шкодуючи своїх життів.
Одного разу вночі вона прокинулася
від того, що мелодія одного військо�
вого маршу залунала в її серці. І їй
прийшли на думку прекрасні рядки 
з Писання про духовну війну, яка
щодня відбувається в житті христия�
нина. Вона почала наспівувати сло�
ва, що йшли з її серця, підставляючи
їх у мелодію, яка крутилася в голові,
і так народилася пісня «О, яка силь�
на я, якщо поруч Ісус...».

У вашому житті постійно йде бо�
ротьба між добром і злом. Ісус уже
виграв бій над гріхом у вашому жит�
ті. Чи отримаєте ви цю перемогу –
залежить від вас. Якщо ви приймете
Христа як свого Господа і Спасите�
ля, то зможете мати перемогу над
гріхом через Нього!

Слова апостола Івана розкривають
вчення про праведність в Ісусі Христі:
«Кожен, хто в Нім пробуває, не грі�
шить; усякий, хто грішить, не бачив
Його, і не пізнав Його» (1 Івана 3:6).
Людина, яка прийняла Христа, тепер
дитя Боже. Вона більше не раб гріха.
Вона свята, і духовна людина росте 
в ній, щоб перемагати гріх. Христи�
янин завжди чинить праведно, але
іноді грішить, а не навпаки: завж�
ди грішить, а іноді чинить праведно.
Не дозволяйте сатані стати перемож�
цем у вашому житті. Ціна гріха на�
стільки велика для вас, що ви не змо�
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жете оплатити її самостійно. Ви по�
винні жити, користуючись силою
Христа, що перемагає гріх.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Як народжені згори християни ми

знаємо, що не будемо засуджені в
день останнього суду, як це станеться
з невіруючими (Івана 5:24), і це також

має спонукати нас до посиленої бо�
ротьби з гріхом за допомогою Христа
Ісуса. Ми повинні постійно перевіря�
ти себе і, виявляючи неправедні спра�
ви і помисли, засуджувати їх, сповіда�
тися перед Господом і благати про
прощення. Якщо ми будемо так чини�
ти, то кров Ісуса буде очищати нас від
усякого гріха (1 Івана 1:7,9).

Назвіть ділянки свого життя, у яких перемога над гріхом вам дається важко.

Знайдіть у тексті сьогоднішнього заняття і за допомогою симфонії ті місця
Писання, що обіцяють вам перемогу над гріхом.

Завчіть їх напам’ять і використовуйте в практичній щоденній боротьбі про#
ти гріха.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 20

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 30(31)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 31(32)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 37(38)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. П.: Рим. 3:21926; 8:1913; 1 Ів. 3:1910

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 6

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Церква – це зібрання людей, 
які люблять Бога і зібралися, 

щоб прославляти Його, наставляти 
і підтримувати один одного

Чим відрізняється наше теперішнє
життя від того, яке ми вели до на�
вернення до Бога? Чи схожий наш
внутрішній світ на світ зі слів Ісаї:
«О, коли б ти прислухувався до Мо�
їх заповідей, то був би твій спокій,
як річка, а твоя справедливість, не�
мов морські хвилі!» (Ісаї 48:18)? Чи
не витрачаємо ми надаремне доро�
гоцінний час (Ефесян 5:15�16)?
Фраза «вбити час» уже стала нор�
мою для більшості сучасної молоді,
та й для всього суспільства. Дивно,
але багато людей усе�таки не заува�
жують, що не вони вбивають час, а
час убиває їх. Так, подивитися теле�
візор легше, ніж послухати пропо�
відь; вболівати за улюблену команду
легше, ніж, ставши на коліна, під�
носити до Бога молитви разом із зі�
бранням святих. Але в результаті дії
цих «дрібниць» ваше життя перестає
відповідати Слову Божому. 

«Ну, причому тут зібрання? – ска�
же хтось. – Невже його відвідування
може приносити мені більше кори�

сті, ніж молодіжне спілкування чи за�
няття з розбору Біблії?»

Для того, щоб відповісти на це за�
питання, спочатку розберемося, що
таке богослужіння – наша «данина»
Богу чи перевага, нам дарована Ним
Самим?

Місце, де все стає 
на свої місця

Нинішній час лягає важким тяга�
рем на кожну людину, і нам до�
водиться нести його, але Ісус вза�
мін пропонує Свій «тягар» (Матвія
11:28�30). Зауважте, ніде в Біблії
Він не закликає нас вийти з цього
світу, замкнутися в собі чи переста�
ти розмовляти з навколишніми людь�
ми, обмеживши своє спілкування
групкою віруючих. Більш того, Ісус
молився за Своїх учнів словами: «Не
благаю, щоб Ти їх зо світу забрав,
але щоб зберіг їх від злого» (Івана
17:15). Але де ж нам черпати сили
для того, щоб протистояти світу? Де
більше за все нам відкривається Сло�
во Боже?

Зібрання в церкві, мабуть, єдине
місце на землі, де ми, знаходячись у
присутності братів і сестер, можемо
спілкуватися з Богом, слухати Його

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Дії 2:41�47

Ключовий вірш: «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але
заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається
день той» (Євреїв 10:25)

Біблійна істина: Біблія вчить нас, що богослужіння є важливою і
невід’ємною частиною повноцінного християнського життя

31
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ВАЖЛИВІСТЬ БОГОСЛУЖІННЯ
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через проповідників, хористів і спі�
ваків, через вірші, музику і свідчен�
ня. Давид пише: «Ліпший�бо день на
подвір’ях Твоїх, аніж тисяча в ін�
шому місці, – я б вибрав сидіти при
порозі дому Бога мого, аніж жити 
в наметах безбожности!» (Псалом
83(84):11). Тільки на богослужінні
разом із братами і сестрами ми мо�
жемо прославляти Бога спільним
співом і молитвами, коли душі і сер�
ця зливаються в єдиній хвалі Все�
вишньому. Так, і спілкування в гру�
пах необхідне і дуже важливе, тому
що саме на них кожна людина має
можливість висловити свою думку,
поділитися своїми переживаннями,
ближче познайомитися з братами і
сестрами. Але спілкування не може
(та й не повинне) заміняти участі в
церковних богослужіннях.

Богослужіння,
що не зовсім служіння

Незважаючи на те, що спільні зі�
брання в церкві найчастіше на�
зивають богослужінням, насправді 
це швидше поклоніння, вираження
своєї вдячності і подяки Богу, по�
вчання один одного, ніж служіння в
істинному значенні цього слова. По
суті, спільні зібрання необхідні на�
самперед людині, а не Богу, тому що
Він, Який дає усьому життя і подих,
ні в чому не має потреби і «не вима�
гає служіння рук людських» (Дії
17:25). Зміст і призначення богослу�
жіння – спілкування Бога зі Своїм на�
родом, Своєю Церквою для її духов�
ного зміцнення, щоб чинити Божу
волю на землі (Матвія 6:9�10). Апос�
тол Павло говорить про служіння
християн, які приносять у живу і свя�
ту жертву Богу свої тіла, усіх себе,
своє життя (Римлян 12:1). Богослу�

жіння – це вираження людьми подя�
ки Богу за вже даровані блага і про�
хання здійснити нові благодіяння.

Богослужіння
до покликання Мойсея

Цікавим є те, що ще в Книзі Бут�
тя згадуються різні види служіння
Богу: жертва від «перворідних з ота�
ри» (Буття 4:4), вдячна жертва (Бут�
тя 8:20) і жертва виливання (Буття
35:14). Говориться також про при�
зивання Імені Господа (Буття 4:26;
12:8) і про приношення десятини
(Буття 14:20; 28:22). Якщо богослу�
жебні дії Каїна перебували в пов�
ному протиріччі з його душевними
помислами (Буття 4:3, 5�7), то в Ав�
раама вони були в повній гармонії
(Буття 22:1�18).

Богослужіння
в скинії і храмі

Порядок старозаповітних богослу�
жінь був даний Самим Богом на горі
Сінай. Щоденні жертвоприношення
доповнювалися особливими служін�
нями, що відбувалися щосуботи, на
день новомісячний, на великі щоріч�
ні свята (Числа 28:3�29:39), а також
на сьомий і ювілейний роки (Левит
25:1�19). Центром богослужіння бу�
ло святилище, скинія чи храм з ков�
чегом Заповіту, що знаходився там.
Служба здійснювалася священиками
і Левитами, у ній брала участь (на�
самперед під час свят) вся ізраїль�
ська громада (Повторення Закону
16:16�17; 1 Сам. 1:3).

Початком старозаповітного бого�
служіння стало обнародування Мой�
сеєм Закону (Вихід 24:7�8), однак
читання Закону (2 Хроніки 17:9) 
не стало постійною частиною бого�
служіння, заміною йому слугували
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публічні проповіді пророків і читан�
ня пророчих промов у храмі (Єремії
2:1�2; 7:1�2; 36:1�10).

Центром богослужіння була жерт�
ва. Жертви вогняні, цілопалення,
хлібні й литі жертви, мирні жертви і
жертви за гріх пропонувалося при�
носити щодня, а також під час свят
(Числа 28�29). За винятком жертви
цілопалення (Повторення Закону
12:27) і жертви за гріх, обряд жерт�
воприношення обов’язково вклю�
чав священну трапезу, у якій брали
участь ті, що принесли жертву
(Левит 7:15�18). Вона символізува�
ла єднання співтрапезників з Богом,
що особливо яскраво виявлялося у
пасхальній трапезі (Вихід 12:3�13).
Ізраїльтяни повинні були з радістю
з’їдати перед Господом Богом свої
вдячні жертви і жертви, принесені
за обітницею у вигляді добровіль�
них приношень, десятин і перво�
родних чоловічої статі від великої і
дрібної худоби (Повторення Закону
12:5�7,11�12; 14:22�27).

Також богослужіння включали:
� спів Левитів, що супроводжувався

грою на духових, струнних і ударних
інструментах (2 Хроніки 5:12�13);

� молитву, що промовлялася в особ�
ливих випадках (1 Царів 8:22�54; 
2 Хроніки 20:5�13);

� піст (Суддів 20:26; Неемії 9:1�4;
Єремії 36:6).

