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Чи замислюва

лися ви над тим, з

якою кількістю вка

зівників ми зустрічаємося у
своєму житті? Це й дорого

вкази, які містять важливу

для водія информацію, і
різноманітні прави

ла, які застерігають

людину від чогось, і, навіть, звичайні
гасла, плакати та заголовки газет, жур

налів і таке інше.

А тепер замислимося над тим, як ми
прямуємо за Христом. Щоб уподібни

тися Йому, потрібно визначити мету і
пріоритети, які Господь призначив
для нас.

У Бога для кожного з нас є доскона

ла мета. Він ніколи не залишить нас у
біді або в необізнаності. Його мета стає
зрозумілою для нас і її легко визначити,
якщо ми намагаємось уважно слухати
Його і бути покірними.

Ізраїльтяни були на дорозі до однієї з
найважливіших подій свого життя. Пі

сля 40 років мандрів пустелею Бог
привів народ до меж тієї землі, яку
обіцяв йому.

Мойсей завершив свою земну дорогу
і ту місію, яку поклав на нього Бог. Він
вивів народ з рабства і тепер привів до
кордону Обіцяного Краю.

Мойсей знав, що йому не судилося
увійти до цієї дивовижної землі разом
зі своїм народом (див. Чис. 20).

Хто ж буде новим вождем цього но

ровливого і непокірного люду?

Хто поведе його далі до заповітної ме

ти?

Як мудрий керманич, Мойсей зазда

легідь підготував собі заміну. Усі ці ро

ки поруч був вірний помічник, слуга,
друг. Це – Ісус Навин. Мойсей поклав
на нього руки (Повт. Зак. 34:9), що
символізувало передачу влади і права
керувати народом.

У книзі Повторення Закону сказа

но, що Ісус Навин був сповнений
духу премудрості. Тепер зазирнемо
в минуле цієї людини і проаналізує


мо не тільки його життя, але й
факт: чому серед усіх було
обрано тільки Навина?

Мойсей вивів народ. Бог
визволив ізраїльтян від руки фараона
надзвичайним чином.

Хоча Ісус Навин був тоді ще юнаком,
він дуже добре пам’ятав своє недалеке
минуле. Навин народився в становищі

УРОК 

1
Біблійна істина: Біблія вчить, що у Бога є мета для кожної людини

Ключовий вірш: «Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, – 
говорить Господь, – думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність
та надію» (Єр. 29:11)

БАЧУ МЕТУ!

КУДИ ЙТИ?

Чому Ісус Навин, 
а не...?
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раба, ріс і працював на єгиптян як раб.
Що він мав у Єгипті? Які права? Пра

во на працю без обмежень, злиденний
хліб, який заробляв, працюючи до
сьомого поту, і право на мовчання, бо
ж правда завжди на боці фараона. Мо

жливо, слово «єврей» асоціювалось зі
словом «раб». Раб, якого ненавиділи.

Але Бог любить кожного, а тих, хто
страждає, – особливо.

Мойсей доручив Ісусу Навину коман

дування військом під час битви з амали

китянами. Ісус переміг ворогів.

Який приклад подав
Мойсей своєму молодому
другові? Він мав глибокі
внутрішні духовні стосунки
з Богом, розмовляв з Ним
«віч
на
віч»; Ісус Навин був
поруч на горі Сінай, коли
вождеві народу Бог по

дарував кам’яні
таблиці з Зако

ном; він не
відходив від входу до скинії – вірний
вартівник на своєму посту (Вих. 33:7

11). У Чис. 11:28 Навин з надмірним
завзяттям відстоював унікальність Мой

сеєвого служіння і просив Мойсея забо

ронити пророкувати Елдаду і Медаду.

Він був обраний до числа 12 розвід

ників, які вирушили до Ханаану. Єдині,
хто після повернення вірив у Божий на

мір і допомогу – Калев та Ісус Навин
(Чис. 14:1, 6
10).

Господь бачив віру, сміливість, покір

ливість Ісуса Навина, і тільки йому і Ка


леву серед усіх ізраїльтян буде дозволено
увійти до Обіцяного Краю. Ісус Навин
не тільки бачив глибокі взаємини, які
склалися між Богом і Мойсеєм, але
прагнув мати такі ж стосунки з Господом
сам. Спокійне, скромне учнівство у хоро

шого керівника – це прекрасна підготов

ка для плідного служіння в майбутньому.

Бог обрав Ісуса На

вина послідовником
Мойсея і наказав то

му дати настанови
молодому вождеві
(Повт. Зак. 31:7
9, 23).

На яку мету вказав Бог Ісусу Навину
біля кордону Ханаану? Про це ми прочи

таємо у 1
му розділі книги, названої йо

го іменем. Напроти віршів напишіть, які
завдання визначив Бог для Ісуса Навина:

вірш 2 ____________________________;
вірші 3
4 ___________________________;
вірші 6
9 ___________________________;
вірш 7 ___________________________;
вірш 8 ____________________________.

Що обіцяє Бог новому вождеві? Про

читайте вірші і визначте:

вірші 2
3 ___________________________;
вірш 5 ____________________________;
вірш 9 ____________________________.

Бог був поруч з Ісусом Навином під
час завоювання Обіцяного Краю. На


Приклад вартий
наслідування

Обіцяний Край
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вин виявив себе талановитим полковод

цем, який слухає Бога і виконує Його
волю. Наприклад, падіння Єрихона ста

лось завдяки чуду, яке звершив Бог, та
абсолютній покорі народу, очолюваного
Ісусом Навином.

Були й невдачі, але цілковита відда

ність Богу допомагала Ісусу Навину виз

начити і усунути їх причини (випадок з
Аханом і поразка біля Аю).

Під керівництвом вождя, який у всьо

му покладався на Бога, ізраїльтяни за

воювали спочатку південні землі Ханаа

ну, а потім північні. Хоча це не означа

ло повної перемоги, бо багато земель
ще знаходилося в руках ханаанеян, але
це був добрий початок.

Завдання, які Бог поставив перед Ісу

сом Навином, були виконані. Чому?
Ісус Навин цілком підкорив своє «я»
Господу, перебував у навчанні, пам’ятав
про ті настанови, які давав йому Бог.

Що відбувається з вами?

Де сьогодні перебуваєте ви? Ви вже
перейшли межі Обіцяного Краю, чи все
ще плентаєтеся пустелею серед рабів?

Господь покликав нас і сказав: «Будьте
дуже сильні та відважні». Як часто нам
не вистачає непохитності та хоробрості,
коли необхідно прийняти рішення! Ісус
Навин був дуже сильним і відважним, і
його життя є свідченням тому.

Що заважає вам бути непохитними,
бачити мету, яку приготував Бог?

Скажіть, можливо, ви просто не зами

слювалися над цим питанням: _________
_____________________________________________ 

Для того, щоб визначити мету, до
якої провадить Господь, необхідно мати
особисті тісні стосунки з Богом. Спо

чатку збудувати їх, а потім зміцнювати
і розвивати. Як ви можете це зробити?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

1. Ісус розмістив табір Ізраїльтян.

1

2

3

4

5

8

6

7

Штурм Аю Ісусом Навином
2. Засідка займає пози�
цію на захід від міста.
3. Мешканці Аю виступа�
ють назустріч основним
силам ізраїльтян.
4. Основні сили Навина
відступають.
5. Загін засідки раптово
нападає на місто і підпа�
лює його.
6. Побачивши пожежу,
Ісус повертає війська.
7. Засідка атакує меш�
канців Аю з тилу.
8. Військо Аю потрапляє
в лещата.
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Повністю присвятіть себе на служіння
Богу, як це зробив колись Ісус Навин.
Господь Ісус Христос повинен бути на
першому місці у вашому житті. Вив

чаючи Слово Боже, ви дізнаєтеся про
мету, яку поставив перед вами Господь.

Почніть сьогодні. Зосередьтеся і... роз

плануйте час на завтра:

1. Спілкування з Богом і молитва.
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. __________________________________
6. __________________________________
7. __________________________________
8. __________________________________

Військові походи

Ісуса Навина

П

Ґів’он міста мешканців
Ґів’ону

Хеврон південний і

Хацор північний 
об’єднання
ханаанських
царів

Кедеш

Хацор

Кіннерет
Ахшаф

Нафаф�Дор

Шімрон

Іокнеам

Меґіддо

Танаах
р.

 Й
ор

да
н

долина Ахор

Хефер

г. Ґарізім

Шіттім

АрадХорма

Анав

Девір

Хеврон
ЛахішЕґлон

Афек

АйБет�Ел

Єрихон

Єрусалим

Азза

Ашдод

Ґезер

Лівна
Азека

Адоллам

Ярмут
Маккеда

Кефіра

Кір’ят�Єарім
Беерот

Ґів’он

Ґет

г. Евал

Тірца

Сихем

Ен�Таппуах

Шіло
Фамнаф�Сараї

Мадон

оз.Мером

Гілґал
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УРОК 

1 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Вих. 17:8�16; 24:12�18; 32:15�17

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце: Чис. 13:16�33,14; 27:12�23
Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Повт. Зак. 31

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 1�2

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 3�5

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 6�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Єг. 9�11 

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Я вільна людина
Дуже часто у житті доводиться чути

такі слова: кожен може чинити так, як
йому заманеться. Людина – волелюбна
істота і їй дуже не подобається, коли
хтось намагається обмежити її волю.
Так, це правильно, що кожен має сво

боду і право чинити на свій власний
розсуд, але чи завжди ця «власна воля»
буде правильною, чи завжди власний ви

бір буде безпомилковим?

Уявіть, що ви стоїте перед входом
до лабіринту... Який обрати шлях, як

що їх так багато? Де той єдиний вихід
з лабіринту? Інколи нам здається, що
ми знайшли вихід, але раптом перед
очима виникає глухий кут. Ми втрача

ємо силу, віру... Що робити?

Аналізуючи життя Ісуса Навина, ми
бачимо, що ця людина у всьому по

кладалася на Господа, вміла бачити ме

ту, яку поставив перед нею Бог. Знову
ми повертаємося до цього живого
прикладу, щоб побачити, як Ісус На

вин навчався приймати правильні рі

шення.

Перші труднощі
Першою перешкодою на дорозі до

Ханаану став Йордан. Як перейти цю
річку? З людської точки зору досить лег


ко: побудувати плоти, човни і перейти.
Але як це зробити практично? Де в пу

стелі дерева, де взяти інструменти для їх
обробки? Ісус знає, що єдиний правиль

ний вихід – запитати у Бога. Цей вір

ний служитель Божий так і зробив, і
Господня відповідь надійшла вчасно. Го

ловне – дотримуватися тих правил, про
які сказав Бог. Коли ті, хто ніс ковчег
заповіту, увійшли в води Йардану, річка
зупинила свою течію. Вода відійшла, і
народ перейшов по сухому через Йор

дан, як колись через Червоне море.

Господь благословляє правильні рі

шення.

Стіни впали...
Сьогодні навіть важко уявити, якими

могутніми стінами було оточене місто –
Єрихон. Що ж зруйнувало могутні сті

ни? Ви скажете, що звук баранячого ро

гу і точне виконання церемонії обхо

дження священиками і народом стін мі

ста. А якщо придивитись уважніше, то
швидше за все – послух. Так, повна по

кора волі Бога – ось що зруйнувало не

приступні стіни Єрихона.

Послух – основний шлях до перемо

ги. Якщо ми не навчимося слухати Гос

пода, то нам дуже важко буде прийма

ти правильні рішення.