У пізньому юдаїзмі з’явилася нова
форма богослужіння в синагозі, що
корінням сягає, приблизно, часів ва�
вилонського полону (Неемії 8:1�9). 
У той час, як служіння в храмі набу�
вало все більшої пишноти і ритуаль�
ності, у синагозі особливого значен�
ня надавали тому, чого євреям так
не вистачало, – читанню і тлумачен�
ню Святого Письма (Луки 4:15�27)

та спільній молитві, брати участь у
якій міг кожен ізраїльтянин. Тіль�
ки право благословляти залишалося
винятково за священиками і Левита�
ми. Після зруйнування храму в 70 р.
після Р.Х. синагога стала центром
богослужіння.

Ми бачимо, що до приходу Христа
богослужіння набуває все більшого і
важливішого значення.

Богослужіння
в Новому Заповіті

Будучи євреєм, Ісус активно брав
участь у богослужіннях Свого наро�
ду як у храмі (Луки 2:41�42, 46�47),
так і в синагозі (Луки 4:16; Івана
18:20), а також навчав народ поза
молитовними будинками.

Після вознесіння Христа богослу�
жіння в перших християн набуває
центрального значення. Навчаючи 
і благовістячи, віруючі щодня від�
відували храм (Дії 2:46; 5:12,42). 
У повсякденному житті вони тісно
спілкувалися один з одним, здійсню�
вали Вечерю Господню і разом мо�
лилися. Тоді ще не було виділено
якихось особливих будинків для бо�
гослужіння, тому вони збиралися
для цього в будинках віруючих. По�
ряд із щоденними зборами перший
день тижня, день воскресіння Ісуса,
пізніше став виділятися як день, від�
ведений для ламання хліба, пропо�
віді і збору пожертвувань (Дії 20:7;
1 Коринтян 16:2).

Сутність новозаповітного богослу�
жіння викладена в словах Ісуса Хри�
ста про те, що Отець прагне Собі
таких «богомільців», які будуть покло�
нятися Йому «в дусі та в правді» (Іва�
на 4:23�24). Богослужінням у церкві
керує Сам Господь за допомогою
Свого Духа. Це виключає поверхне�
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ве чи формальне служіння, а також
різне безладдя чи хаос (1 Коринтян
14:33,40). Навчання і наставляння,
що складають головну частину бого�
служіння, мають цілком ґрунтуватися
на Святому Письмі (Дії 17:2; 18:28;
Римлян 15:4) і словах Ісуса Христа
(1 Тимофія 6:3�4).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Богослужіння на землі – це відоб�

раження богослужіння на небесах.
Старозаповітне жертвопринесення

слугувало «образові й тіні небесного»
(Євреїв 8:5). На небесах Богу безпе�
рестанку співають хвалу і подяку (Ісаї

6:1�4; Об’явлення 4:8�11; 5:8�14).
Тому не будемо недбало ставитися 
до відвідування наших зібрань, бо во�
ни насамперед потрібні нам самим.
Спілкування, спів у дружньому колі,
євангелізаційні поїздки – це теж по�
трібна і невіддільна частина повно�
цінного християнського життя. Але
це не може замінити богослужіння.

Якщо у вас є якісь причини, з яких
ви рідко відвідуєте богослужіння,
розберіться в собі. Якщо ви думали,
що молодіжне спілкування цілком за�
міняє зібрання, то, сподіваємося, це
заняття допомогло вам побачити
важливість самого богослужіння.

Як не славити нам ймення Боже,
Користуючись Його дарами?
Навіть день прожити ми не зможем,
Якщо Він давати їх не стане.

Тільки Ним живемо ми на світі,
По Його безмірній благодаті.
І любов’ю Божою зігріті,
Все від Нього можемо приймати.

Він щоденний хліб нам посилає,
Гріє землю сонячним промінням,
І дощем небесним проливає
Нам Свої святі благословення.

Хто Господніх милостей не бачить,
Благодаті Божої і неба,
Значить, той духовно є незрячим,
І йому покаятися треба.

Та як Бог відкриє ваші очі,
З серця скинете гріховну ношу,
То і вдень, і навіть серед ночі
Зможете ви бачить милість Божу.

Ваше серце радістю спасіння,
Як вогнем, почне тоді палати.
І Христа за всі благословення
Станете постійно величати.

Прославте Бога

А коли земну свою дорогу
Ми пройдемо з вірою живою,
В небі славу люблячому Богу
Віддамо ще кращою хвалою!

Олександр Войтицький
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Якось недалеко від узбережжя
Аляски сталася цікава історія. Два
кити потрапили в полон до криги,
що все більше сковувала їх. Кілька
ескімосів, використовуючи пилку,
намагалися звільнити китів, але мар�
но. Коли влада США довідалася про
цю надзвичайну подію, вона від�
правила туди величезний криголам.
Коли ж і ця спроба провалилася,
військові послали вертольоти, що
скидали великі бетонні брили, щоб
проломити лід. Потім два криголами
направила Росія, і вони, зрештою,
проклали для китів дорогу на волю.
Тоді весь світ радів, тішачись тому,
що два кити знову вільні.

Швидше за все, рятувальники по�
чувалися героями. Але як ви думає�
те, чи був кожний з них праведний
перед Богом? Чи записав Він цей
вчинок у їхній «небесний послужний
список»? Зробити добру справу, в
принципі, не так вже й важко: коли в
нас гарний настрій, коли нас розжа�
лобив вигляд злиденної бабусі, коли
в транспорт заходить дідусь�інвалід 
з паличкою... Але також нам нічого
не варто нагрубити своїй власній ба�
бусі, коли вона «пхає носа не у свої
справи», з відразою демонстративно
відвернутися від п’яного немитого

бомжа, що зайшов у трамвай, з осу�
дом похитати головою, дивлячись на
молоду циганку, що клянчить гро�
шей з дитиною на руках. Чинити
добрі справи – справа хистка і непо�
стійна... Тому не в них справа, а в
любові до ближнього, котру дає нам
при покаянні Бог. Ісус так полюбив
це людство, що вмер за кожного з
нас: за буркотливу бабусю, бруд�
ного бомжа, ледачу циганку. І тіль�
ки Його кров може провести нас у
Небесне Царство.

Багатий юнак
У Євангелії від Марка ми читаємо,

як Ісус відкрив одному чоловікові,
що означає «добро» – віддати усього
себе у взаєминах з Богом і ближніми.
Той підійшов до Христа зі словами
«що робити мені, щоб вічне життя
вспадкувати?». Зверніть увагу на те,
що молодий чоловік усе�таки не мав
упевненості, що отримає вічне жит�
тя. Виходить, не все так добре було
в його «праведному» (за його слова�
ми) житті.

Ісус дає юнакові відповідь, якої
той не очікував. Здавалося б, до чо�
го тут багатство? Де це в Законі за�
писано, що мати великий маєток –
це гріх? Не потрібно думати, що Ісус

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Марка 10:17�31; Дії 10:1�8,21�23,34�48

Ключовий вірш: «Приходь та й іди вслід за Мною, узявши хреста» 
(Марка 10:21б)

Біблійна істина: Біблія показує нам, що не добрі справи спасають людину,
а віра в Христа і проходження за Ним
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пообіцяв юнакові вічне життя в об�
мін на його багатство. Наш Бог –
бачить серце кожного.. Він бачив
залежність багатого юнака і просто
вказує на неї. І той відходить у смут�
ку. Звичайно, Бог не помилився: мо�
лодий чоловік щиро хотів отримати
вічне життя, він звернувся саме до
Ісуса, тому що визнав Його за Вчите�
ля, але, почувши відповідь, що сто�
сується «скарбу його серця» (Матвія
6:21), таки пішов геть від Ісуса. І доб�
рі справи йому нічим не допомогли,
він не вибрав єдину дорогу, що веде
в життя вічне – Ісуса Христа.

Ви також повинні розуміти, що не
залежно від того, скільки доброго ви
зробили у своєму житті, цього не бу�
де досить в очах Божих (Римлян
7:18�23). Сьогодні є чимало дуже ба�
гатих людей, що роблять добро, жерт�
вуючи свої гроші на доброчинність та
інші потреби, але це ні на сантиметр
не наближає їх до Бога. Якщо ти на�
роджений від Бога, ти будеш робити
добро, але те, що ти робиш добро,
не робить тебе дитям Божим.

Учні Христа вжахнулися від Його
слів про багатих (Марка 10:23�27). І
вони поставили дуже правильне за�
питання: а хто ж тоді, власне, може
спастися? Відповідь надзвичайно
проста! Бог робить те, що неможливе
для нас: спасається людина не спра�
вами, а вірою в Ісуса Христа і наступ�
ним проходженням за Ним.

Доброчесний Корнилій
У Діях апостолів ми читаємо про

зовсім інший приклад. Один чоловік
на ім’я Корнилій, що проживав в Ке�
сарії, теж робив багато доброго: був
благочестивий і подавав людям щед�
ру милостиню, його схвалювали всі
юдеї, які знали його. Він, на відміну

від багача, жив уже після розп’яття і
воскресіння Христа, але, вочевидь,
чув про те, що сталося в Юдеї (Дії
10:37�38). Без будь�яких заперечень
пославши людей до Петра, він чекав
слів про спасіння. І почувши їх, він
разом зі своїми близькими людьми з
радістю прийняв Спасителя Христа.
Саме це дає нам право стверджува�
ти, що Корнилій удостоївся дару віч�
ного життя, і там, на небесах, ми
неодмінно зустрінемо благочестиво�
го сотника (1 Івана 5:20).

З цього прикладу чудово видно,
що добрі справи і позитивні риси
характеру не давали Корнилію спа�
сіння. Йому потрібно було зустрі�
тися з Ісусом і прийняти Його як
Господа. Кожний з нас хоча б раз у
житті чув про Христа, і де ми прове�
демо наше вічне життя залежить від
того, як ми вчинимо з Доброю Звіст�
кою про спасіння через Ісуса Хри�
ста: «Хто має Сина, той має життя;
хто не має Сина Божого, той не має
життя» (1 Івана 5:12).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Бог установив високі стандарти. Бу�

ти «добрим» означає робити більше,
ніж шанувати своїх батьків і не пору�
шувати закони держави. Справжнє
благочестя приходить, тільки коли ви
присвячуєте все своє життя Христу!