УРОК 

2
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми навчилися приймати

правильні рішення

Ключовий вірш: «А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі
сьогодні, кому будете служити, – чи богам, яким служили ваші батьки, що
по тому боці Річки, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А
я та дім мій будемо служити Господеві» (Єг. 24:15)

ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ



Як виховати в собі характер Христа 11

Розподіл землі
До часу розподілу землі Ісус Навин

дуже постарів, «увійшов у дні» (став лю

диною похилого віку). Простеживши
все, що відбувалось у попередні роки,
можна впевнено сказати, що Навин –
людина мудра і варта пошани. Хоча ми
знаємо, що не завжди літня людина му

дра, Ісус Навин володів мудрістю, яку
дав йому Бог. Чи зберіг її вірний керів

ник народу, чи зможе він у похилому
віці приймати правильні рішення?

Виявляється, що Господь працює зі
своїм вірним слугою. Він знову
таки
дає Ісусові вибір. І він приймає пра

вильне рішення: за планом від Бога
розподіляє землю Обіцяного Краю
між племенами (Єг. 13
22).

Скільки могло бути незадоволених
людей, якби Ісус розподіляв землю на
власний розсуд; які могли б виникати
конфлікти, якби це рішення було не
від Бога!

Чи задумувались ви над тим, наскіль

ки ваші рішення ґрунтуються на Слові
Божому?

Прощальне слово вождя
Ісус Навин отримав з рук Мойсея

Божий Закон (Єг. 1:8). Він дуже ро

зумно використав ці книги і додав до
них ще й свою (Єг. 24:26). Ісус вписав
у «книгу» і розподіл землі (Єг. 18:9).

Завершуючи свій шлях, Ісус Навин
звернувся до народу. Про що він го

ворить?

– Прочитайте Єг. 24:1�28 і напишіть: про що нагадував Ісус народу і що пророкував він
народу в Сихемі?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

– Як ви вважаєте, чому рішення служити Господу всім домом було для Ісуса Навина і всьо�
го народу таким необхідним?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

– Чи можете ви сказати так само, як сказав вірний страж Божий (Єг. 24:15б)?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



УРОК 

2 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 12�13 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 14�15

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 16�17 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 18�19 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 20�21

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Єг. 22 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Єг. 23�24
Що мені каже Бог Як мені чинити

12 Робочий зошит
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Не посіявши – не пожнеш
Восени, коли збирають урожай, ми

слухаємо звіти про нього по радіо і ТБ.
Якщо урожай зернових дуже хороший
або навіть вищий за норму, для нас це
радість. А чи замислюємося ми над тим,
завдяки чому цей урожай став високим?

Напевно, важко собі уявити, що зерна
самі собою впали в землю, проросли і
самі собою принесли плід. Звичайно ж,
ні: для успішного збору урожаю потріб

но було попрацювати багатьом людям.

А тепер подумаємо над тим, як ми
працюємо на ниві нашого Господа. Хто
має трудитися на цій ниві, і що потріб

но робити, щоб урожаї були високими?

Сьогоднішні роздуми підведуть нас
до цього.

Кожен робив, 
що правдиве було в його очах

Після смерті Ісуса Навина ізраїльсь

кий народ не мав сильного вождя. Два

надцять незалежних племен («колін») Із

раїлевих складали конфедерацію (спіль

ноту), яка була об’єднана родинними
зв’язками і тільки вірою в Бога. Форма
державного управління в ті часи була
теократичною, тобто такою, в якій пра

вить Сам Бог.

Як же поводив себе народ, Царем
якого був Бог? Відповідь ми знаходимо
в книзі Суддів, 2:11
15. Виявляється, на

род ізраїльський забув про обіцянку бі


ля гори Евал, де клявся служити тільки
Богу і слухати лише Його голос, і не був
цілком відданим Господу.

Ізраїльтяни ворогували між собою,
воювали з навколішніми язичницьки

ми народами, схилялися до анархії
(безвладдя) та до ідолопоклонства, що
в очах Бога було найбільш мерзотним
гріхом. Кожен робив те, що йому зда

валося справедливим. Коли людина до

зволяє собі робити все, що хоче, су

спільство огортає хаос.

Але Бог дуже любив Свій, хоча й не

покірний, народ. Він обирав на служін

ня вождів, яких називали суддями. Ці
люди повинні були захищати Ізраїль від
ворогів, судити, тобто, вирішувати пи

тання внутрішнього порядку, виконую

чи тим самим Божу волю.

Судді – визволителі народу 
від гнобителів

Чому Бог обирав на служіння суддів?
Народ постійно відступав від Бога і

схилявся до ідолів. Щоб виховувати
Своїх непокірних дітей, Бог, як мудрий
Батько, карав їх. За кожне відступниц

тво Бог віддавав ізраїльтян в руки воро

гів, які чинили утиски і пригноблювали
їх. Ізраїль страждав, мучився, жалкував
про своє відступництво і в покаянні
кликав до Бога. Той милував народ і
визволяв від рабства через служіння суд

дів. Поки жив суддя – ізраїльтяни слу


УРОК 

3
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми присвятили себе служінню

Ключовий вірш: «Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій – 
у мене в серці» (Пс. 39(40):9)

СУДДІ ІЗРАЇЛЯ
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жили Богу, але тільки
но він помирав –
вони знову відступали від Бога.

Підсумок: поки ізраїльський народ
служив Богові, у всьому було видно Йо

го благословення, а як тільки відступав
від Отця Небесного, то терпів нужду і
страждання.

Яким має бути характер 
у Божого служителя?

Отніїл – перший серед суддів ізраїле

вих. У Біблійній енциклопедії ми знахо

димо доволі бідні відомості про нього:
син Кеназа, брат або зведений брат Кале

ва. В нагороду за завоювання Кір’ят
Се

фера отримав доньку Калева Ахсу за жін

ку (Єг. 15:15
17; Суд. 1:11
18). Ставши
першим суддею в Ізраїлі, Отніїл визво

лив народ від восьмирічного поневолен

ня царем Месопотамії Кушан
Реш’атаї

мом. (Суд. 3:7
11).

Враховуючи те, що він був зятем Ка

лева, що він міг знати про Бога? Звичай

но ж те, що з усього попереднього по

коління ізраїльтян тільки Калев і Ісус
Навин, завдяки своїй вірі і вірності Гос

поду, увійшли до Обіцяного краю, і що
особисті взаємини з Богом були голов

ними в житті Ісуса Навина і Калева. Ду

маємо, що він бачив і їхній послух, і
відданість, і мужність, і сміливість. Це
були люди, варті наслідування.

Яким же був Отніїл? Прочитайте
вірш 10 із Суд. 3. Це була людина пра

ведна і побожна. Чому? Тому що не
про кожного біблійного персонажа ска

зано: «був на ньому Дух Господній». Як
бачимо, Отніїл був особливою люди

ною. Бог наповнив його Своїм Духом,
обрав суддею і в усьому благословляв.

Яким був характер Отніїла? Досить
важко зі впевненістю сказати, тому що
в Біблії ми цього не знаходимо. Але де

які висновки можна зробити.

По
перше, Бог наповнює Своїм Ду

хом окремих людей, тому що такі люди
цілком присвячують себе Богові.

– З чого можна зробити висновок, що От�
ніїл був цілком відданий Богові (Суд. 3:10)?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Читаючи про те, що в епоху Отніїла
земля протягом 40 років знаходилась у
спокої, тобто в мирі, добробуті (Суд.
3:11а), що можна сказати про характер
Отніїла? ________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Отніїл знав книгу Закону, написану
Мойсеєм і доповнену Ісусом Навином.
Можливо, він був біля Евалу, коли Ісус
відновлював заповіт з Богом. Можна з
упевненістю зазначити, що цей перший
суддя був у особливих стосунках з Бо

гом, тому і земля, і народ перебували у
стані миру довгий час.

Чому вчить ця історія?
Для того, щоб Бог використав нас у

служінні, ми повинні цілком бути від

даними Йому і бажати виконати Його
повеління.

Порозмірковуйте над тим, чи в усій
повноті ви присвячені Богові?

Що необхідно зробити, щоб Бог ви

користав вас у служінні Собі?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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1. Місце дислокації військ Девори
та Барака.

2. Хто любить Бога, той буде як...
(Суд. 5:31).

3. Дружина Лаппідота.
4. Місце, яке обрав для бою

Сісера.
5. Значення імені Девора.
6. Дружина Хевера кенеянина.
7. Риса характеру Девори

(1 Тим. 6:6).
8. Його обрала Девора бути

ватажком війська.
9. Вкритий килимом у наметі.
10. Як Девора називає себе в

пісні?
11. Потік, який позмітав

ворогів Ізраїля.
12. До чого закликала 

Девора (... ви 
Господа) (Суд. 5:2,9)?

Кросворд «Пальма Девори»
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УРОК 

3 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 1

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 2�3

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 4�5

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 6�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 9

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Суд. 11�12

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Годинник, який захворів...
Часто в своєму житті ми робимо такі

вчинки, про які потім думаємо: все, це
востаннє. Так, останній раз я сьогодні
проспав, востаннє не читав Біблію вран

ці і не встиг помолитись, востаннє за

пізнився... Але завтра все повторюється
знову. Ми страждаємо, хвилюємось, по

трапивши в замкнене коло проблеми,
яка називається неправильне визначення
пріоритетів (потрібного, необхідного,
головного). Самі собі ми нагадуємо го

динник, що захворів і не в змозі пока

зувати точний час.

Хто може допомогти? Як розірвати це
коло проблем?

Урок суддів
З дивовижною послідовністю повто


рювалися вчинки ізраїльського народу
протягом понад 300 років. Цей період
в історії Ізраїля названий періодом суд

дів. Що ж це за циклічність і чому вона
нас навчає?

На минулому уроці ви ознайомилися з
проблемою ізраїльського суспільства: за

бувши про настанови Ісуса Навина і свої
обітниці служити тільки Господу, люди
почали поклонятись неправдивим богам.
Схилившись до ідолопоклонства, – пору

шили всі важливі заповіді Божі і, таким
чином, ставали винними перед Творцем.

Бог – Святий, Він ненавидить гріх, а при

родною реакцією святості на гріх є пока

рання. Господь карав Свій неслухняний
народ, віддаючи його в руки ворогів.

Народ, усвідомивши свій тяжкий зло

чин перед Богом, каявся в тому, що
зробив, і благав помилування. Тоді Бог,
люблячий та милосердний, захищав їх і
посилав визволення: ставив суддю, який
звільняв народ від ворогів і допомагав
обминути гріх. Поки суддя був живий,
народ і вся земля ізраїльська були в спо

кої, але як тільки суддя помирав, усе
повторювалося. Це схоже і на наші пов

сякденні проблеми, коли ми думаємо,
що не будемо повторювати своїх поми

лок завтра. Але завтра все знову повто

рюється. Що ж робити?

Як розірвати замкнене коло?
Коло гріховних проблем у часи прав


ління суддів розривалось (Суд. 2:16, 18),
хоча люди не завжди слухали суддів
(Суд. 2:17). А коли суддя помирав, то
народ знову впадав у свій гріх (Суд.
2:19). Таким чином, можна прийти до
висновку: людина, як би вона того не
бажала, сама не може розірвати коло
гріховних проблем.

Як же нам вирватися з нього?
У Біблії ми знаходимо дивовижний

вірш – Ів. 3:16. Бог полюбив нас, і для

УРОК 

4
Біблійна істина: Біблія вчить, що Христос є нашим Господом і

Спасителем

Ключовий вірш: «Оце написав я до вас, що віруєте в Ім’я Божого Сина, 
щоб ви знали, що ви, віруючи в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя» 
(1 Ів. 5:13)

ЗАМКНЕНЕ КОЛО
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того, щоб ми мали спасіння і прощен

ня, помер на Голгофі Христос.

Коли ми прийняли Христа, визнав

ши Його своїм Спасителем, коло гріха
розірвалося. Наша віра в Христа та на

родження згори від Духа Святого до

помагають почати нове життя.

Ісус розриває ланцюг гріха
Тільки Ісус Христос може розірвати ко


ло гріха – тільки один Господь викупив
людину із рабства гріха (1 Тим. 2:5
6).