На жаль, дуже багато добрих лю�
дей подібні до багатого юнака, вони,
відкидаючи Спасителя, відкидають
вічне життя. Промінявши Христа на
щось земне, вони прямують до віч�
ної погибелі. Але ж Бог віддав Сво�
го Єдинородного Сина, щоб дати 
їм спасіння. Це нагадує нам ще раз
про важливість особистих взаємин з
Богом і свідчення навколишнім лю�
дям про Його любов.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 102(103)

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. П.: Ездри 9:5915; Псалом 129(130)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 10:17931; Дії 9:36942

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 9

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 10

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя



150 Присвячуємо своє життя Богу

Відзначте той пункт, який, на вашу
думку, є найбільш правильним.

__ Бог очікує від християн, що се�
ред них ніколи не буде незгод.

__ Бог не звертає уваги на наші
особисті стосунки.

__ Бог знає, що ми як люди будемо
мати незгоди, але Він хоче, щоб ми
швидко і правильно їх вирішували.

__ Бог схвалює гарячу, плідну дис�
кусію.

Можливо, хтось вважає, що Бог очі�
кує, що всі християни будуть жити в
повній гармонії з навколишніми людь�
ми і ніколи не сваритимуться один з
одним. Це не так. Чому ж? Господь
заздалегідь знав, що через нашу грі�
ховну природу конфлікти будуть ви�
никати, тому залишив чіткі вказівки,
як нам чинити в таких випадках.

Слухняність словам Христа
Під час Нагірної проповіді Ісус

звертає увагу Своїх учнів на основу
їхньої віри, а саме на Старий Запо�
віт чи, як його ще називали, Закон
Мойсея. Бути справжнім учнем Хри�
ста, тобто слухняним Його словам,
так само важливо для нас, як і вико�
нання Закону було важливим для Із�
раїля. На жаль, часто ми закриваємо
очі на ті веління Ісуса, які суперечать
нашій гріховній природі.

Наприклад, часто нам здається, що
убивство – це дуже «великий» гріх.
Але якщо ми розсердимося на брата
чи сестру або саркастично відгукне�
мося про них – то це в нормі, це «ма�
ленький і несерйозний» гріх, та й
узагалі, чи є це гріхом? Ісус не тільки
називає такі вчинки гріхом, але й
ставить їх на одну сходинку з убив�
ством людини. Як ви думаєте, чому?
Ісус хоче, щоб ми побачили корінь
проблеми – однією з головних моти�
вацій убивства є гнів. У Матвія 5:22
Ісус просить нас звертати серйоз�
ну увагу на нашу мову, що виявляє
ненависть і розпалює її. Сьогодні у
світі існують «модні» образливі слів�
ця. Вони не несуть яскраво вираже�
ного негативного змісту, але все ж
можуть глибоко поранити людину.
Подумайте, чи не присутні вони й у
вашому лексиконі?

То всеLтаки,
я маю рацію чи ні?..

Один пастор якось сказав: «Рані�
ше, у часи Радянського Союзу, ми ні
до кого не могли звернутися, щоб
поскаржитися на утиски. Та, власне,
і юридична допомога тоді не була
розвинута. З усіма своїми проблема�
ми і проханнями захистити нас ми
зверталися безпосередньо до Бога».

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 5:21�26,38�48; Римлян 12:14�21

Ключовий вірш: «Коли можливо, якщо це залежить від вас, – живіть у
мирі зо всіма людьми!» (Римлян 12:18)

Біблійна істина: Слово Боже закликає нас прагнути до миру з усіма людьми
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Дивовижний час був, не чи так?
Зараз на кожнім кроці ми можемо
отримати консультацію в юриста, а
адвокати навперебій пропонують се�
бе – адже це їхній хліб. І ми сьогод�
ні звикли більше довіряти різним ор�
ганізаціям, ніж живому Богу. Якщо
порушили наші права, то весь світ
однозначно нам скаже: «Захищай се�
бе!». Бог же говорить, що ми повин�
ні послухатися Його заповіді, а захис�
тить Він нас Сам, адже тільки Він –
справедливий Суддя (Римлян 12:19).
«А Я вам кажу не противитись злому.
І коли вдарить тебе хто у праву що�
ку твою, – підстав йому й другу. А
хто хоче тебе позивати й забрати
сорочку твою, – віддай і плаща йо�
му. А хто силувати тебе буде відбути
подорожнє на милю одну, – іди з
ним навіть дві» (Матвія 5:39�41). Тож 
не будемо мудрувати і надавати цим
велінням сугубо образний характер
чи пояснювати відсутність цих прин�
ципів у нашому житті несучасністю
подібного підходу. Слово Боже жи�
ве, воно написане і для нас, хрис�
тиян, що живуть у ХХІ столітті. Божі
істини ніколи не втрачають своєї ак�
туальності і важливості.

Конфлікти
між християнами

Як ви вважаєте, конфлікти між хри�
стиянами є серйознішою проблемою,
ніж конфлікти між віруючою і неві�
руючою людиною? Безперечно, так.
Коли християнин ворогує з братом
чи сестрою, він не буде мати миру з
Богом, це буде позначатися на по�
клонінні і служінні Богу як його осо�
бистому, так і решти членів церкви.
Для Ісуса стосунки між християнами
настільки важливі, що Він говорить
про неможливість жертвоприношен�

ня чи виконання релігійних обря�
дів без примирення людини з тим, з
ким вона у сварці (Матвія 5:23�24). І
якщо ми не навчимося ладнати зі сво�
їми братами і сестрами в Христі, як
тоді зможемо любити своїх ворогів,
благословляти тих, хто проклинає
нас, творити добро тим, хто ненави�
дить нас, і молитися за тих, хто нас
переслідує?

Подумайте і напишіть, як особисті
незгоди можуть впливати на сфери
життя церкви, зазначені нижче.

Ваші особисті взаємини з Богом

Поклоніння в зібранні

Християнське служіння

Спілкування в групі
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Благовістя

Зауважте також, що Христос за�
кликає нас шукати миру першими в
будь�яких ситуаціях. Проаналізуй�
те своє життя. Чи немає людини, з
якою ви перебуваєте в стані конф�
лікту? Усвідомте, що ваші почуття є
не до вподоби Богу, попросіть у
Нього сил і мудрості, скажіть, що ви
хочете бути слухняними Його Слову
в усьому, а потім продумайте, які
можна зробити перші кроки для від�
новлення зруйнованих взаємин. Пи�
сання вчить спочатку поговорити
особисто з братом у Христі (Матвія
18:15). Мається на увазі розмова,
пронизана любов’ю, щирістю, без
найменшого вияву гніву. Ви повинні
розглянути першопричину конфлік�
ту. Що, якщо під час з’ясування при�
чини конфлікту з метою примирення
ви знайдете, що багато в чому є і ва�
ша провина? Дуже багато людей
марно страждає, тому що не надає
належної уваги першому кроку при�
мирення. Якщо послідовник Христа
у своєму серці має добрі спонукання,
то зазвичай після цього кроку все за�
кінчується благополучно – конфлікт
вичерпується, ми духовно ростемо, а
Бог прославляється!

Перемагайте любов’ю
Любов до ваших ворогів супере�

чить вашій гріховній природі. Бла�
гословляти і молитися за тих, хто
проклинає і ненавидить вас, робити
добрі справи тим, хто використовує

вас для своєї мети, суперечить тому,
що ви насправді відчуваєте. Але са�
ме це і відрізняє учня Христа від ін�
ших людей (Івана 13:34�35)!

Взагалі, християнський підхід до
вирішення проблем нині не актуаль�
ний. Ви повинні бути готові до бо�
ротьби не тільки зі своєю гріховною
природою, але і думкою навколиш�
ніх. І, на жаль, готові до нерозуміння
і несхвалення деяких братів і сестер
у Христі. Але продовжуйте стояти
на твердих позиціях Божого Слова –
і Господь обов’язково підтримає вас.

Запишіть, якими, зі слів Ісуса, ма#
ють бути ваші стосунки з вашими «во#
рогами» і дії, що спрямовані на них
(Матвія 5:43# 46).

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Дуже часто нам хочеться сказати

на своє виправдання: «Він перший
почав!» Навіть якщо це так, Ісус ве�
лить нам чинити правильно.

Подумайте і запишіть, що зазвичай
перешкоджає вирішенню конфлікту з
вашого боку.

Попросіть у Бога здатності виховува#
ти в собі любов, уміння прощати, сми#
ренність, лагідність, невибагливість.
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Завдання «Правильна реакція»
(виконується на занятті)

Прочитайте запропоновані нижче сценарії поведінки і визначте, у якому з
варіантів ваша поведінка прославить Бога (у деяких випадках правильних
відповідей може бути кілька).

1. Ви стали свідком, як ваш одногрупник став розпускати чутки, начебто
бачив вас із сигаретою. Якою буде ваша реакція?

а) Не будете звертати уваги на ці чутки, тому що більшість людей знає, що
ви щиро шануєте Бога.

б) Придумаєте «відповідні» чутки про цю людину.
в) Привселюдно викриєте цю людину на молодіжному спілкуванні.
г) Вибачитеся перед молоддю за те, що такі чутки взагалі з’явилися, і роз�

повісте їм правду.
д) Поговорите з цим хлопцем віч�на�віч, щоб дізнатися, чому він поширює

такі чутки.

2. Ваш друг попросив у поїздку ваш улюблений диск із музикою і загубив
його. Ваша реакція.

а) Довідавшись цю новину, викажете йому все, що про нього думаєте, і по�
обіцяєте, що більше ніколи нічого не позичите.

б) Простите його, незважаючи на те, що він повівся безвідповідально.
в) Попросите, щоб він купив новий диск або відшкодував збиток грішми.
г) На словах простите його, але надалі будете обережні і більше не будете

давати йому своїх речей.

3. Ваші батьки зненацька вирішили здійснити сімейну поїздку того дня,
коли у вашого найкращого друга день народження. Що ви зробите?

а) Пояснивши другу ситуацію, що склалася, попросите пробачення і мовч�
ки поїдете з батьками.

б) Поїдете в поїздку, а другу скажете, що занедужали, боячись, щоб він
не насміхався над вашою слухняністю своїм батькам.

в) Поїдете з батьками, але так, щоб вони «назавжди запам’ятали» цю поїздку.
г) Попросите батьків після поїздки запросити вашого друга на обід.
д) Порадитеся з батьками, щоб разом знайти вихід із ситуації, що склалася.

4. О 2 годині ночі під вашими вікнами зібралася компанія і стала горлати
пісні. Ваші дії.