– Задумайтеся над тим, що Христос зро�
бив для вас особисто.
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Ким є Ісус у вашому житті?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Як Христос змінив ваше життя?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Сумною є фраза з останнього розділу
книги Суддів: «кожен робив те, що зда

валося правдивим в його очах». Ви –
християнин. Господь звільнив вас від ці

єї тяжкої гріховної залежності.

– Що зараз для вас є справедливим?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

Божа дитина не повинна чинити
«свою правду», але жити під
керівництвом «правди Божої».

Християнин у центрі свого життя і
служіння ставить Ісуса Христа. Перш за
все, це накладає особливу відповідаль

ність на нього: тепер, за словами Павла,
«живу вже не я, а Христос проживає в
мені» (Гал. 2:20).

– Як я повинен чинити, якщо в мені жи�
ве Христос? ______________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Господь Ісус Христос – це фундамент
нашої віри. Сам Господь закликає нас
до того, щоб у своєму житті ми прагну

ли до Царства Божого і до виконання
Його заповідей. У Кол. 3:1
2 ми знахо

димо відповідь на наші питання.

Якими є наші пріоритети? З чого ми
починаємо наш день? Чи з небесного?

Вирішіть, що потрібно зробити сьо

годні, щоб не потрапити в пастку кру

гових проблем, як було в часи суддів.
Нехай Бог допоможе вам змінитись.

У першу чергу я _____________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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УРОК 

4 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 13

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 14

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 15�16

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 17�18 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 19 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Суд. 20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Суд. 21

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Де гармонія і лад?
Нещодавно, опитуючи 3 групи сту


дентів юридичних коледжів, психологи
намагалися дізнатися про взаємини в
їхніх родинах. Із числа приблизно 100
опитуваних тільки один написав, що
його люблять. У решти стосунки з бать

ками або з дружиною (чоловіком) не
були достатньо добрими або взагалі не
складалися. А одна відповідь просто
приголомшила: «В країні – повний без

лад, в моєму житті – також». Наше сус

пільство хворе, тобто в ньому немає
миру, ладу, любові.

Ще Лев Толстой казав, що всі ща

сливі родини щасливі однаково, а не

щасні – нещасні по
своєму.

Зазвичай про благополучні сім’ї ка

жуть: «Живуть душа в душу». Лад – це
гармонія, а в музиці – система взаємо

пов’язаних звуків. У тих родинах, де
Господь є центром, – завжди лад.

А які взаємини у твоїй сім’ї? І чи є
взагалі ці взаємини?

Уроки Ноомі
Історія Ноомі та Рут відбувається в

період суддів, коли обов’язки судді ніс
священик Ілій. Він був людиною сла

бохарактерною і безвідповідальною.
Це був важкий час для Ізраїля: не бу

ло центральної влади, кожне плем’я і

кожна сім’я жили самі по собі. Тому
те, що Елімелех перейшов до іншої
країни, навіть на моавські поля, не ви

кликало особливих нарікань. Кожен
робив так, як було вигідно особисто
йому. Але що знайшов Елімелех на
«ситних» полях моавських? Смуток,
хворобу і швидку смерть.

На полях моавських...
Як опинилася Ноомі в землях моави


тян: за власним бажанням чи з примусу
чоловіка – ми не знаємо. Але, судячи з
її характеру, можна припустити, що во

на була слухняною, добросердною дру

жиною, яка у всьому кориться своєму
чоловікові. Страждання, які вона пере

несла – смерть чоловіка та обох синів –
привчили Ноомі до терпіння.

У своїй осиротілій родині вона зали

шалася взірцем. Взірцем безмежної ві

ри в Бога Ізраїлевого. Так, більш за все
ця дивовижна жінка любила Бога і то

му вирішила повернутися до Віфлеєма,
на Божий шлях.

Рут та Орпа
Ноомі поспішає швидше поверну


тись до рідного Віфлеєма, в «дім хлі

ба», в дім, де живе її Бог та її народ.
Поля моавські вже більше не трима

ють її. Але у Ноомі залишилися дві не


УРОК 

5
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми навчилися налагоджувати

правильні стосунки в родині

Ключовий вірш: «Не робіть нічого підступом або з чванливости, але в покорі
майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє,
але кожен і про інших» (Фил. 2:3J4)

СВІТ СІМ’Ї
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вістки. Вона не зв’язує їх ніякими
обов’язками, а каже: «Верніться кожна
до дому своєї матері...». Це добра све

круха, вона так любить своїх невісток,
що вважає: вони заслуговують на ща

стя, і, можливо, знайдуть його в нових
родинах. Більше того, вона просить у
Бога милості для своїх невісток, на
прощання цілує їх.

Як відреагували на це молоді жінки
(Рут. 1:8
14)?

Вони здіймають крик, починають
голосити. Чому? Що їх так засмутило?
Людина голосить, плаче тоді, коли
трапляється дуже велике горе. Тож ці
дві жінки переживали велике горе. Го

ре, як не парадоксально, розлучатися
зі свекрухою!

Часто ми чуємо, що свекрухи не люб

лять своїх невісток, ревнуючи їх до си

нів. Вони не помічають в обраній си

ном жінці добрих якостей, любові і ба

жання піклуватися про чоловіка; часто
говорять про вчинки молодих як про
негативні. А невістки відплачують їм
тим самим. Кухня стає місцем постій

них сварок. Страждають і плачуть усі.
Плачуть і голосять. Чому ж наші герої

ні «плакали» з іншої причини? Що їх
захоплювало у свекрусі?

Божий образ
Який образ бачили Рут та Орпа в Но


омі? Образ любові до Бога, щирої віри
в Нього. Ноомі прийняла дівчат у свою
родину, як рідних доньок. Завдяки її
вчинкам вони бачили образ Божий, діз

налися, що таке любов, турбота, співчут

тя, доброта, милосердя. Любов до Бога і
присвята Йому свого «я» накладають
певний відбиток на життя і душу люди

ни. Як яскравий світильник, Ноомі пе

редала своїм невісткам, що стали їй

доньками, образ Бога любові, терпіння,
правди, чистоти.

Який образ відображаємо ми? Кого
любимо найбільше? Себе? Бога?

Вибір за вами
Зробіть вибір, визначте... Як часто

ми стоїмо перед проблемою вибору?
Рут та Орпа також стояли перед вибо

ром: повернення в рідний дім, до ма

тері, чи мандрівка в невідомий край
услід за свекрухою та її Богом?

Рут робить свій вибір і каже: «Куди
підеш ти, туди піду й я...Народ твій бу

де мій народ, а Бог твій – мій Бог». Рі

шуче і сміливо – скажете ви. Так. А що
ж обрала Орпа? Вона попрощалась і по

вернулася до свого народу (Рут. 1:14).

Рут сказала дивовижну фразу, яка ста

ла відомою всім (Рут. 1:16
17). Вона ви

рішила йти за улюбленою свекрухою і
ділити з нею радощі й горе, турбуватися
про неї в старості. Рут навіть готова по

мерти там, де її свекруха. Які дивні вза

ємини! «Я люблю тебе настільки, що хо

чу бути з тобою скрізь, де б ти не була».
Ось любов самопожертви «агапе», яка
може гори пересувати!

Краса духовного світу Ноомі позитив

но вплинула на душу Рут, змінила її і
сформувала в ній нове духовне обличчя.

Як ми ставимося до своїх домашніх?
Як служимо їм? Чи можна побачити
любов Христову в нашому характері?

Сьогодні у вас є чудова можливість
служити своїм ближнім так, як це ро

били Рут та Ноомі. Турбуйтесь про сво

їх рідних, служіть їм любов’ю, вірні

стю. Не чекайте негайної нагороди.
Втратити добрі взаємини можна швид

ко, а для їх побудови потрібно багато
терпіння, старанна молитва і віра в Бо

жу допомогу і підтримку.
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Не робіть 
нічого підступом

або з
чванливости,

але в покорі

майте один
одного за
більшого від
себе.

Нехай кожен
дбає не про
своє, 
але кожен і 
про інших

Я, ТА

МОЯ

СІМ’

+ Я

ЗАВДАННЯ
Біблійний вірш Фил. 2:3
4 можна уявити у вигляді такого малюнка.
Запишіть висновки, які зробите під час обговорення 
на уроці.
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УРОК 

5 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Пс. 95(96); 96(97)

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Пс. 110(111); 111(112); 112(113)

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Рут 1

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Рут 2

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Рут 3

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Рут 4

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Пс. 125(126); 126(127); 127(128)

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Cкільки слів ми витрачаємо, скільки
обіцянок даємо поспіхом. Чи замислює

мося ми над тим, що обіцяємо, і чи
збираємося виконати те, що пообіцяли?
Дати обіцянку неважко, а ось виконати...

До Шіло
Образ Анни перед нашим внутрішнім

поглядом є образом жінки молитви і
розумної матері, яка своє життя і вихо

вання дітей спрямувала на Божу дорогу.

Анна була дружиною Елкани. Елкана
був людиною побожною, судячи з того,
що він щорічно бував у Шіло і прино

сив Богові жертви. Цей чоловік свято
шанував Закон Мойсея і любив Бога.
Перш за все, у цих діях Елкани можна
помітити велику відповідальність. Він
дав Богові обіцянку – служити і покло

нятися тільки Йому одному – і неухиль

но її дотримувався. Елкана мав дві дру

жини. Такий полігамний шлюб у ті ча

си визнавався законним, хоча й не був
розповсюджений. Разом з Елканою до
Шіло ходили обидві його дружини: Ан

на і Пеніна. З тексту 1 Сам. 1:5 видно,
що Анна – улюблена дружина, їй дава

лася завжди особлива частка жертви. Але
у неї було горе – бездітність, бо «Гос

подь замкнув утробу її» (1 Сам. 1:5).

Чи любила Бога Пеніна? Судячи з її
вчинків – ні. Бо ж вона постійно, довгі
роки «гнівила» Анну.

Пеніна – «колючка в тіло»
Як і Пеніна, ми інколи принижуємо

або ображаємо інших людей своїми
словами або вчинками. Чи замислює

мося ми на тим, що говоримо? Чи не
буваємо ми причиною страждань на

ших близьких або рідних? А можливо,
черв’як заздрості підточує наше серце?

Так, бездітність тоді вважалася соро

мом. Жінки, що не мали дітей, плакали
і тужили. Що ж робить Пеніна? Вона до

коряє Анні і підштовхує її до нарікань
на Бога. Дуже легко погодитися з пере

конаннями суперниці. Адже Анна по

стійно молилась і плакала, благаючи до

помоги, але безрезультатно. Ласкаві сло

ва чоловіка не втішали, його любов не
приносила полегшення. Горе бездітності
вкрай засмутило Анну.

Духовне виховання Анни
Що робила Анна? Вона тільки тужи


ла і плакала. Часто відмовлялася від їжі
через свою скорботу. Вона не нарікала,
не ображалася на Бога, але постійно
скаржилася Богові на своє становище.
Бажання її не виконувалося, ревна мо

литва залишалася без відповіді. Так про

довжувалося кілька років.

Чому мовчить Бог? Чому Він не від

повідає душі, що страждає? У нашому
житті бувають подібні моменти. Ми жа

ліємось Богові, плачемо, страждаємо і

УРОК 

6
Біблійна істина: Бог благословляє того, хто виконує свої 

обіцянки

Ключовий вірш: «Благословення Господнє – воно збагачає, і смутку воно 
не приносить з собою» (Пр. 10:22)

ОБІТНИЦЯ АННИ
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не одержуємо відповіді. Чому? Чого че

кає Бог від нас і чого чекав від Анни?

Анна зосередилася тільки на своїй
проблемі – народити дитину, зняти з се

бе сором бездітності. Її прохання були
дещо егоїстичні, а Бог бачив її внутріш

ній духовний потенціал і хотів його ви

користати. Ми також часто егоїстично
налаштовані у своїх молитвах, думках,
бажаннях. Егоїзм не дає побачити мету,
яку ставить перед нами Господь.

Бог бачив здібності Анни і бажав,
щоб вона присвятила свою майбутню
дитину на велику справу.

Якщо дав слово...
Знову Анна з чоловіком і його дру


гою дружиною в Шіло. Вона в храмі
Божому. Скорбота її душі вилилась у
молитву. У цій тихій і тривалій молит

ві Анна дає обіцянку, що якщо Бог
пошле їй сина, вона назавжди віддасть
його на служіння до храму (1 Сам.
1:11). Ця жінка наважується віддати
Богові того, хто надзвичайно дорогий
для неї ще до свого народження. Так,
така обітниця дивує нас. Тільки жер

товна любов здатна зробити щось по

дібне. Анна дуже любила Бога, і Він
поблагословив її. Господь чекав такого
рішення від Анни і з готовністю від

гукнувся. Незабаром після повернення
із Шіло вона дізналася, що матиме
дитину.

Ця дитина ще до народження була
оточена атмосферою молитви, любов’ю
і вірою в Боже призначення. Елкана і
Анна розуміли, наскільки дитина буде
бажаною і для Бога.

Бог послав їм сина. Велика радість на

повнила їх. Анна подовжує молитися за
сина і за його майбутню місію. Це бу

ло нелегко, але вона дала обітницю Бо


гові і залишалася вірною своєму слову.
Анна відчувала себе дуже відповідаль

ною за виховання Самуїла, вона відмо

вилася навіть щорічно відвідувати Ші

ло. І ось настає той час, коли вона по

винна виконати обітницю.

Дати слово легко. З цього ми почина

ли урок.

Анна виконала своє слово; дала його –
і дотрималася. Вона, вигодувавши сина,
привела його перед обличчя Господнє
(1 Сам. 1:24
25). Дитині було не більше
трьох років, але Анна знала, що віддає
його в руки Божі. Такий її крок заслуго

вував особливого благословення. Бог по

слав їй ще дітей (1 Сам. 2:21).

А Самуїл, перебуваючи в храмі, «слу

жив перед Господнім лицем» (1 Сам.
2:18) і зростав. Потім ми побачимо, як
він стане одним із покірних суддів Ізра

їля, мудрим священиком, пророком.
Він буде відкривати народові волю Гос

подню і служити в страху Божому.

Дайте письмові відповіді:
– Пригадаємо, які ми давали обітниці

Богові ___________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Чи виконали ми їх? ______________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Що необхідно зробити для того, щоб
виконати те, що пообіцяли? ___________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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УРОК 

6 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 1

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 3�4

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 5�6

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 7�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 9

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 10

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Чи справді необхідний 
послух?

Слова «слухняність», «слухайся»
«будь слухняним» ми чуємо в своєму
житті досить часто. Інколи ми помил

ково думаємо, що послух найбільше
необхідний дітям. Себе ми вважаємо
досить дорослими і достатньо слухня

ними. Чи є межа послуху? І навіщо
він мені потрібен?

Коли аналізуєш риси характеру нашо

го Господа Ісуса Христа, мимоволі при

гадується вірш Євр. 5:8 «І хоч Сином
Він був, проте навчився послуху з того,
що вистраждав був». Наш Господь, Бо

жий Син, вважав покору волі Небесно

го Отця дуже важливою. Вистраждав...
Це означає «боляче і важко, але необхід

но». Бог хоче бачити нас слухняними.

З чого починається послух?
Перш за все, з бажання догодити Богу.
Маленький Самуїл, знаходячись у хра


мі Господньому, ще не достатньо усві

домлював, що таке послух. Він просто
поводив себе так, як його виховали Ан

на і Елкана. Слухняність він увібрав з
молоком матері.

Мабуть, у молитвах матері він чув
слова подяки за нього, а також те, що
вона покладається у вихованні його, Са

муїла, на Бога. Те, що змалку закарбо

вується у дитячій свідомості, в майбут

ньому відіб’ється на всьому житті люди


ни. Самуїл зростав в атмосфері любові
і послуху Господеві в своїй родині, і то

му в храмі він продовжував жити також
у послуху Богу та Ілію.

Божий заклик
Образу юного Самуїла протиставлені

образи синів священика Ілія. Сини свя

щеника, Хофні та Пінхас, повинні були
допомагати народові в принесенні
жертв. Але що роблять вони? Незважаю

чи на благочестя батька, вони поводять
себе нечестиво. Складається враження,
що ці священики не знали Бога. У Бі

блії сказано, що їх гріх був настільки
великим, що вони своїми негідними
вчинками відвертали людей від жертво

приношень Богу. Дивно, але Ілій не міг
вплинути на поведінку своїх дітей (1
Сам. 2:12
17).

А Самуїл старанно служив Господу в
домі Божому. Поганий приклад Хофні
та Пінхаса не зіпсував його, навпаки, він
навчався законам Божим у Ілія.

Одного разу, вночі, коли Ілій та Са

муїл уже лягли спати, юнак почув голос,
який кликав його. Він подумав, що це
Ілій його кличе. Але той спав і, коли
прокинувся, з подивом відповів на за

питання Самуїла: «Я не кликав. Верни

ся, лягай». Але тільки Самуїл ліг, усе
повторилося знову. Юнак не знав, як
говорить Бог, і не міг упізнати Його го

лос, але священик здогадався, що це Бог

УРОК 
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Ключовий вірш: «Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі
споживати» (Іс. 1:19)
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кличе хлопчика. Ілій навчив його, як
відповідати на заклик Божий.

Наступного разу, коли Бог звернувся
до нього, Самуїл покірно відповів: «Го

вори, Господи, бо раб Твій слухає»
(1 Сам. 3:10).

Бог кличе до Самуїла. Чим хлопець
відповідає? Покорою – «раб Твій слухає».

Перед вибором
Як ми відповідаємо на Божий заклик?

Як Самуїл чи як Хофні з Пінхасом?
Слухняно ми приймаємо Його слова

чи опираємось, ігноруючи необхідний
послух?

Бог повідомив Самуїлу про Свої на

міри. Напевно, юнак був вражений по

чутим, оскільки він «боявся розпові

сти» все, що сказав йому Бог. Що ро

бити, послухатися чи приховати до ча

су волю Божу? У 17
му і 18
му віршах
ми бачимо, що Самуїл вирішив сказа

ти всю правду Ілію, не приховуючи ні

чого. Бог замінить старого священика,
бо той «не спиняв» своїх синів, і про

вина його не може бути очищена ні

якими жертвами. Бог обирає собі ново

го служителя – Самуїла.

Мине зовсім небагато часу, і весь Із

раїль дізнається про те, що Самуїл «вір

ний, як пророк Господній» (1 Сам. 3:20

21). Раніше ми ознайомилися з тим, яке
становище було в Ізраїлі: анархія, мо

ральна деградація, ідолопоклонство. Бог
не розмовляв зі Своїм народом. І ось
тепер, нарешті, знову Господь обрав Со

бі вірного і покірного слугу.

Послух Самуїла був нагороджений
благословенням (1 Сам. 3:21).

– Як ви вважаєте, чи легко було Самуїлу
бути слухняним?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Чому?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Що вам необхідно зробити для того,
щоб бути слухняними Богові?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Бог обрав вас на служіння Йому. Він
хоче, щоб ви навчилися покорі і терпін

ню з вірою.
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УРОК 

7 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 11�12

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 13
Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 14
Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 15

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 16

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 17

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 18

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Поблеми, проблеми...
Інколи чуєш від людей: проблеми впа


ли на мене сніговою грудою. Якщо ви
колись ліпили снігову бабу, то поміча

ли, що з невеличкої сніжки ви викочу

вали величезну снігову груду. Маленьке
поступово перетворювалося на велике.

Так і в повсякденному житті. Була
невелика проблема, яку потім «обліпи

ла» велика кількість інших проблем, і
ось ми вже знесилюємося, мучимося,
скаржимося. Дійсно, проблеми зроста

ють, як снігова груда.

Непослух – найчастіший і найбільш
розповсюджений гріх. Починаючи з ма

ленького, він, як правило, обростає і пе

ретворюється на велику важку «снігову
груду», яку ми безсилі зрушити з місця.

Кого відкинули?
Самуїл постарів, і люди почали розумі


ти, що він довго не проживе. Його сини
не були людьми гідної поведінки, вони
судили неправедно, чим викликали неза

доволення народу. Усі старші народу зі

бралися до Рами, щоб просити пророка
настановити над ними царя (1 Сам. 8:5).
Вірному Божому служителю Самуїлу не
сподобалося прохання народу, бо він виз

навав лише одного царя Ізраїля – Бога.

Але Господь дає повеління пророку
задовольнити прохання народу, оскіль


ки Бог сказав: «не тобою вони погорду

вали, але Мною погордували, щоб Я не
царював над ними... послухай їхнього
голосу...» (1 Сам. 8:7
9).

Бог сказав Самуїлу, щоб той попере

див народ про права царя (вірші 11
19
– прочитайте їх). Але і це не відвернуло
їх від бажання мати царя.

Часто ми щось просимо у Бога з од

нією метою – задовольнити свою пожад

ливість, або щоб бути «не гіршим за ін

ших». Ми не намагаємося дізнатись, а
чи треба це нам, чи відповідає це про

хання Божим планам?

Бог відповів на прохання народу і
вказав Самуїлу, кого помазати на цар

ство.

Перший цар
Час теократії (богоправління) змінив


ся на монархію (правління царів).
Царем Ізраїля обрали Саула. Він був

з племені Веніяминового, чоловік за

можний, гарний та вродливий, високий
на зріст. Походив він із Гів’ї.

У пошуках ослиць свого батька, які
загубилися, він прийшов до місцевості
Цуф, яка розташовувалася поблизу Ра

ми, рідного міста Самуїла.

Саме там і відбулася зустріч пророка
Самуїла і майбутнього царя Ізраїля.
Мудрий Самуїл відкриває Саулу звістку

УРОК 
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Ключовий вірш: «Бо непокірливість – як гріх ворожбитства, а свавільство –
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САУЛ: НЕПОСЛУХ 

І ЙОГО НАСЛІДКИ
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про Боже обрання. Саул був вражений і
відповів, що не вартий високих почестей
(1 Сам. 9:21). Така відповідь характеризує
його, як людину щиру і смиренну.

На знак обрання царем Ізраїля свяще

ник повинен був здійснити особливий
обряд – помазання. Самуїл вилив на го

лову Саула із посудини оливу і потім
сказав, що Бог помазує його на прави

теля Свого народу. Так Бог обрав Саула
для особливого служіння.

Перша перемога
Цар аммонітян Нахаш напав на

юдейські землі і вчинив облогу міста
Явеша Ґілеадського (на 40 км півден

ніше Галілейського моря). Саул, діз

навшись про цю облогу, запалився
благородним гнівом. У першій битві
він переміг. Це зміцнило його автори

тет як монарха, він став народним ге

роєм, оточеним ореолом слави. Народ

них героїв завжди супроводжує слава.
Така загальна пошана інколи може
«запаморочити голову», і наш герой
сам опинився у полоні гордині.

Цілком можливо, що молодому царе

ві дуже подобалися ті почесті, які йому
віддавали.

Перша поразка
Розпочавши війну проти филисти


млян, Саул зібрав навколо себе армію
селян зі всього Ізраїля, готуючи їх до
вирішальної битви. Филистимляни ви

ступили багатотисячною армією, і ізра

їльтяни почали розбігатися. Військо
Саула змершувалося щогодини, а Саму

їл, який повинен був принести жертви,
забарився. Тут вперше виявилося свавіл

ля Саула. Він вирішив, що сам може

приносити жертви Богові, хоча це по

винні були робити тільки священики. А
Саул вважав, що він, як цар, вправі
принести жертву самостійно. І приніс
він не жертву, приємну Богові, а безза

коння і свій непослух.