а) Кинете в них пляшку з водою.
б) Викличете міліцію.
в) Помолитеся за них, щоб їх викрила совість і вони припинили бешкетувати.
г) Вийдете і попросите припинити співати, апелюючи до їхньої совісті.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 5:21948

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 12:14921

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 3

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 4:25932

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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З’єднаєте іменники з відповідними
їм дієсловами.

У кожного поняття є своє призна�
чення. Буває так, що людина може
готувати їжу, виховувати і вирішува�
ти. Тобто одночасно він може бути
кулінаром, батьком і суддею. Як ви
думаєте, а яке б дієслово відповідало
поняттю «учень Христа»? Як учень
Христа ви покликані до певної мети.
Для неї можна підібрати багато діє�
слів, але найголовніше, що повинен
робити учень Христа, це готувати
нових учнів.

Ловлення риби і не тільки
Коли Андрій, Петро, Яків та Іван

залишили свої човни і сіті, чи думали
вони про свою майбутню роль? Чи
ставили вони собі запитання про від�
повідальність, яка лягала на них? 
Як ви думаєте, чи було їм страшно?

Пам’ятаєте: ці люди були професі�
оналами в риболовлі, але вони по�
няття не мали, що означає «ловити
людей»! Протягом наступних трьох
років Ісус буде вчити їх і ще кількох
людей того, що потрібно, щоб приво�
дити душі в Царство Небесне. І вам
необхідне те ж саме спорядження!

1) Наживка
У щоденному читанні на цей тиж�

день ви зможете побачити, як здо�
бував Собі учнів Христос і як це ро�
били, наслідуючи Ісуса, Його учні.
Ви не повинні переказати завчений
напам’ять «План спасіння» чи 4 ду�
ховних закони. Ісус і Його учні го�
ворили людям про Царство Боже з
любові і жалості до них, вникаючи в
їхні проблеми, долі, турботи, говори�
ли на теми, що цікавлять конкретних
людей. Звичайно, не варто ставитися
до «ловитви» душ, як до ловитви ри�
би, не забувайте, що це – літератур�
ний вираз!

2) Вудка чи невід
Для того, щоб приводити людей до

Христа, вам потрібно знати Писан�
ня, щоб показувати людям, що по�
трібно робити для отримання спасін�
ня. Не забувайте, що веде людей до

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 4:17�23; 28

Ключовий вірш: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця,
і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів.
І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь»
(Матвія 28:19�20)

Біблійна істина: Ісус хоче, щоб ми свідчили про Нього навколишнім і
приводили душі в Небесне Царство

34
”–Œü
34
”–Œü

ВЧИСЯ ЛОВИТИ РИБУ

Студент пише
Кухар малює
Суддя готує
Батьки вчиться
Журналіст вирішує
Художник виховують
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Бога не ваше красномовство, а Сло�
во Боже (Римлян 10:17). Проаналі�
зуйте, виходячи з запропонованих
посилань, що потрібно говорити лю�
дині, яка ще не має спасіння.

Римлян 3:10�12

Римлян 3:21�25

Римлян 5:12

Римлян 5:6�8; Івана 10:9�11; Матвія
11:28

Римлян 10:9�10,13

3) Вибір місця
Якщо ви насправді хочете піймати

рибу, ви йдете у відповідне місце, де
вона водиться. Ви не піймаєте рибу
в плавальному басейні. Якщо ви по�
просите Бога про можливість свідчи�
ти, Він приведе вас на те місце, де
ви зможете це зробити.

4) Умови
Ви не можете контролювати пого�

ду, і ви не можете контролювати ри�
бу, що йде у сіті чи не йде. Так і з
людиною: тільки Святий Дух може
знати, що надалі буде з тим, кому ви
свідчили. Не засмучуйтеся, якщо вам
здасться, що нічого не сталося. Бог
хоче, щоб ви були слухняні Йому, а
Він Сам подбає про результати (Ісаї
55:10�11).

Підсумок. Риболовлю по телевізо�
ру показують як приємне дозвілля.
Не вірте цьому – це монтаж! На пер�
ший раз ви, безперечно, будете роз�
чаровані, коли спробуєте піймати
рибу, а нічого не вийде. Так само
трапляється, коли ви вчитеся бути
ловцем душ, але ви не повинні забу�
вати про надзвичайну важливість да�
ного вам доручення і про те, що Бог
завжди підтримає, навчить вас і по�
шле все необхідне (Івана 15:7�8).
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А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Кожен християнин повинен пам’я�

тати, що Велике доручення стосуєть�
ся саме його. Якщо ви приймаєте
Боже спасіння, ви повинні також ви�
конувати Його заповіді. Тому що вся
влада належить Христу, то ви повин�
ні «Йти...». Ми не можемо особисто
йти до всіх народів, але це не озна�
чає, що ця частина доручення стосу�
ється тільки спеціально навчених
благовістити людей – пастирів і мі�
сіонерів. Так само нерозумно буде
сказати, що ви не зможете викори�
стовувати нічого з вивченого в школі
доти, доки не станете викладачем.
Бог очікує, що протягом свого життя
ви будете розповідати іншим про
Христа – і словами, і діями. І не за�
бувайте, що Господь не тільки дає
доручення Своїм учням, але обіцяє
перебувати з ними повсякденно аж
до кінця віку. Такою прекрасною
обіцянкою закінчується ця Єванге�
лія; схожі слова ми читали і на по�
чатку, де говорилося про прихід у
світ Спасителя – Еммануїла, чиє ім’я
означає «З нами Бог» (Матвія 1:23).

Учні Христа не можуть і не повин�
ні бути ізольованими від суспільства.
Слово Боже нас цьому не вчить. Як�
що Сам Бог залишив Своє Царство і
прийшов на грішну землю, «щоб спа�
сти загинуле», то тим більше ми, жи�
телі Землі, Його учні, повинні не іти
від світу, а впливати на грішний світ,
і зокрема на те оточення, у яке ми
поміщені Богом. Це ті люди, з якими
ми щодня зустрічаємося: вдома, у
навчальних закладах, на роботі тощо.
На кожному місці учень Христа пови�
нен відображати самого Христа – це
найкращий і найефективніший спо�
сіб виконати Велике доручення Ісу�
са. Бути учнем – це не зобов’язання

на один момент. Це стиль життя.
Важливість особистого благовістя
підтверджується дослідженнями, які
свідчать, що понад 80% віруючих лю�
дей навернулися до Бога після бесід
із друзями, колегами на роботі, роди�
чами й іншими близькими людьми.
Хтось сказав: «Завжди проповідуйте
про Христа, іноді використовуйте для
цього слова».

Згадайте всіх своїх знайомих і скла#
діть список людей, з якими ви ще не го#
ворили про Бога.

Моліться, щоб Господь дав вам си#
лу Святого Духа правильно говорити
про Нього, ґрунтуючись не на вмінні
говорити, а на Слові Божому і вашо#
му свідченні своїм оновленим жит#
тям. Шукайте ту тему чи обставини,
які допоможуть вам перевести зви#
чайну розмову на бесіду про Бога.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 4:17923; 28

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 1:35951

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 4:1930

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 4:31954

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 13

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 16

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Розповідають зворушливий випа�
док про одну маленьку дівчинку,
якій треба було зробити операцію.
Лікар сказав їй перед тим, як поклас�
ти на операційний стіл:

� Перш ніж тебе вилікувати, ми
вкладемо тебе спати.

Дівчинка глянула на нього і відпо�
віла:

� Якщо ви мене покладете спати,
то мені треба спочатку помолитися.

Вона стала на коліна біля опера�
ційного столу і сказала: «Я лягаю спа�
ти, Господи, і прошу Тебе зберегти
мою душу. Але якщо мені доведеться
вмерти, перш ніж я прокинуся, то
прошу Тебе, Господи, візьми мою ду�
шу до Себе».

Лікар після цього розповідав, що
того дня він уперше за тридцять ро�
ків своєї медичної практики помо�
лився перед операцією!

Кожна людина, якою б вона не бу�
ла малою, може спілкуватися з Богом
через молитву. Дякувати Господу,
що є «маленькі» молитви, «маленькі»
слова, «маленькі» справи і пісні, до�
ступні навіть дітям. Слава Богу, що
Він дав нам дар молитви!

Важливість молитви
Одна жінка розповідала, що її ма�

ти проводила в молитві багато часу.
Коли вони дітьми іноді прокидалися

вночі, вони не раз були свідками її
молитов зі сльозами. Коли діти ви�
росли, мати розповіла їм, чому так
багато часу проводить у молитві:

«Бачила я одного разу сон: переді
мною стояла величезна стіна, складе�
на з каменів різних розмірів. Але на
мій подив, у в деяких місцях камені 
в ній були відсутні. Я побачила по�
руч із собою ангела і запитала його,
чому в кладці є порожні місця. “Ця
стіна створена з твоїх молитов. Вони
складаються на небесах у будівлю,
що не старіє, а провали в стіні – це
твої відсутні молитви”, – сказав Ан�
гел». З тих пір жінка зрозуміла, на�
скільки важливо молитися не тільки
на богослужінні, але і вдома, кожно�
го «зручного» і «незручного» часу.

«Користуйтеся цим найбільшим
Небесним привілеєм, Ісус Христос
помер заради того, щоб наші зв’язок
і спілкування з Отцем стали можли�
вими» (Біллі Грем).

Чому нам так необхідно молитися?
Так само, як наше фізичне тіло не мо�
же обходитися без їжі, так і наше ду�
ховне життя не може бути здоровим
без молитов. Якщо ви не маєте спіл�
кування з Богом через молитву, вам
буде важко переборювати фізичні і
духовні випробування і спокуси в
житті. Християнину молитва потріб�
на, як хліб, як вода, як повітря. Мо�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Матвія 6:5�18; Луки 11:1�4

Ключовий вірш: молитва «Отче наш» (Матвія 6:9�13)

Біблійна істина: молитва є засобом спілкування між людиною і Богом
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литва – це його життя. Там, де немає
живої, гарячої молитви, не може бути
плідного життя.