Зневаживши Божі настанови, цар
Саул виявив непослух Богові. Замість то

го, щоб розкаятися, він виправдовуєть

ся, кажучи, що це народ підштовхнув
його до цього. Свою провину він пере

клав на народ, а потім ще й дорікнув
Самуїлові за те, що той не поспішив
прийти. Так різноманітними викрутами
він намагався виправдати свій вчинок.

Часто в нашому житті буває щось
подібне. Замість того, щоб усвідомити
свій непослух перед Господом, ми шу

каємо, як себе виправдати, щоб тільки
не просити пробачення – адже це со

ромно.

А наслідки такої поведінки дуже
прості: Бог благословляє тих, хто слу

хає Його, а неслухняних, таких, як
Саул, – відкидає. Рішення Бога – об

рання нового царя, «за серцем Своїм».

Висновок: непослух Саула став при

чиною його подальшого духовного па

діння.

Уроки з цієї історії:
а) якщо винен, не послухав Бога –

визнай свій непослух, попроси прощен

ня у Господа;

б) не намагайся звалити провину на
іншого, відповідай за свої вчинки сам;

в) не вдавайся до різних викрутів,
щоб виправдати свій непослух.

Наша покора Богу значно важливіша,
ніж жертви, які ми бажаємо принести
Йому.
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УРОК 

8 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 19

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 21�22

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 23�24

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 25

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 26

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 27�28

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Запитай у Давида
У книзі Джозефа Каррола «Поклонін


ня Христу» ми знаходимо такий цікавий
фрагмент:

«Ви, можливо, запитали б Давида:
– До чого Ви прагнете над усе? Задля

чого живете? Що на Вас впливає, Давиде?
Яка основна рушійна сила Вашого жит

тя, велика мета? Стати великим проповід

ником і навертати до віри грішників?

Він би сказав:
– Ні, не зовсім так.
– Ну, тоді, Давиде, Ваша пристрасть,

мабуть, – залишатися непереможним на
полі бою, провадити своїх людей від пе

ремоги до перемоги.

– Ні, не це.
– Правити як великий цар і посідати

на троні?
– О, та ж ні, зовсім не це.
– Але ж що? Бути великим царем?
– Ні.
Мені здається, він міг би додати: «Це,

швидше за все, випадковість!»
– Випадковість, що Ви цар?
– Певною мірою, так.
– Давиде, то яке ж у Вас найважливі


ше прагнення?»

В Пс. 26(27):4 ми отримуємо відпо

відь: «Одного прошу я від Господа, бу

ду жадати того, – щоб я міг пробувати
в Господньому домі по всі дні свого
життя, щоб я міг оглядати Господню
приємність і в храмі Його пробувати!».

Виявляється, цей великий цар і муж

ній воїн бажав тільки одного – спілку

вання зі своїм Богом.

Бог для нас – 
охорона та сила...

Давид був людиною, яка шукала Гос

пода всім своїм серцем. Він бажав ли

ше одного – щиро, цілком бути відда

ним Йому.

Це був «муж за серцем Бога» (1 Сам.
13:14).

Бог повелів пророку Самуїлу
помазати Давида на царство в Ізраїлі,
хоча в той час ще правив Саул. Але Сау

ла Бог відкинув за гордість і непослух, і
вирішив обрати того, хто має любляче і
турботливе серце.

В 1 Сам. 10:6,9
13 написано, що пі

сля обрання Саула Бог змінив його як
людину, він став іншим, Дух Божий
був на ньому, він міг пророкувати; а

УРОК 

9
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вірні Йому, як Давид

Ключовий вірш: «Господь – то мій Пастир, тому в недостатку не буду, – 
на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить! 
Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення Свого по стежках
справедливости. Коли я піду хоча б долиною смертної темряви, 
то не буду боятися злого, бо Ти при мені, – Твоє жезло і Твій посох – 
вони мене втішать! Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах,
мою голову Ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття! 
Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, 
а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи!» (Пс. 22(23)).

МУЖ ЗА СЕРЦЕМ ГОСПОДА
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головне – Господь дав йому нове серце.
Це був прояв величезної милості Бо

жої до Саула.

Але як використав той дароване Бо

гом благословіння? Успіхи запаморочи

ли йому голову, він запишався, вва

жаючи можливим самому вирішувати,
що потрібно робити.

Чим же серце юного Давида так від

різнялося від Саулового? Справа в то

му, що цей юнак був відданий Богу і
ходив Його дорогами. Він був вівча

рем, тому не один раз дивився небезпе

ці і смерті в очі, але у своїй мужності
і відвазі, з якими відвойовував у ведме

дів та левів ягнят та овець, бачив, пе

редусім, Божу турботу. Саме Бог давав
силу Давиду. Тому перед двобоєм з Ґо

ліятом Давид стверджує: «Господь, що
врятував мене з лапи лева та з лапи вед

медя, Він урятує мене з руки цього фи

листимлянина» (1 Сам. 17:37).

Давид з юних літ розумів, що тільки
в Господі його сила, тільки Бог – твер

диня серця його.

Господь дивиться на серце
Кого думав побачити Самуїл в роди


ні Єссея? Звичайно ж він хотів, щоб
його новий обранець був більш гід

ним, ніж попередній. Нам, людям, ча

сом важко оцінити невидимі якості ін

ших людей, тому що ми, перш за все,
бачимо зовнішні риси. Так само і Са

муїл думав, що Еліяв, старший із синів
Єссея, і є саме той новий обранець.
Він був високим на зріст і приємної
зовнішності, був першим сином, а це
означало, ще і спадкоємцем половини
всього родинного майна, він готувався
очолити рід. Тому Самуїл міркував, що
Еліяв буде новим царем. Яким же було
його здивування, коли Господь відки

нув цього, як і наступних шістьох си


нів Єссея. Бог обирав за іншими кри

теріями, тільки молодшого сина Він
«вподобав», тільки Давида.

Коли Самуїл помазав Давида, «Дух
Господній злинув» і «був на ньому» з то

го дня; він став особливо обдарований
Божою присутністю і силою.

У двобої з Голіятом він відчув усю
міць Божої сили, яка була з ним (1 Сам.
17:32
51).

Чим відрізнялося 
серце Давида від інших?

Кожна людина в своєму житті керу

ється бажаннями свого серця, і це пра

вильно. Які ж бажання були в серці Да

вида?

Серце Давида було лагідним, відда

ним і люблячим. Його серце шукало
Господа в усі дні його життя. Рано
вран

ці кличе Давид до Бога, його душа лине
до висот (Пс. 87(88):14).

Ніколи він не опирався і не озлоблю

вав свого серця проти Бога. Ставши ца

рем над Ізраїлем, він переніс ковчег за

повіту до Єрусалима. Як дитина, радів
цій події, йому було не соромно при
всьому народові скакати від щастя.

Давид любив Бога і поклонявся Йо

му (1 Хр. 16:1
3). Він склав багато ди

вовижних псалмів подяки Богові (про

читайте, наприклад, 1 Хр. 16:7
36).

Цар закликає народ славити Бога,
проповідувати Його ім’я, хвалитись
іменем Господа і всім розповідати про
дивовижні діяння Божі. Він хоче, щоб
люди завжди були вдячні Богу за Його
турботу про них і Його керівництво,
щоб вони перш за все шукали Божої
присутності.

Можливо, ви скажете, що Давид не
був людиною бездоганної репутації; але
Бог любив його тому, що серце Давида
завжди було відданим Йому.
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Порозмірковуйте, та дайте письмову
відповідь на запитання:

– Кому належить ваше серце?
– Як ви славите Бога сьогодні?
– Яким чином поклоняєтеся Господу?
– Чи можете ви твердо сказати, як ка�

зав Давид: «Випробуй, Боже, мене, – і піз�

най моє серце, досліди Ти мене, – і пізнай
мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою
злою, і на вічну дорогу мене попровадь!»
(Пс. 138(139):23�24)?

– А тепер підбийте підсумки, чи можна
вас назвати такою людиною, життя і віра
якої «за серцем Господа»?

ПСАЛОМ 22(23)
1 Господь – то мій Пастир,

тому в недостатку не буду, –
2 на пасовиськах зелених оселить мене,

на тихую воду мене запровадить!
3 Він душу мою відживляє, провадить мене 

ради Ймення Свого по стежках справедливости.
4 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 втішають!

5 Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах,
мою голову Ти намастив був оливою, моя чаша – то

надмір пиття!
6 Тільки добро й милосердя мене 

супроводити будуть по всі дні мого життя, 
а я пробуватиму в домі Господньому 

довгі часи!
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УРОК 

9 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сам. 29�31

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 1�2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 3

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 4�5

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 6�7

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. П.: 2 Сам. 8�10; Пс. 16(17)

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. П.: 2 Сам. 11; Пс. 17(18)

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Глина
Пророк Ісая, натхненний і по


лум’яний служитель Божий, роздумуючи
про суверенну всемогутність Бога, ви

словив таку думку (Іс. 45:9):

«Горе тому, хто з Творцем своїм сва

риться, черепок із земних черепків! Чи
глина повість гончареві своєму: “Що ро

биш?” а діло його: “Ти без рук!”»

Уявіть собі, що глина вирішила не ко

ритися гончареві. Вона надумала собі,
що може сама чогось досягти. Глина ле

жала і намагалася стати красивою ва

зою, а може, сервізом. Довго
довго ле

жала глина, аж поки не зробилася твер

дою. Вона все думала, що перетворить

ся на сервіз, але – на жаль... Прийшов
гончар і викинув непотрібну грудку.

Ми буваємо подібними до тієї норо

вистої глини, що сперечається з гонча

рем, вважаючи, що сама зможе себе
сформувати.

Мрії і реальність
Авесалом теж так вирішив. Він прий


шов до висновку, що сам може зупини

ти колесо історії і написати її наново,
без Бога та Його мудрості. Він молодий,
сміливий, повен рішучості, зовсім як ми.

А про що може мріяти він – син царя?
Авесалом – третій син Давида. По лінії

матері був внуком ґешурського царя (2
Сам. 3:3). Він був обдарований надзви

чайною вродою і чудовим волоссям

(2 Сам. 14:25). Авесалом має чудового,
благочестивого батька, життя якого і слу

жіння Богові варте наслідування.

Цілком можливо, що Авесалома не за

довольняло становище третього сина. І
це при його зовнішності!? Чимало често

любних планів з’являлося у його голові.
Напевно, він засуджував свого батька за
перелюб з Вірсавією (2 Сам. 12:9
11).

Незабаром сталося те, що докорінно
змінило ставлення Авесалома до батька.

Давид надмірно любив дітей, і ця лю

бов йому часто заважала бути суворим і
вимогливим. Зокрема, він не відреагу

вав потрібним чином на те, що Амнон
знеславив свою зведену сестру Тамару.
Тамара була рідною сестрою Авесалома,
тому йому було боляче, що батько не
покарав кривдника як слід за цей вчи

нок, а пустив усе на самоплив.

Ось тут і виникає у Авесалома в сер

ці рішення вчинити так, як він вважає
справедливим. Ніде в Біблії ми не зна

ходимо вірша, в якому Авесалом про

сить Бога розв’язати цей конфлікт. Ніде
не знаходимо його прохання до батька.
Він усе вирішив сам. Ненависть посели

лась у його серці, вона – порадник Аве

салома, а помста – найважливіша мета.

Авесалом підступно заманює Амнона
та інших синів Давида на свято, вбиває
того, хто образив його сестру, і тікає в
Ґешур до свого діда. Давид не робить
ніяких спроб покарати сина.

УРОК 

10
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цілком підкорялися Його волі

Ключовий вірш: «Благаючи: “Отче, як волієш, – пронеси мимо Мене цю
чашу! Та проте – не Моя, я Твоя нехай станеться воля!”» (Лк. 22:42)

АВЕСОЛОМЕ, АВЕСАЛОМЕ...
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Повернення «блудного» сина?
Згодом Давид дозволив своєму непо


кірному синові повернутися, бо його
«серце прихилилося до Авесалома». Але
замість вдячності Авесалом задумав лу

кавство. Чому людина ніколи не може
бути просто вдячною за те, що її про

стили? Навпаки, замість цього «я» – гли

на – сама вирішує, що робити. І Авеса

лом задумав ось що: щоранку він про

кидався рано, ставав біля воріт і, коли
хто
небудь ішов до царя з якимись пи

таннями, закликав до себе і сам судив,
мотивуючи свої вчинки тим, що цар
зайнятий.

Він був люб’язним, не шкодував по

хвали і в такий спосіб, неправдою,
«крав серця» ізраїльтян.

Потім, сказавши неправду цареві, він
їде до Хеврона нібито виконати обітни

ці Господу. Хитрістю збирає війська,
щоб скинути батька.

Знову свавільство звершує суд. Авеса

лом «на коні», він торжествує. Але чи
було місце для спілкування з Богом в
душі переможця? Ні. Він не шукав по

ради у Бога. Він просто забув про Ньо

го. Для нього головне – жага влади,
будь
якою ціною, навіть якщо для цьо

го доведеться скинути з престолу батька,
а може, і вбити його.

Господь дозволив усьому цьому ста

тись, можливо для того, щоб вказати
Давидові на помилки, яких той припу

стився у вихованні дітей. Надмірна лю

бов до дітей, втім, як і до всього іншо

го, затуманює розум.

Злети і падіння
Тріумф! Авесалом у Єрусалимі. Давид

тікає, навіть не потурбувавшись про свій
гарем. Авесалом увійшов до наложниць
свого батька – такий крок у давнину
означав, що той, хто це зробив, претен


дує на престол. Давид був живий, і Аве

салом не міг оголосити себе царем. На

ступний крок – відкритий виступ проти
батька. Але Господь задумав інше. План
битви, який «допоміг» скласти Ахітофел
(таємний порадник Авесалома), Бог
зруйнував, тому «що Господь приніс зло
на Авесалома» (2 Сам. 17:14).

Зрештою, як глина не сама вирішує,
чим її бути, так і Авесалом не зміг ста

ти царем, тому що Бог вирішив хід бит

ви на користь свого обранця – Давида.

Фінал трагічний: Авесалом загинув
безглуздою смертю (2 Сам. 18:9
14).

Усе життя він прагнув слави, а не Бо

га. Ще за життя поставив собі пам’ят

ник у царській долині, бажаючи таким
чином увіковічнити своє ім’я, можливо,
вважаючи пам’ятник більш надійним і
довготривалим свідком, ніж людська
пам’ять.

Він залишив по собі пам’ять, але яку:
гордість, свавілля, непослух, непокора
батькові і Богу. Хоча це сумно, але факт.

Який урок візьмемо для себе? (Дайте
письмові відповіді).

– Вирішіть, що ви обираєте: благословен�
ня Господнє чи покарання?
__________________________________________ 

– Чи шукаєте ви Божої поради в прий�
нятті життєво важливих рішень?
__________________________________________ 

– Що вам потрібно зробити, щоб не вияв�
ляти свавілля?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Моліться і просіть Господа допомогти
вам у тих ситуаціях, де ви хочете вчини

ти щось без Його поради, свавільно.
Пригадайте в такі хвилини трагічну істо

рію Авесалома.



Як виховати в собі характер Христа 41

УРОК 
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Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 12

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 13

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 14

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 15�16

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 17�18

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 19�20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 21�22

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Куди дорога?
У горах часто трапляються цікаві си


туації. Ось ви йдете гірським плато або
пробираєтеся крізь міжгір’я і раптом
опиняєтесь у тумані, який невідомо
звідки взявся. Це або хмарою «накри

ло» вас, або вітром принесло густий ту

ман. Важко щось побачити в такому
«молоці», все навколо втрачає чіткі об

риси, і вже сам не знаєш, де знаходиш

ся. Заблукати в горах, ще й у туман, не

безпечно, можна за недбалість заплати

ти власним життям.

На превеликий жаль, доводиться кон

статувати, що і в нашому щоденному
житті з різних причин ми раптом пере

стаємо бачити чіткі контури хреста на
Голгофі, його замінюють інші «цінності».

Соломон – мудрий цар
Швидше за все, ви скажете, що Соло


мон був занадто мудрим, щоб втратити
Божий орієнтир у власному житті. Але
Біблія оповідає про інше.

Соломон був вихований у страху Бо

жому. З юних літ він бачив ставлення
батька до Бога. Він знав, що Давид ціл

ком присвячений Богові, більше того,
він був «мужем за серцем Господа».

Соломон знав про задуми і мрії бать

ка. Він знав, що Давид дуже хотів побу

дувати храм своєму великому Богові,

Якого він дуже любив. Але Бог обрав
для цієї мети його сина – Соломона.

Господь щедро поблагословив Соло

мона – Він подарував Своєму обранце

ві мудрість. Саме цього просив у Бога
молодий цар.

Мудрість Соломона перевершувала
мудрість «всіх синів людських». Його
Приповісті – це збірка мудрих порад і
рекомендацій на різні випадки життя.
Його спостереження за поведінкою лю

дини відзначаються глибиною і точні

стю. Багато висловлювань із припові

стей стали приказками.

За життя Соломона багато людей з
різних куточків землі приходили послу

хати його.

Ім’я Соломона стало синонімом миру
і добробуту. Люди жили мирно, мали
достаток. Вони бачили ті благословення,
які Господь дарував царю – мудрість, ба

гатство, славу, пошану і мир з усіма
навколішніми царствами.

Що в серці твоєму, Соломоне?
Що ж було в серці цієї мудрої люди


ни? Хоча Соломон бачив, як його бать

ко поклонявся Господу, любив Бога і
спілкувався з Ним, сам він не мав таких
щирих, особливих, індивідуальних сто

сунків з Господом. На початку свого
шляху він усіма силами прагнув шукати

УРОК 

11
Біблійна істина: Бог наказує людям не створювати собі ідолів 

і не поклонятися їм

Ключовий вірш: «І нехай буде серце ваше з Господом, Богом нашим, 
щоб ходити постановами Його та щоб перестерігати заповіді Його, 
як цього дня!» (1 Цар. 8:61)

РОЗМИТІ МЕЖІ
ЕКЛЕКТИЗМ ТА ІДОЛОПОКЛОНСТВО
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Божого керівництва. Однак неможливо,
знайшовши Бога та налагодивши з Ним
стосунки, вже більше не піклуватися
про їхній розвиток, зміцнення, онов

лення. Це те саме, якщо людина п’є на
початку життя тільки чисту джерельну
воду, а потім раптом вирішує, що бо

лотяна вода значно краща, і задовіль

няється питтям із калюжі, – тож незва

жаючи на те, що колись людина пила
лише чисту воду, вона може померти
від кишкової інфекції.

Чому ж Соломон не боявся померти
від духовної інфекції? І що ж це за та

ка інфекція?

Діагноз простий: він загубив розумін

ня того, що Боже, а що ні. І взагалі пе

рестав розуміти, що поклонятися треба
тільки Самому Богові.

Падіння: 
глупота замість мудрості

У Біблії, в Законі, було сказано, що
полігамні шлюби (багатоженство) допу

скалися Мойсеєм через жорстокість сер

дець євреїв. У Соломона був величезний
гарем навіть за тогочасними звичаями
(700 дружин і 300 наложниць), хоча Бог
забороняв цареві «примножувати» жі

нок, «щоб не відступило його серце»
(Повт. Зак. 17:17). Ці дружини
язичниці
і втягли царя в ідолопоклонство. Він не
подумав, що таке рішення приведе йо

го до духовного падіння.

Соломон не забував приносити жерт

ви Богові, але й іншим богам і божкам
своїх дружин він також ніс жертви.
Чим старшим він ставав, тим більше
в’язнув у гріх. Він відступав усе далі і
далі від Бога (1 Цар. 11:33). Бог одно

значно засудив Соломона – серце його
вже не було відданим Господу.

Що ж захоплювало царя? Багатство, ве

личезне багатство, жінки і задоволення

їхніх примх, поклоніння іншим божкам.
Соломоне, Соломоне, де ж твоя мудрість?

Божий вирок: його життя буде поз

бавлено довголіття, царство буде поділе

но. Але Бог милостивий, Він заради лю

бові до Давида не допустив поділу цар

ства під час правління Соломона.

А що у нашому серці, чим зайняте
воно? Матеріальними цінностями, їх до

сягненням? Ми думаємо «про те, що
вгорі», чи тільки «про земне» (Кол. 3:2)?

Пам’ятайте, що сказав Ісус: «Шукайте
ж найперш...» (допишіть тут вірш Мт.
6:33) _____________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Що це означає для вас особисто? _____
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Прийміть це як правило для своїх ду

мок і вчинків.

❤ Розгляньте і заповніть під час під

биття підсумків малюнок, який подаєть

ся нижче. Це символічне зображення
молитви у вигляді серця, з якого вона
випливає.

«А Господа Христа святіть у ваших
серцях...» (1 Петр. 3:15)
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Царство Давида 
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УРОК 

11 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 2 Сам. 23�24

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 1�2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 3�4

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 5�6

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 7�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 9�10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 11

Що мені каже Бог Як мені чинити
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«Життя – це чуйність»
Як часто у своєму християнському

житті ви стикаєтеся з проблемами,
розв’язати які вам не під силу? Напев

но, як і багатьом іншим людям, вам
хочеться, щоб хтось допоміг вирішити
те чи інше питання, або хоча б дав ко

рисну пораду. Хтось мудро зауважив,
що «життя – це чуйність». Частіше за
все ця чуйність виявляється щодо себе,
але, якщо ми християни, то долаючи
егоїзм, стаємо небайдужими до про

блем інших людей. Саме зростання у
Христі допомагає нам змінюватись, і
наша чуйність стає глибшою, справ

жньою. Ось тоді до нас ідуть за пора

дою, знаючи, що любов Христа в нас
допоможе знайти правильне рішення.

До кого пішов Рехав’ам?
На жаль, не до Бога. Він зовсім забув

про те, що Бог може розв’язати його
дилему.

Рехав’ам виріс в атмосфері вседозво

леності. Хоч у Соломона було 700 дру

жин і 300 наложниць, син чомусь згаду

ється лише один – він, Рехав’ам. З ди

тинства він опинився в привілейовано

му становищі. Син царя не знав ні в чо

му відмови.

Чи давав Соломон – мудрий цар – йо

му настанови? Ми знаємо про те, що
Соломону давав особисті настанови йо


го батько Давид. Але Соломон не пішов
далі, він не зростив сина в дусі побож

ності і поклоніння Господу. Швидше за
все, еклектизм батька привів сина до
безбожності. Яке серце могло бути у
нього? Серце жорстоке, засмучене, в
якому не було місця для Бога. Він був
лише внуком того, чиє «серце було ціл

ком віддане Господу».

Дивіться, яка закономірність:
1) Давид – муж за серцем Бога;
2) Соломон – не до кінця відданий

Богу;
3) Рехав’ам – навіть не думає бути «за

серцем Бога», озлоблений проти Нього.

Прийми рішення
Рехав’аму нічого не довелося робити,

царство саме прийшло до нього в руки.
Здавалося б, веселися, душе, пий, їж –
усе добре! Проте...

У найменш зручний для того час до
спадкоємця престолу приходить делега

ція від імені «усього Ізраїля».

Молодий царю, – ваш вихід! Вирі

шуйте проблему: полегшити тягар, на

кладений батьком, чи ні?

Одне питання, дві відповіді: 1 Цар.
12:6
11.