Христос –
приклад молитовника

Господь віддавав молитві багато
часу, і ми повинні молитися так само.
Ісус Христос, будучи одне з Богом,
живучи на землі в людському тілі, ба�
гато розмовляв у молитві зі Своїм
Небесним Отцем. Ніщо не могло пе�
решкодити Йому молитися: ні невиз�
начений час, ні постійна зайнятість
щоденними справами. У житті Ісуса
молитва була необхідною складовою
Його життя. У ній Він отримував на�
солоду від спілкування з Отцем, у ній
Він отримував сили для відбиття сер�
йозних загроз, таких, як спокуса чи
зневіра. І якщо Божий Син мав по�
требу в молитві, то тим більше ми
повинні потребувати спілкування з
Богом через молитву.

Даний нам дар молитви свідчить
про те, що ми користуємося милістю
Божою: Бог хоче, щоб ми постійно
перебували в Ньому. Кожна віруюча
людина, що є дитям Божим, може
приходити до Бога, як до люблячого,
турботливого, рідного Батька, маючи
повну впевненість у тому, що Він по�
чує нас. «Знайомство з Богом не від�
бувається нашвидкуруч. Він не роз�
дає марно Своїх дарунків першому
зустрічному чи тому, хто поспішає
прийти і піти. Секрет великої близь�
кості з Богом полягає в тому, щоб
пізнати Його і відчути на собі Його
вплив» (І. М. Браундс).

Молитва Господня
Молитва, яку Господь дав за взі�

рець Своїм учням, не залишає місця
ні для вияву акторської майстерності,

ні для монотонного повторення зав�
чених слів. Господня молитва вираз�
на й унікальна у своїй небагатослів�
ності і простоті. Вона складається
усього з 63 слів і може бути вимов�
лена менше ніж за 30 секунд. І все�
таки вона – справжній підручник мо�
литви про прохання задовольнити і
просту потребу, таку, як благосло�
вення сніданку, і розкрити нам вічні
Божі задуми. Слава Божа поставлена
в цій молитві на перше місце, а наші
потреби – на друге. Ісус насамперед
також підкреслював прохальний ха�
рактер молитви і належне ставлення
того, хто молиться.

Молитва «Отче наш» складається із
шести прохань, що стосуються спо�
чатку Бога і слави Божої, а потім
наших духовних потреб і фізичних
нестатків. Лише тоді, коли Богу від�
дається належне місце, можуть посі�
сти належне місце і всі інші речі. Мо�
литва ніколи не має бути спробою
пов’язати волю Божу з нашими ба�
жаннями; у молитві завжди треба
прагнути підкорити наші бажання
волі Божій.

«Отче наш, що єси на небесах!»
Ми повинні знати, до Кого зверта�

ємося. Якщо ми віримо, що Бог – наш
Отець, це, з одного боку, налагоджує
наші з Ним взаємини. З другого боку,
це зобов’язує нас визнавати Божі
владу, велич і міць. Ми повинні звер�
татися до нашого Небесного Отця з
повагою, поклонінням, благоговінням
і захопленням. Бог – наш Отець, су�
щий на небесах, у Якому і любов, і
святість.

«Нехай святиться Ім’я Твоє»
Ім’я Боже не може стати більш свя�

тим, але Його святість може більше
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відкритися нам через наше постійне
спілкування з Ним. Кожен, хто під�
носить молитву до Бога, повинен з
повагою ставитися до Його Імені
(Вихід 20:7). Ми ніколи не повинні
вимовляти Ім’я Бога намарне, легко�
важно, безцільно, наприклад, «та за�
ради Бога», «Боже мій!» тощо. Бог
хоче, щоб Його Ім’я святилося всіма
людьми і щоб ми, Його діти, виправ�
довували свою приналежність Богу
своїми вчинками, своїм щоденним
християнським життям.

«Нехай прийде Царство Твоє»
Це прохання про те, щоб Бог во�

лодів нашим серцем, думками і вчин�
ками. Кожна людина, яка живе на
землі, належить до якоїсь певної
держави, має свою рідну мову, свою
національність. Вона, можна сказа�
ти, живе у своєму «царстві». Але в
даному проханні говориться про
зовсім інше царство – про Царство
Христа (Матвія 9:35), що знаходить�
ся лише в тих серцях, де царює Бог
(Луки 17:21). Ми повинні просити в
Батька свого Небесного, щоб Він
був Царем у серцях людей, щоб Він
був Царем на всій землі і над усіма
народами.

«Нехай буде воля Твоя, як на небі,
так і на землі»

Це прохання до Бога, щоб поря�
док і гармонія, якими наповнене
небо, зійшли й у наші серця і життя.
У будь�якій справі – ремонті холо�
дильника чи машини, виготовленні
меблів – ми покладаємося на фахів�
ця. Ми кажемо йому: «Добре, роби,
як вважаєш за потрібне. Адже ти
фахівець у цьому ділі!» Наш Отець
Небесний – фахівець у питаннях
життя, гармонії і порядку. Тому, як�

що ми хочемо, щоб у нашому житті
все було добре, ми повинні коритися
Його волі. І ця покора має виходити
від нас з почуттям досконалої любові
та довіри, а не з думкою, що нам біль�
ше нічого не залишається робити, як
тільки підкоритися Божій волі – «це
мій останній шанс». Якщо ми молимо�
ся за виконання Божої волі, ми по�
винні бути готові приймати її у своєму
особистому житті (1 Солунян 4:3�7).

«Хліба нашого насущного дай нам
сьогодні»

Ісус закликає нас молитися про
насущний хліб, що необхідний нам
для підтримки фізичного життя. По�
няття «хліб насущний» стосується
всього, що необхідне для поживи й
існування, а це: їжа, одяг, житло,
робота, врожай, здоров’я тощо. Бог
хоче піклуватися не тільки про ду�
ховні наші потреби, але і про стан
нашого тіла. Коли Він був на землі,
Він зціляв людей, втамовував їхній
фізичний голод, допомагав у життє�
вих ситуаціях. Богу не байдужі наші
насущні потреби, і Він хоче, щоб і ці
турботи ми віддавали в Його могут�
ні люблячі руки. Молитва – це при�
ношення перед престол Божий на�
ших насущних потреб і праведних
бажань зі смиренною впевненістю в
тому, що ми одержимо те, що проси�
мо, завдяки посередництву нашого
Господа Ісуса Христа.

«І прости нам довги наші, як і ми
прощаємо винуватцям нашим»

У кожної людини на цій землі є
свої борги: перед людьми (батьками,
роботодавцями, урядом) і перед свя�
тим Богом (Римлян 4:1�8; Матвія
18:23�35). Немає жодного, хто б на�
важився стверджувати, що він на від�
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мінно виконав свій обов’язок перед
людьми і перед Богом. Ісус Христос
стверджує, що якщо ми прощаємо ін�
шим, Бог простить і нам, але якщо ми
відмовляємося прощати іншим, Бог
відмовиться простити і нам. Букваль�
не значення цієї фрази таке: «Прости
наші гріхи тією ж мірою, у якій ми
прощаємо тим, хто згрішив проти
нас». Якщо ми простили, то вже ніко�
ли не повинні згадувати про це і на�
гадувати тим, кому простили. Адже
нам би не хотілося, щоби Бог під час
суду згадав нам ті гріхи, за які ми
просили в Нього прощення. І Бог
обіцяє нам, що такого не буде (Єре�
мії 31:34; Євреїв 10:15�18)!

«І не введи нас у випробовування»
Сам Бог ніколи нас не спокушає,

Він допускає в нашому житті випро�
бування. Ми знаємо, що ми слабкі,
нашій природі не властиво стражда�
ти, терпіти біль і труднощі. Наша ду�
ша тужить за прекрасним вічним
життям без скорботи і втрат. Але по�
ки ми на землі, ми не зможемо уник�
нути випробувань. Це прохання до
Бога дати духовну силу, щоб долати
випробування. Воно нагадує нам
про нашу слабкість і безпорадність,
про нашу залежність від доброго і
люблячого Небесного Отця. Це про�
хання привчає нас до смиренності і
прийняття досконалої Божої волі:
«Та проте не Моя, а Твоя нехай ста�
неться воля!..».

«Але визволи нас від лукавого»
Біблія ніколи не залишає сумніву в

тому, що у світі існує зла сила – це
сатана, що став наклепником і во�
рогом людини, силою, мета якої –
зірвати задуми і мету Бога та знищи�
ти людей. Ісус навчає нас молитися

за спасіння саме від цієї руйнівної
сили. У сатани є свої пастки для муд�
рих і для простих, для лицемірів і
чесних людей, пастки для багатих і
бідних, для літніх і молодих людей.
Віруюча людина завжди повинна бу�
ти напоготові, інакше стане дуже
вразливою для спокус. Адже сатана
хитрий та підступний і хоче спіймати
віруючих у свої сіті. А робить він це
дуже вправно. Іноді спокуси можуть
до нас приходити ззовні: і від людей,
що можуть на нас впливати, і навіть
від тих, хто нас любить. Також спо�
куса може прийти зсередини: у кож�
ного з нас є свої слабкі місця, через
які вона найчастіше і проявляється.
Кожна людина повинна це знати і
бути завжди насторожі. Сильним за�
хистом від спокус є наше знання про
те, що Ісус поруч із нами Духом Сво�
їм на всякому місці, де б ми не зна�
ходилися, і обіцяє, що ніхто не під�
дасться випробуванню понад силу.
Коли це знання не тільки теоретич�
не, коли ми користуємося ним на
практиці, ми отримуємо силу пере�
магати лукавого.

Подумайте, відкіля на вас особисто
може прийти спокуса, ззовні чи зсе#
редини. Які у вас слабкі і сильні сто#
рони, де ви повинні завжди бути на
сторожі? Напишіть, які слова з Пи#
сання можуть вам допомагати в цій
ситуації.
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«Бо Твоє є царство, і сила, і слава
навіки. Амінь»

Христос хоче, щоб цими словами
ми закінчували молитву, це як доказ
повного підпорядкування Богу: єди�
ному, премудрому і вічному, Котрий
завжди був, є і буде, Який гідний на�
шого славослів’я і поклоніння. Його
царство – вічне і непорушне, Його
сила ніколи не вичерпується, Його
рамено ніколи не слабшає, Його мо�
гутність щодня виявляється як у все�
світі, так і в житті людей, слава Бо�
жа перебуває навіки!