Ви помітили, наскільки зухвала моло

дість? Вона – рішуча, свавільна, живе без
Бога. Ніхто з царевих молодих друзів і
не подумав про те, щоб сказати: знаєш,

УРОК 

12
Біблійна істина: Бог попереджує, що погані поради призводять

до руйнування

Ключовий вірш: «Не дайте себе звести, – товариство лихе псує добрі
звичаї!» (1 Кор. 15:33)

ОБЕРЕЖНО: 

ПОГАНІ ПОРАДИ



Як виховати в собі характер Христа 47

Рехав’аме, давай ці три дні будемо про

сити поради у Бога. Ні! Ніхто не шукає
того, що вгорі, не шукає Божої поради.

Рехав’аму припала до душі порада мо

лодих придворних. До чого призвело
все це? До розділення царства на Юдею
(2 племені) та Ізраїль (10 племен).

Заборона Божа
Рехав’ам вирішує йти війною на не


покірних, на чолі яких – Єровоам. Але
Шемая
пророк сповіщає: все, що ста

лося з Юдою та Ізраїлем, – все це від
руки Божої.

Що сталося далі? Єровоам не виправ

дав Божих сподівань і не захотів жити і
керувати згідно зі Словом Божим. Нав

паки, він запровадив в Ізраїлі культ «зо

лотих тельців». Новий цар Ізраїлю забо

роняв людям ходити до храму, який
знаходився в Юдеї, і, як альтернативу,
створив у Бет
Елі і Дані два культових
місця – капища, де приносили жертви.
Сам зав’яз в ідолопоклонстві, ще й на

род до цього схилив. Але, звичайно,
Єровоам за це був покараний.

Рехав’ам царював у Юдеї 17 років.
Центром залишався Єрусалим. І весь
цей час «Юда робив зло в Господніх
очах». Тут справи були нічим не кращі,
ніж в Ізраїлі. Хоча храм Господній у
Єрусалимі був, але люди зробили
ідольські висоти, статуї і капища. І Бо

гу поклоняємось, і іншим богам. Що
тут такого? Адже так робив і Соломон!

Але Бог «осміяний бути не може»; що
посієш, те й пожнеш. Рехав’ам прийняв

погані поради, втратив владу над Ізраї

лем, став ідолопоклонником. Для Бога в
його серці не було місця. І Бог вирішує
справедливо покарати Рехав’ама через
фараона Єгипту Шушака. Цей фараон
зруйнував багато міст, укріплених Ре

хав’амом, і підступив до Єрусалима. За
словами пророка Шемаї, тільки упоко

рення і визнання Господа Богом могло
врятувати народ від знищення. Упоко

рилися всі, і Рехав’ам також. Господь
побачив це і замінив знищення на «дис

циплінарні заходи»: Юдея буде платити
данину Єгипту. Перед тим, як піти,
фараон пограбував скарби дому Гос

поднього і царського палацу.

Ось такі сумні наслідки поганих по

рад.

– Якщо до вас прийдуть за порадою, що
ви зробите?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Чия порада є найважливішою і завжди
правильною? Чому?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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УРОК 

12 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 12

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 13

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 14
Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 15

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. П.: 1 Цар. 16; 2 Хр. 10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. П.: 1 Цар. 17; 2 Хр. 11

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. П.: 1 Цар. 18; 2 Хр. 12

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Що сталося?
З книги Ернста Модерзона «Пророк Ілля»

«У житті Лютера часто траплялося,
що він занепадав духом під тиском об

ставин і не бачив ніякого виходу.
Справа Євангелії, здавалося, мала не

минуче загинути серед навколишньої
ворожості. Якось такий період смутку
продовжувався особливо довго. Всі
вмовляння були марними. Він так і за

лишався пригніченим. Ось тоді його
вірній дружині Катерині спала на дум

ку чудова ідея. Сталося так, що в один
з таких днів зажури Лютер повернувся
додому, а біля дверей його зустріла
дружина, одягнута у все чорне, як вдо

ва, з засмученим обличчям. “Що тра

пилося?” – спитав Лютер, злякавшись.
“О, трапилося щось дуже і дуже сум

не”, – відповіла вона. “Так що ж стало

ся?” – нетерпляче вигукнув він. “Уяви
собі тільки, – відповіла йому дружина,
– помер люблячий Господь Бог. Тому
я в скорботі”. І тільки тоді Лютер зро

зумів усе й усміхнувся. У той момент
ніби промінчик сонця пробився крізь
похмурі хмари. До нього знову повер

нулася радість, він знову поглянув на
Господа і знову знайшов живого і все

могутнього Бога».

Смуток, відчай, депресія? Що спільно

го між цими словами? Чому сьогодні
особливо актуальним стало звернення

до цих тем? Хіба раніше люди не впада

ли у відчай, з ними не траплялося депре

сій? На жаль, у минулому, як і сьогод

ні, люди мали такі ж проблеми.

У часи царя Ахава
На ті часи, про які ми читали про


тягом цього тижня, випадає життя і
служіння пророка Іллі. Правив тоді Із

раїлем один з найбільш нечестивих ца

рів – Ахав, який продовжував вводити
народ у найстрашніший гріх – ідоло

поклонство. До того ж, поглиблюючи
свій гріх, Ахав одружився з фінікійсь

кою принцесою Єзавеллю. З величез

ною наполегливістю, значно випере

дивши свого чоловіка у релігійній зав

зятості, насаджувала вона в Ізраїлі і
Самарії культ Ваала.

Тоді Бог обирає пророка Іллю, щоб
сповістити нечестивцю
царю та цариці,
що на землю буде послана посуха.

Незвичайним способом Господь тур

бується про Свого пророка під час засу

хи, потім Він відправляє Іллю до Сареп

ти, де про нього дбатиме бідна вдова.

Мине час, і Ілля повинен буде стати
перед Ахавом, щоб сповістити остаточ

ний вирок ідолопоклонникам.

На Кармелі
На горі Кармел ми бачимо Іллю, який

вступив в протиборство з 450 пророка


УРОК 

13
Біблійна істина: Бог обіцяє нам Свою допомогу, навіть якщо ми

у депресії та відчаї

Ключовий вірш: «Отож, на долонях Своїх тебе вирізьбив Я, твої мури
позавсіди передо Мною» (Іс. 49:16)

ТИ НЕ САМОТНІЙ
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ми Ваала. Ілія пропонує усьому народо

ві просити Божого суду, і люди радо
приймають пропозицію пророка. Адже
справді дуже цікаво, який Бог виявить

ся істинним?

Цілий день Ваалові пророки катували
себе, просячи свого бога послати во

гонь, прийняти жертву, але марно. Ваал
нікого не почув і нікому не відповів.
Чи міг бовван почути зойки своїх про

років? Звичайно ж, ні.

Ілля взяв 12 каменів, за числом пле

мен Ізраїлевих, побудував з них жертов

ник в Ім’я Господнє, зробив навколо
рів, забив бика, поклав його на жертов

ник і наказав народові лити воду на рів
і на жертовник (усього було вилито 12
відер води). Потім Ілля помолився до
Бога і сказав: «Нехай пізнає цей народ,
що Ти – Господь Бог...» Раптом з неба
зійшов вогонь і спалив його жертву.
Для всіх, хто був на Кармелі, стало аб

солютно зрозуміло, що існує тільки
один істинний Бог. Увесь народ закри

чав: «Господь, – Він Бог, Господь, – Він
Бог!». Це був момент об’явлення Божої
слави. Всі пророки
ідолопоклонники бу

ли знищені.

Потім пророк Ілля звелів Ахаву по

вернутися до Їзреела, бо скоро буде
дощ, який пошле Господь. Колісниця
царя Ахава мчала з гори до Їзреела, її
наздоганяли чорні дощові хмари, а
попереду колісниці біг Ілля (1 Цар.
18:41
46). (Простежте і позначте на
карті шлях Іллі з Кармела до Їзреела).

Грізне повеління і страх
Ахав розповів Єзавелі про все, що

сталося на Кармелі, в тому числі і про
розправу над пророками Ваала. Вона
розлютилася. Дуже підступною була
ця цариця! Вбити пророка після
тріумфу на Кармелі означало виклика


ти гнів народу, оскільки Ілля у цей час
мав велику популярність. Тому вона
вирішує зробити інакше і відправляє
посланця зі словами: «Отак нехай зро

блять мені боги, і так нехай додадуть,
якщо цього часу взавтра я не зроблю
душі твоїй, як зроблено душі кожного
з них!» (1 Цар. 19:2).

Якою була реакція Іллі на погрозу
Єзавелі? Переляк! Стурбований за своє
життя, Ілля вирішив тікати. Подивіться
яку дорогу він пройшов! (Позначте на
карті шлях пророка від Їзреела до Беер

Шеви, через усю Юдею, а потім ще на
день дороги в пустелю).

Позостався я сам...
Погроза цариці злякала Іллю. Він забув

про те, як Бог беріг його біля потоку
Керіт, як допомагав у Сарепті в домі вдо

ви, як виявив Свою славу на Кармелі.

Страх, виявляється, не дає людині ба

чити Божі благословення і дії у своєму
житті. Він паралізує волю і дух і веде до
депресії.

Ілля переживає біль і страждання. Він
шукає усамітнення, тому йде в пустелю,
далі від людей. Він не в змозі боротися
і просить у Бога смерті.

Але Бог любить і не залишає Іллю,
Він бачить його відчай. Через Свого
Ангола Він посилає йому їжу для під

кріплення тіла, підбадьорює його, а по

тім Сам звертається до Іллі і дає йому
нове доручення: повернутися до служін

ня, помазати трьох Божих обранців:
двох – на царство і одного на пророка.
Окрім того, Він відкриває Іллі, що є ще
сім тисяч людей, які зберегли вірність
істинному Богу, що він не самотній у
своїй вірі.

Спасаюча сила любові
Який урок ми можемо взяти для себе?
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Не треба засуджувати людину, яка по

трапила у стан депресії, відчаю. Не тре

ба залишати її на самоті. Потрібно до

помогти їй боротися зі страхом. Як?
Силою молитви. Молитися з нею і за
неї, разом читати і розмірковувати над
Словом Божим. Допомогти знайти за

няття, яке б зацікавило її. Можливо, що
стан цієї людини не
зміниться раптово,
але ваша турбота, лю

бов і молитви допо

можуть їй позбутися
депресії.

Підбадьорюйте її
словами зі Святого
Письма, де сказано
про рятівну силу лю

бові нашого Господа
Ісуса Христа: «Напра

вду ж Він немочі на

ші узяв і наші болі
поніс, а ми уважали
Його за пораненого,
ніби Бог Його вдарив
поразами й мучив... А
він був ранений за на

ші гріхи, за наші про

вини Він мучений
був, – кара на Ньому
була за наш мир, Йо

го ж ранами нас уздо

ровлено!» (Іс. 53:4
5);

«У всьому нас тис

нуть, та не потиснені
ми; ми в важких об

ставинах, але не впа

даємо в розпач. Пере

слідують нас, але ми
не полишені; ми по

валені, та не погубле

ні» (2 Кор. 4:8
9);

«І живу вже не я, а
Христос проживає в

мені. А що я живу в тілі тепер, – живу
вірою в Божого Сина, що мене полю

бив, і видав за мене Самого Себе» (Гал.
2:20);

«Надійся на Господа всім своїм сер

цем, а на розум свій не покладайся! Піз

навай ти Його на всіх дорогах своїх, і
Він випростує твої стежки» (Пр. 3:5
6).
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УРОК 

13 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 19

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 21

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Цар. 22

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 1

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 3

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Чи зігрів ти кого�небудь?
Щоранку я веду свою маленьку до


нечку в дитячий садок. Її ручка довірли

во стискає мою, вона не хвилюється, бо
поруч найвірніший і найнадійніший
друг у світі. Часто ці маленькі долонь

ки я відігріваю у своїх великих руках і
безмежно радію тому, що можу своїм
теплом відігріти змерзлі пальчики.