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Відзначте, як часто ви молитеся:

(Виберіть тільки одну відповідь).
__ Кілька разів на день.
__ Вранці, на ніч і перед їдою.
__ На богослужіннях.
__ Коли переживаю труднощі.
Ісус хоче, щоб Його учні вели пов�

ноцінне і дійове молитовне життя. Він
хоче, щоб їхні молитви були подібні
до спілкування дитини з батьком.

� Подумайте, що утримує вас від пов�
ноцінного й активного молитовного
життя? Як можна вирішити ці проблеми?

� Що у вашому житті стоїть на першо�
му місці: фінансовий успіх, кар’єрний
ріст, стосунки з протилежною статтю чи
Божа воля? Якщо ви відповіли «Божа во�
ля», то як це виявляється у ваших діях?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Сам. 7

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Царів 19

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісаї 38; 2 Царів 20:9911

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 6; 64(65)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 85(86); 89(90)

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 6:5918; Луки 11:194

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Фил. 1:1911; Кол. 4:294; 2 Сол. 3:195

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Якщо хтось може жити, 
владарюючи над природою,

щоб вільно служити Господу,
те це – Божий дар, благодать, 

якою він має скористатися
(Дж. Дарбі)

Тема безшлюбності майже не по�
рушується в Старому Заповіті. Від�
сутність дітей тоді вважалася про�
кляттям. Присвячували себе Богу
складанням обітниці назорейства на
певний час чи на все життя. Обіт�
ниця назорейства містила у собі аб�
солютне утримування від вина та
міцних напоїв і навіть від винограду
і всього, що з нього робиться, відмо�
ву від гоління волосся на голові і
заборону наближатися до мертвого
тіла (Числа 6). При цьому безшлюб�
ність не передбачалася.

У Новому Заповіті Ісус говорить
про безшлюбність як про можливу
присвяту Царству Небесному: «А
Він їм відказав: “Це слово вміщають
не всі, але ті, кому дано. Бо бувають
скопці, що з утроби ще матерньої на�
родилися так; є й скопці, що їх люди
оскопили, і є скопці, що самі оскопи�
ли себе ради Царства Небесного.
Хто може вмістити, – нехай вміс�
тить”» (Матвія 19:11�12). Чи замис�

лювалися ви коли�небудь над тим,
що безшлюбність може бути вашим
даром від Господа?

Що вибрати?
Прочитавши 7 розділ 1 Послання

до Коринтян, у деяких складається
враження, що Павло негативно ста�
виться до шлюбу. Але він зовсім яс�
но каже: «Нехай тільки так ходить
кожен, як кому Бог призначив, як
Господь покликав його».

Так, Павло розкриває нам переваги
безшлюбності, але цим він не знижує
важливості інституту сім’ї. В інших йо�
го посланнях ми можемо прочитати,
наскільки важливим він вважає сто�
сунки в родині (Ефесян 5:22�30,33;
Колосян 3:18�19). І саме апостол
Павло говорить про прекрасну таєм�
ницю майбутнього шлюбу між Хри�
стом і Церквою: «Покине тому чо�
ловік батька й матір, і пристане до
дружини своєї, і будуть обоє вони од�
ним тілом. Ця таємниця велика, а я
говорю про Христа та про Церкву!»
(Ефесян 5:31�32).

«Деякі вважають, начебто Павло
невисокої думки про шлюб; начебто
він рекомендує християнам вступати
у шлюб, щоб уникнути гіршої долі.
Насправді він виклав загальне пра�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
1 Коринтян 7

Ключовий вірш: «Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призна�
чив, як Господь покликав його» (1 Коринтян 7:17а)

Біблійна істина: Біблія говорить, що для кожної людини Бог визначає її
покликання: одружуватися чи залишатися безшлюбним

36
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вило: людина не повинна намагати�
ся вести такий спосіб життя, до яко�
го вона нездатна за своєю приро�
дою, вона не повинна ступати на
стежку, на якій її, безсумнівно, бу�
дуть долати зайві спокуси. Павло
добре знав, що не всі люди однакові:
“Випробуйте себе і виберіть такий
спосіб життя, за яким ви найкраще
можете жити життям християнина, і
не намагайтеся застосовувати до се�
бе неприродні норми життя, що для
вас неможливі і навіть неправильні”»
(Барклі).

Цікаві спостереження
Є деякі підстави думати, що сам

Павло був колись одружений. Він,
можливо, був членом синедріону, бо
каже, що віддавав свій голос проти
християн (Дії 26:10). Існувало прави�
ло, що членами синедріону мали бути
одружені чоловіки, бо вважалося, що
одружені більш співчутливі. Можли�
во, дружина Павла померла, але ще
ймовірніше, що вона покинула його,
коли він став християнином, так що
він насправді буквально віддав усе за�
ради Христа. Як би не було, шлюб і
дружина не згадуються в його житті, і
він не женився до самої смерті.

Звичайно, для Павла в безшлюб�
ності було багато переваг: одружена
людина ніколи не змогла б жити як
пілігрим, а Павло так жив. Він хотів,
щоб усі були б такими ж, як він, то�
му що з радістю очікував Другого
пришестя Христа і прагнув відклада�
ти всі світські турботи заради того,

щоб догодити Господу. Павло зовсім
не зневажливо ставиться до шлюбу,
але разом з тим наполягає на тому,
щоб люди зосередили всю свою ува�
гу і помисли на підготовці до прише�
стя Христа.

Безшлюбність дійсно відкриває ди�
вовижні обрії для нашого служіння.
Але ж і спільне служіння в шлюбі при�
носить багатий плід Господу. Тому
Павло закликає нас дотримуватися
волі Господа в цьому питанні, не по�
кладаючись на свої міркування.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Отже, на запитання «що обрати?»

можна дати дуже просту відповідь:
обирайте те, що до вподоби Госпо�
ду! Він краще за вас знає ваш харак�
тер, можливості, сильні і слабкі сто�
рони. Він знає всю вашу натуру, і в
Нього є прекрасний задум для вас.
Запитуйте Бога: «Що Ти приготував
мені? У чому полягає Твоя свята во�
ля щодо мого життя в питанні шлю�
бу?» Не треба поспішати приймати
стереотипи цього світу: «Ти пови�
нен», «Вже пора», «Всі твої подруги
давно заміжні». Якщо Господь при�
значив для вас вступ у шлюб у свій
час, то і супутника повинен вибрати
Він, а не ви. Тоді вашому шлюбу бу�
де гарантований успіх.

Якщо ви маєте зараз можливість
цілком присвячувати себе Господу,
не прагніть знайти собі дружину чи
чоловіка: можливо, Бог дасть вам
сили і прагнення віддати Йому все
своє життя, тіло, душу і дух.
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Завдання «Шлюб чи безшлюбність?»
(виконується на занятті)

Заповніть графи таблиці.

Шлюб Безшлюбність

Переваги

Недоліки



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 1:2692:25

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 24

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 44(45)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. П.: Мт. 19:1912; Об. 7:198; 14:195

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 7

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. П.: Ефесян 5:22933; Об’явлення 19

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 21

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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«Не суди іншого за гріх, а позбав
себе самого від гріха осуду»

(Дмитро Ростовський)

«Цікаво, як довго вона буде носи�
ти цей безглуздий светр, що сто ро�
ків тому вийшов із моди?». Дівча�
та відверто обговорювали Галю –
новеньку, що відносно недавно
з’явилася в їхньому класі. Світлана
продовжувала: «Мені здається, вона
носить його щодня протягом остан�
ніх двох місяців».

«Може, вона з бідної родини, і в
неї просто нічого одягти?» – припу�
стила Тоня.

«Та ні, – сказала Ніна, – я чула, що
її батько – керуючий банком чи щось
схоже до того. У них є гроші».

«Хтось просто повинен сказати їй,
що светр старомодний», – сказала
Світлана. Раптовий дзвінок на урок
перервав їхні плітки.

Того ж дня після вечірнього зібран�
ня брат Павло представив нового
члена групи з вивчення Біблії. «Хочу
вам представити Галю. Думаю, деякі
з вас знають її. Тоня, Світлана і Ніна,
по�моєму, вчаться з нею в одному

класі, так, дівчатка? Не могла б ти,
Галю, трохи розповісти про себе».

«Добре, – зніяковіло почала дів�
чина. – Ми недавно приїхали у ваше
місто і вперше в житті вирішили від�
відувати церкву. Кілька місяців то�
му померла від раку моя мама, і мій
батько вирішив, що ми повинні пе�
ремінити обстановку...» Голос Галі
затремтів, на очах заблищали непро�
шені сльози. «Мама багато чого ро�
била своїми руками. Цей светр вона
зв’язала мені перед смертю і тому
він для мене дуже дорогий. Я нама�
гаюся носити його щодня, адже він
ніби зберігає тепло її рук. Можливо,
це нерозумно, але я думаю, що Гос�
подь не засуджує мене, адже так ме�
ні трохи легше пережити її смерть».

Не поспішайте
Чи траплялося вам спочатку засу�

дити людину, а потім ви дізнавалися,
що були неправі? Якщо так, то що бу�
ло потім? Чи траплялося, що хтось за�
суджував вас, ґрунтуючись на непов�
ній інформації? Подумайте про те,
коли ви останній раз критикували ко�
гось. А якби на місці цієї людини вия�

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Луки 6:37�42; Римлян 2

Ключовий вірш: «Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте,
щоб і вас не осуджено; прощайте, то простять і вам. Давайте – і дадуть
вам; мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою вам у
подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам»
(Луки 6:37�38)

Біблійна істина: Ісус закликає нас не засуджувати людей, а насамперед
стежити за собою
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вилися ви? Спроба вчинити суд без
наявності повної інформації зазвичай
призводить до серйозних помилок.
Треба обережно підходити до вине�
сення вироку гріхам інших людей.
Ісус закликав своїх учнів насамперед
перевіряти себе самого. Тільки маючи
живі стосунки з Христом, ми зможемо
в любові допомагати іншим ставати
більш подібними до Ісуса.

Фарисеї та усний закон
Фарисеї надавали особливого зна�

чення усним законам – традиціям, які
«виведені» з Закону і намагаються по�
яснити чи доповнити досконалий
Закон, даний Богом Мойсею на горі
Сінай. Ці люди нав’язували іншим де�
сятки дрібних розпоряджень, біль�
шість яких стосувалося обмивання
чаш, постів, десятини і дотримання
суботи. Кожна деталь наповнювалася
якимсь ритуалом. У результаті через
певний час ці пояснення стали на�
стільки численними і складними, що
на їхнє виконання йшли всі сили і час,
а Божий Закон був майже забутий.

Ось кілька таких прикладів.
* Ритуалом визначалися перші сло�

ва, які кожен єврей повинен був ска�
зати вранці, послідовність одягання,
а також яким способом він повинен
був збризкувати свої руки перед сні�
данком.

* Людина повинна була добре по�
думати, перед тим як у суботній день
сплюнути на землю, адже вітер міг
розпорошити слину, і тоді людина
порушила б закон, що забороняє сія�
ти в суботу.

* Людина підпадала під осудження,
якщо в суботу зважувалася витягти
цвяха, що проколов її взуття, тому що
це прирівнювалося до праці. Однак,
якби хтось зважився ходити з цим

цвяхом, це б означало, що він носить
у суботу тягарі. Єдиним виходом для
нього було ходити решту дня босим!

* Так як відстань, яку дозволялося
проходити в суботу, становила при�
близно 1кілометр (так звана «субот�
ня дорога», що була встановлена на
підставі відстані, що відділяла ковчег
заповіту від стану ізраїльтян у пусте�
лі (Ісуса Навина 3:4)), фарисеї вико�
ристовували «лазівки». Вони залиша�
ли наприкінці «суботньої дороги»
хліб, і тоді це місце починалося вва�
жатися володінням людини, завдяки
чому можна було відраховувати кі�
лометр уже від нового місця.

Фарисеї жорстко критикували тих,
хто не виконував цих усних традицій
так, як це робили вони, і відразу ста�
вили під питання релігійність чи віру
цієї людини (Матвія 12:1�14; 15:1�9).
Абсурд і крайнє лицемірство, до якого
дійшли фарисеї та книжники й у чо�
му викриває їх Ісус, описані в Матвія
23:16�36, а також у Марка 7:6�13.

«Не судіть,
щоб не суджено й вас»

Цей вірш – один з розповсюджених
аргументів, який люди використову�
ють у відповідь на заклик до благочес�
тивого способу життя: «Ви не повин�
ні засуджувати мене. Я знаю, у Біблії
так і написано: “не суди!”»

Насамперед знайте, про що в цьому
місці Святого Письма не говориться.
Ісус не говорить про цивільні суди чи
про те, що церква не повинна дисци�
плінувати своїх членів. Суд, про який
говорить Ісус, – це критика й осуд
стосовно інших. Як учень Христа ви
не повинні закривати очі на гріхи чи
провини ближнього. Існує різниця між
поняттями «міркування» і «осуд». Ісус
застерігає від практики осуду всіх і



171Не судіть

всього. Це не значить, що ви не по�
винні бути розважливими у своєму
ставленні до інших людей: якщо хтось
каже, що він – християнин, але по�
стійно продовжує робити те, що су�
перечить вірі, ви маєте повне право
сказати, що він – не учень Христа 
(1 Коринтян 5:11). І пам’ятайте: у ко�
гось проблеми більше помітні, у ко�
гось менше, але ніхто не звільнений
від гріха цілком. Тому будьте обереж�
ні, ніколи не викривайте інших так,
начебто старший учить молодшого.

Подумайте, яким чином ви може�
те бути розважливим стосовно лю�
дей і при цьому не бути лицеміром
чи суддею.

Любіть
Якщо ми думаємо, що маємо досить

знань, аби засуджувати інших, то цим
ми засуджуємо себе, оскільки пока�
зуємо, що маємо знання для того, щоб
оцінити свій власний стан. Тобто,
осуд інших людей фактично є само�
осудом. Засуджуючи інших людей, ми
відмовляємося визнати, що доброта
Божа має на меті привести їх до каят�

тя в гріхові і відвернення від нього. У
цьому випадку ми нехтуємо Божест�
венною любов’ю, виражаючи тим са�
мим неповагу до самого Бога. Тому,
перш ніж кого�небудь засудити, давай�
те гарненько подумаємо, хто в цьому
випадку більше грішить!

Бог володіє повною інформацією, і
якщо Він обрав любити людей, незва�
жаючи на те, що прекрасно знає про
всі зроблені ними гріховні вчинки, то
як ми повинні ставитися до інших?..

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Прочитайте Псалом 138(139):23#24.

Перепишіть ці вірші своїми словами,
якими б ви молилися Богу, помітив#
ши в собі тінь осуду.

Як шукаєш Христа, не дивись на людей,
Тих, хто кращі, і вельми хороші.
Щоб тоді не винити Христових дітей,
Що на Нього вони так не схожі.

Як до Бога ти йдеш, людьми не спокусись
І для них ти не будь, як спокуса.
Як шукаєш Христа, тільки вгору дивись,
Щоб уникнути Божого суду.

Як бажаєш дивитись на люд, як Христос,
Той, хто все покриває любов’ю,
То цінуй їх ціною Ісусових сліз,
На Голгофі що змішані з кров’ю.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 6:37942; Римлян 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 14

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 8

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 1

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 5

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 97(98); 139(140)

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя
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Завершіть вирази, вибравши пра#
вильну відповідь.
1) Чини з іншими так...

_ щоб вони вважали тебе добрим;
_ як вони чинять з тобою;
_ як хочеш, щоб з тобою чинили.

2) Люби свого ближнього...
_ якщо ти можеш скористатися йо�

го мобілкою;
_ як самого себе;
_ тому що він добре виглядає.

3) Робіть добро...
_ тим, хто ненавидить вас;
_ у неділю;
_ на благодійних акціях.

4) Нехай кожен дбає не про своє...
_ але і про родину;
_ але і про наповнення свого га�

манця;
_ але кожен і про інших.
Безперечно, ви правильно продов�

жили всі вирази. Можливо, ви з ними
знайомі з самого дитинства. Але по�
міркуйте, чи виконуєте ви ці веління,
що лунають для вас зі сторінок Свя�
того Письма?

Мотивація до виконання
Напевно, не тільки в нинішні часи,

але і з моменту його написання, Золо�
те правило «Нехай кожен дбає не про
своє, але кожен і про інших» не вико�

нувалося з великою запопадливістю.
Віршем вище мовиться, як саме тре�
ба піклуватися: не просто приносити
зарплату в сім’ю, не просто виконува�
ти домашні обов’язки, не просто з по�
вагою розмовляти зі старшим поко�
лінням, але вважати «один одного за
більшого від себе». Це легко, якщо ми
поважаємо людину, це легко, якщо
вона досконала й обіймає високу
посаду. Але якщо перед нами проста,
«маленька» людина, якось автоматич�
но хочеться «поблажливо поплескати
її по плечу».

Але не так думав і робив Христос.
Він, будучи Богом, зубожів заради
нас, взяв немічну плоть, став потре�
бувати їжі, відпочинку, молитовної
підтримки друзів. І це як заради муд�
рих, так і заради простих, як заради
знатних, так і заради невідомих, як
заради дорослих, так і заради дітей.
І якщо Бог зробив усе це заради лю�
дей, то ми повинні тим більше ціну�
вати і поважати кожну людську ду�
шу, намагаючись піклуватися про
неї. Ми в усьому повинні брати при�
клад із Христа. Він говорить про
Себе, що «Син Людський прийшов
не на те, щоб служили Йому, а щоб
послужити, і душу Свою дати на
викуп за багатьох» (Матвія 20:25�28).

Розділ Святого Письма, що досліджується:
Филип’ян 2

Ключовий вірш: «Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших.
Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі!» (Филип’ян 2:4�5)

Біблійна істина: Христос закликає нас піклуватися один про одного,
наслідуючи Його

38
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ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО
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Христос залишив нам приклад, щоб
ми наслідували Його (Івана 13:15�17).
Він обіцяє нагороду за будь�яке слу�
жіння ближньому таку, яку ми б
отримали, якби служили Йому Са�
мому (Матвія 25:31�46). Служіння
ближньому – це насамперед служін�
ня Господу (Колосян 3:22�24), таким
чином, бажання віддячити Ісусу за
всі Його благословення можна втіли�
ти в турботу про ближнього. І Бог
дає нам сили і нове серце, щоб ми
могли так чинити, несучи Його світ�
ло і любов у цей світ.

Тільки уявіть, як змінився б світ, як�
би кожен виконував Золоте правило!

Перешкоди у виконанні
Є кілька перешкод до того, щоб на�

ша турбота про ближнього була щи�
рою і нелицемірною, щоб вона за�
охочувалася Богом. Це чванливість
(зарозуміле бажання виділитися, від�
значитися перед іншими) і марнослав�
ство (гордість, пихатість, прагнення
до особистої слави). Прикладом мар�
нославної поведінки в часи Ісуса бу�
ли багато фарисеїв, що виставляли
своє благочестя напоказ, будучи в
душі далекі від любові до Бога і
ближнього (Матвія 6:1�6; 23:27�28).
Якщо ми творимо добро для того,
щоб нам була похвала від людей чи
щоб ми самі себе вважали добри�
ми людьми, це не буде щиро перед
Богом і не принесе ніякої користі для
нас. Це буде «милосердям за настро�
єм». Але коли ми прагнемо просто

наслідувати Ісуса і приносити Йому
радість, ми завжди будемо готові на
нелицемірну турботу про ближніх.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
Нам на думку іноді можуть спада�

ти егоїстичні міркування: «Я не можу
зараз піклуватися про інших, у мене
у самого повно проблем», «Ця люди�
на, здається, ледар, я до неї навіть
не підійду». Ми не можемо завжди
точно визначити істинність потреби
людини, її обставини, якщо з самого
початку допускаємо такі думки. Про
людей треба думати добре і бачити в
них цінність їхньої душі, як це робить
Бог. Людині часто просто не виста�
чає щирої зацікавленості в ній, під�
тримки, відсутності осуду.

Виділіть час наодинці з Богом, щоб
молитовно поміркувати, у чому ви
порушували Золоте правило. Про�
сіть в Господа сил виконувати його,
і незабаром ви будете здивовані ре�
зультатом!

Ось кілька практичних порад, як
ми можемо ставити інших на перше
місце і щиро піклуватися про потре�
би ближнього:

1. Роблячи добрі справи, робіть
їх, незважаючи на особи, як для Гос�
пода, щоб люди прославляли Бога, а
не вас (Матвія 5:16).

2. Піклуйтеся про себе і свої по�
треби рівно стільки ж, скільки ви
дбаєте про потреби інших, чи навпа�
ки (Галатів 5:14)!

3. Наслідуйте Ісуса!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 18

Що Бог каже мені Як мені чинити

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 15

Що Бог каже мені Як мені чинити

Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 16

Що Бог каже мені Як мені чинити

Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 12

Що Бог каже мені Як мені чинити

Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 13

Що Бог каже мені Як мені чинити

П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Филип’ян 2

Що Бог каже мені Як мені чинити

Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 4

Що Бог каже мені Як мені чинити

Неділя



176 Присвячуємо своє життя Богу

«Подумайте, якщо колись за вашого
життя почнуть переслідувати 

християн, чи знайдеться на вас 
достатньо обвинувачів?..»

Біллі Грем

(Запишіть свої відповіді в усі відве#
дені для записів порожні рядки).

� Ваша честь, обвинувачення взя�
лося достовірно встановити, чи
прийняв підсудний (впишіть тут ваше
ім’я) __________________________________
Ісуса Христа як свого Спасителя і чи
виявляє він(вона) себе як вірний Йо�
го учень.

� Під словом «учень» ми розуміємо
людину, що прийняла чиєсь вчення і
допомагає поширювати його. Мають
бути наведені факти, які доводять,
що підсудний насправді є учнем
Христа.

� Так, ваша честь. Для цього ми
пропонуємо використовувати деякі
заповіді Христа і простежити, чи є
докази того, що підсудний не тіль�
ки прийняв Його вчення, але й
сприяє його поширенню. Вердикт
можна буде винести, дослідивши
факти ставлення підсудного до за�
повідей, які записані в офіційних
документах, що описують життя
Ісуса Христа.

� Підсудний, ким для вас є Христос?

� Як ви це доведете?

� У чому полягає вчення Христа?

� Христос говорив, що зробить Своїх
учнів «ловцями» людей? Що Він мав 
на увазі?

Ключовий вірш: «Тільки живіть згідно з Христовою Єван�
гелією, щоб, – чи прийду я й побачу вас, чи й не був�
ши – почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись
однодушно за віру євангельську» (Филип’ян 1:27)

Біблійна істина: Біблія закликає нас будувати життя на Христі і
виконувати Його заповіді
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ОСОБИСТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
(повторення)
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� Що потрібно зробити, щоб піти за
Христом?

� Чому заповіді, записані в Матвія
22:37�40, вважаються найбільшими? Як
ви виконуєте їх?

� Як ви доведете, що Його вчення 
не хибне?

� В обвинувачення все, ваша честь.
� У захисту є запитання до підсуд�

ного?
� Так, ваша честь. Підсудний, дай�

те відповідь, будь ласка, на такі за�
питання:

� Що дає вам Христос? Чому ви заці�
кавлені прямувати за Ним?

� Що означає «Шукайте ж найперш
Царства Божого й правди Його»? Чи
дотримуєтеся ви цього принципу і що це
вам дає?

� У захисту більше немає запитань,
ваша честь.

� Тоді приступаємо до опитування
свідків.

� Обвинувачення викликає свідка А.
� Свідок А., чи змінився підсудний

_________________________________ після
того, як прийняв вчення Христа? Що са�
ме в ньому змінилося?

� Як багато людей, на ваш погляд,
можуть підтвердити зміни в його житті?

� Коли підсудний розповідав вам про
вчення Христа, що він говорив вам?

� У захисту є запитання до свідка А.?
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� Ні, ваша честь.
� Тоді можете викликати свого

свідка.
� Спасибі, ваша честь. Захист ви�

кликає свідка Б.
� Свідок Б., чи давно ви відвідуєте

церкву, до якої ходить і підсудний. Яке
служіння він там несе?

� Які, на вашу думку, якості людини,
яка перебуває в Христі?

� У захисту все, ваша честь.
� В обвинувачення є запитання до

свідка Б.?
� Так, ваша честь.
� Скажіть, будь ласка, чи має під�

судний названі вище якості? Чого йому 
не вистачає?

� В обвинувачення все, ваша честь.
� Тоді попрошу присяжних вийти,

щоб винести вирок підсудному.

А ЯК ЩОДО МЕНЕ?
� Чи, на вашу думку, ґрунтуючись на

ваших відповідях, визнав би вас суд при�
сяжних справжнім учнем Христа, чи ні?

� Чи можна зміцнювати свою «осно�
ву», вже будучи християнином і учнем?
Яким чином?

Повторіть істини, вивчені в цьому
циклі занять.

� Над якими з них вам потрібно ще по�
працювати?

� Яка з тем циклу найбільше зачепила
вас особисто і чому?
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Завдання 
«Особиста інвентаризація»
Напишіть на аркуші паперу, корис#

туючись запропонованим списком, ін#
вентар (перелік) речей у вашій кімнаті.
Потім напроти кожної речі зробіть по#
значку, чи славить ця річ Бога (напри#
клад, Біблія), безчестить Його (напри#
клад, диск із кривавою грою) чи вона
може бути використана подвійно –
нейтральна (наприклад, комп’ютер).
Проаналізуйте, яких речей у вашій кім#
наті більше і прийміть рішення позбу#
тися тих, котрі неславлять Бога і ганьб#
лять ваше ім’я як учня Христа. Потім

виберіть п’ять «нейтральних» речей з
вашого переліку й опишіть, як ви може#
те використовувати їх для слави Божої.
Візьміть ці записи на заняття.

Книги
Журнали
Одяг
Сувеніри
Фотографії, касети
Електроніка (радіо, телевізор,
комп’ютер)
Диски (аудіо, відео, ігри)
Інше

Я ХОТІВ

Я минулого року хотів бути схожим на мого Христа,
Але ось, коли рік пролетів, я побачив, що тільки хотів.

Я хотів усіх більше любить, своїм ближнім любов’ю служить –
Засмутив я чимало братів, а любити я тільки хотів.

Всіх недужих хотів я відвідать, утішить, на поміч їм стать,
Та як мало у них я сидів, як це сумно – я тільки хотів.

Я хотів уночі прокидатись, Ісуса Христа прославлять,
Та порушити сон я солодкий не смів, а молитися тільки хотів.

Я хотів за взірець слугувати для всіх, щоб не бачив Господь в мені гріх,
Та тепер мені сором за все, що робив, я зразковим стать тільки хотів.

Сніп хотів принести не один і не два, але вже проминули жнива,
І я йду впорожні до братів, принести сніп я тільки хотів.

Я хотів лише вірою жить, як Енох перед Богом ходить,
Але часто на хвилях летів, жити вірою тільки хотів.

Я хотів про Христа розказать – на роботі, сусідам, і скрізь,
Та язик мій немов би мертвів, говорити всім тільки хотів.

Щиро вдячним я бути хотів за всі милості Бога Отця,
Але я нарікав і душею черствів, вдячним бути я тільки хотів.

Я хотів, так багато хотів, але мало, так мало я встиг.
Виправдовуюсь я, що занадто багато хотів, та не зміг.

Мій Спаситель мене оправдав, на хресті Він за мене вмирав,
Та намарне б мій вік пролетів, якщо б Він все це тільки хотів.

Милосердний мій Отче, знов попереду рік, поможи,
Щоб не тільки багато хотів, а й багато для ближніх зробив.
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181Музичний додаток

МУЗИЧНИЙ ДОДАТОКМУЗИЧНИЙ ДОДАТОК

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!

3. Люди України, всі радійте нині,
Прославляйте Сина, Він – єдиний Бог.
Він Своєю кров’ю розірвав кайдани,
Він достойний слави, Ісус Христос.



182 Присвячуємо своє життя Богу

Хвала Тобі, мій Бог

2. Коли в тривозі я чи в боротьбі,
Я знаю, що зі мною завжди Ти,
З Тобою легко в радості й журбі,
Люблю Тебе, хвала і честь Тобі!

3. Настане день, коли Тобі хвалу
Я вічно в небесах співатиму,
Великі й славні всі Твої діла.
Тобі, мій Боже, слава і хвала!



183Музичний додаток

Ти є скеля мого спасіння

2. Коли журба моє серце тисне,
Ти є розрада моя.
Ти – моя радість, моє Ти щастя,
В Тобі втішаюся я.

3. Тобі, Господь, я хвалу складаю,
Тобі подяка моя,
Тобі молюсь і Тобі співаю,
Слава Тобі і хвала!
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Я дякую за плин мого життя



185Музичний додаток

2. За хліб щоденний дякую Тобі,
Безмежно вдячний я за хліб небесний,
Яким живу у радості й журбі,
За джерело благословень чудесних.

3. За друзів щиро дякую, Ісус,
Які приймають в простоті сердечній,
За їхні молитви в часи спокус,
За Твій спокій і радість безкінечну.

4. Я дякую за плин мого життя,
Мелодію душі, що не змовкає.
Тебе я славлю, Ти – моє буття,
І вічності з тобою я чекаю.

Я співатиму Тобі
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Твоя любов – немов ріка



187Музичний додаток

Тому, хто біля тебе

2. Як тебе не вітають, дай любов. (4 р.)
Приспів.

3. Ісус тебе навчає, щоб любив. (4 р.)
Приспів.

4. Ісус тебе чекає, щоб спасти. (4 р.)
Приспів. 



188 Присвячуємо своє життя Богу

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.

4. Христе, Ти живеш в душі моїй,
Ісус, Ти є Батько любий мій,
О, Спасе, я вклоняюся Тобі,
Ти безцінний дар вчинив мені.

3. Спасе, Ти за мене постраждав,
Спасе, я найщасливіший став,
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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Наче сніг
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Багато пісень на землі
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Хай сповняє Дух Господній



192 Присвячуємо своє життя Богу

Позначення акордів:

A – ля (мажор)
B – си (мажор)
C – до (мажор)
D – ре (мажор)
E – ми (мажор)
F – фа (мажор)
G – соль (мажор)
m, min – мінор
A/E – ля (мажор)

з басом мі
7 – септакорд

Зміст:
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Лиш Ти один такий

2. Ти – захист мій і щит,
Я не боюся, бо Ти поруч завжди,
Ти знаєш серце і думки всі мої,
О, Господь, лиш Ти один такий!

3. Ти викупив мій гріх,
І благодать Твоєї ласки живе
В нерукотворних храмах наших сердець,
О, Господь, лиш Ти один такий.
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