Щось подібне відбувається і в духов

ному житті. Скільки поруч з нами лю

дей, душі яких змерзли або навіть за

клякли від нескінченних тривог і жит

тєвих клопотів. Часом ми не поміча

ємо тих, хто потребує, щоб його зігрі

ли теплом своєї підтримки, сердечної
уваги, чуйності. Чи багато сердець ви
відігріли радісною звісткою про Спаси

теля? Кому подарували радість і надію?

Господь Ісус Христос дав нам диво

вижний зразок для наслідування: Він
зігрів своєю любов’ю зачерствіле серце
митника Закхея, подарував радість жит

тя сліпому каліці і прокаженому, спов

нив любов’ю бунтарське серце Петра,
допоміг отримати спасіння Никодиму
і багатьом
багатьом іншим нещасним і
страждаючим.

У Шунамі
«Чому? За що? Чому це сталося саме в

моїй родині?» Можливо, так запитувала
себе шунамітянка.

Адже нещодавно вона дуже раділа:
неочікуване щастя наповнило її дім –
Бог, за волею Своєю, послав їй сина! Це
провістив Божий чоловік – Єлисей. Оче

видно, Бог дарував їй таке особливе бла

гословення за добре ставлення до Свого
слуги. А тепер син помер... Сльози зали

вали їй обличчя.

Що ж робить ця жінка? Вона перено

сить тіло хлопчика на постіль чоловіка
Божого до його кімнати, яка була виді

лена в її будинку, зачиняє двері. Йде до
чоловіка і сповіщає, що вирушає до
Єлисея. Чоловік, хоча й здивувався тако

му рішенню, але погодився.

Жінка знає, де шукати пророка Єли

сея – на горі Кармел. Єлисей здалеку
бачить, як шунамітянка наближається
до гори, і проникливо розуміє, що во

на тут не просто. Він не помилився.
Залишивши без уваги привітання Ґеха

зі, слуги пророка, жінка в журбі і по

корі від великого горя падає до ніг
Єлисея.

Пророк вирушає до Шунаму за жін

кою. «Хлопчик помер. Що робити?» –
напевно, думає дорогою Єлисей. Увій

шовши до кімнати, він побачив картину
безвиході і горя.

Але потім відбувається чудо!
Воскрешення сина шунамітянки по


дібне до воскрешення сина сарептської
вдови Іллею (1 Цар. 17:8
24).

УРОК 

14
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були Його милосердними

служителями

Ключовий вірш: «Діточки, – любімо не словом, ані язиком, але ділом та
правдою!» (1 Ів. 3:18)

ЄЛИСЕЙ
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2 Цар. 4:33
36 вказує на особисту
участь пророка, його єднання з мертвою
дитиною, співпереживання. Без такого
зближення і гарячої молитви, напевно,
нічого б не сталося.

«Любімо... ділом...» (1 Ів. 3:18)

Найжалюгідніші і найнещасніші лю

ди в світі – ті, хто серед горя та невдач
починають жаліти себе, обвинувачуючи
у всьому Бога.

А як поводить себе шунамітянка? Вона
мужньо зустрічає горе, яке випало на її
долю. Жінка, сповнена рішучості, сміливо
йде до пророка і просить, щоб він діяв.
Вона розуміє, що Бог знає і допускає все,
що відбувається з нею, але також впевне

на, що Божа людина може їй допомогти
в її горі. У неї вистачає сил підняти очі
до неба, а не піддаватися горю.

Великою була радість і вдячність жінки,
яка отримує воскреслого сина. У покорі
падає вона до ніг Єлисея, схиляючись пе

ред всемогутністю Божою, коли пророк
приводить до неї живого хлопчика.

Повчальні і дії пророка Єлисея. Він
віддав своє тепло хлопчику, його доло

ні були міцно притиснуті до долонь
дитини, очі до очей, уста до уст. Ніби
життя великої дорослої людини перехо

дило в маленьке тендітне тільце.

Єлисей гаряче молився, знаючи, що
Господь може оживити дитя. Якщо ми
не молимось за тих, хто потребує спа

сіння у Христі, то навряд чи можемо
очікувати, що вони оживуть духовно.
Єлисей вірив і молився, він ніби з’єд

нався з хлопчиком, узявши на себе йо

го смерть і віддаючи своє тепло, ди

хання, життя.

Ісус Христос помер за кожного з нас,
щоб ми, мертві у гріхах і злочинах, мо

гли прийняти дароване Ним життя че

рез спасіння. Тому ми також повинні
ділитися Його життям, розповідаючи
навколишнім людям про спасіння. Ми
повинні навчитися відігрівати мертві у
гріхах душі – нести світло щирої любо

ві Христа, і не просто словом, але осо

бистою участю.

Християнине, йди мерщій у світ широкий,
Де зла багато й де в пошані є обман,
Де стоптана людини гідність так висока, –
Ти скрізь звіщай науку перших християн.

Християнине, всіх ти закликай до Бога,
Щоб радість прощення нещаснії знайшли,
Одержали спасіння від гріхів, тривоги,
Дні ласки Божої ще доки не пройшли.

Християнине, розсівай зерно любови,
Братерство й згода між людьми нехай цвіте,
Хай завітає в серце кожного обнова,
Щоб славилось Господнєє Ім'я святе.
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Християнине, християн буди поснулих,
Сьогодні ж день борні, – не час дрімот, спання!
Нехай встають, щоб марно дні не проминули,
Бо вже зближається ясний світанок дня.

Християнине, проповідуй Слово Боже,
Яке в людські серця приносить рай.
Господь же Сам тобі у праці допоможе,
Сміливо йди на шлях новий, часу не гай.

І. Тарасюк

Коли ми бачимо і чуємо, скільки нав

коло горя, проблем, переживань – усе
всередині завмирає від болю. Хочеться
допомогти кожному, хто страждає. Але
ми всього лиш люди, слабкі, немічні, ча

сом також потребуємо співчуття. Бог
любить кожного, Він бачить бажання
нашого серця. У Біблії ми знаходимо
відповідь на питання «як я можу допо

могти всім, хто страждає?»

«Тож тому, поки маємо час, усім ро

бімо добро, а найбільш одновірним!»

(Гал. 6:10). Звичайно ж, ніхто, окрім
Господа, не в змозі допомогти усьому
світові, який потребує допомоги. Але
нам не можна вже тепер пройти повз
чужий біль, повз німий крик про допо

могу – Бог закликає нас зупинитися.
Адже, щоб допомогти людському горю,
не так вже багато потрібно зробити –
тільки бути поруч.

Моліться про те, щоб Господь послав
вам любов до людей, щоб нести Його
любов і співчуття тому, хто страждає.
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УРОК 

14 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 4

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 5

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 6

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 7�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 9

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 11

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Не мстіть...
Часто в житті можна почути нарікання

людей на те, що їх хтось обдурив, вчинив
несправедливо, підвів або порушив обі

цянку. Ми теж не виняток, буває, також
нарікаємо на такі вчинки. Але коли хтось
образив нас, хочеться справедливості, за

хисту або такої відплати тому, хто обра

зив, щоб мало не здалося!

Але справедлива з людської точки зо

ру помста, коли здійснилася, раптом
стає тьмяною і зовсім безрадісною. Чо

му? А це тому, що пригадуються слова
з Біблії: «Не мстіться самі, улюблені, але
дайте місце гніву Божому, бо написано:
“Мені помста належить, Я відплачу, го

ворить Господь”» (Рим. 12:19). Бог –
справедливий, усі суди Його істинні, в
тому можна не сумніватись. Діючи по

християнськи, необхідно простити того,
хто образив. Але як це вчинити, коли
простити не можеш, коли несправедли

вість торжествує? Що тоді робити?

Царствування Єгоаша
Думаємо, що подібні питання хви


лювали людей і в давні часи. Зверне

мося до Біблії і дізнаємось, як Бог ди

виться на цю проблему.

У часи розділеного царства одним з
царів у Юдеї був Ахазія – син царя
Йорама. У короткий час свого правлін

ня він повністю перебував під владою

своєї матері Аталії і родичів із роду
Ахава.

Незабаром Ахазія був вбитий Єгу,
який таким чином виконав суд Божий
над домом нечестивого царя Ахава.

Мати Ахазії, цариця Аталія, виріши

ла, що склалася слушна ситуація для
захоплення влади, і скористалася цим.
Вона коїть нечуваний за своєю жорсто

кістю злочин, повбивавши всіх можли

вих претендентів на юдейський престол.
Навіть голос крові не зупинив її, адже
всі вбиті були її внуками. Завдяки Єго

шеві та її чоловікові, священику Єгоя

ді, врятувався тільки один з усіх дітей
Ахазії – маленький Йоаш. Протягом 7
років Єгояда переховував його у храмі.

На 7 році правління кривавої цариці
Аталії первосвященик Єгояда здійснив
повернення престолу спадкоємцеві. У
присутності всього народу Йоаша корону

вали, і він став новим юдейським царем.

В історії юдейських царів прийнято
вважати, що правління Йоаша відзна

чається благочестям. Він правив про

тягом 40 років. І дійсно, поки поруч з
царем був священик Єгояда, царське
правління відзначалося благочестиви

ми діями. Цар знаходився під знач

ним впливом священика, тому й вико

нував волю Божу. Молодий цар заду

мав провести реставраційні роботи в
храмі Соломона, тому що під час ца


УРОК 

15
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог справедливий

Ключовий вірш: «Бо близький день Господній над усіма народами, – як
зробив ти, то так і тобі буде зроблено: вернеться на твою голову чин твій!»
(Овд. 1:15)

НЕХАЙ ПОБАЧИТЬ ГОСПОДЬ,

І НЕХАЙ ПОКАРАЄ



58 Робочий зошит

рювання нечестивої цариці Аталії
храм не лише не підтримувався в на

лежному стані, але всіляко спустошу

вався (2 Хр. 24:7). Йоаш наказав вста

новити спеціальний ящик для збору
пожертвувань у храмі, щоб використа

ти зібране для відбудови Дому Божо

го. Що ж сталося з ним після того, як
священик помер?

«Нехай побачить Бог...»
Як оповідає літописець, «...по Єгоя


диній смерті прийшли князі Юдині, і
поклонилися цареві. Тоді цар їх послу

хав. І покинули вони дім Господа, Бо

га своїх батьків, та й служили Астартам
та божкам. І був Божий гнів на Юду
та Єрусалим за їхню провину» (2 Хр.
24:17
18).

Йоаш почав прислуховуватись до по

ганих порад. Такі поради, як ми вже
знаємо, до добра не ведуть. Цар пере

став шукати волі Божої і все більше від

далявся від Господа.

А що ж Бог? Він не міг дивитися, як
Йоаш, який починав добре, тепер схи

ляється до ідолопоклонства сам, та ще й
народ підштовхує до того ж. Господь
почав посилати до царя Своїх пророків,
які застерігали його і звинувачували за
недобрі вчинки. Але ні цар, ні його чи

новники не бажали чути голос Божий.
Тоді Бог посилає до Йоаша сина Єгоя

ди – священика Захарія. Він у силі Ду

ха Божого звинувачував царя і народ у
боговідступництві. Але серце царя вже
було повністю озлобленим і зачерстві

лим, тому він наказав побити Захарія
камінням (2 Хр. 24:20
21). Йоаш не зва

жав на те, що колись Єгояда, ризикую

чи собою і власною родиною, зберіг йо

му життя, що, можливо, разом із Заха

рієм минуло і дитинство царя. Ні, ніщо
не зупинило його злість.

Змова проти Захарія відбулася за
царським наказом, і пророка побили
камінням безпосередньо у дворі храму.
Так було у всі часи – голос Божої спра

ведливості людина відкидала.

Захарія любив Бога і знав про те, що
Він справедливий, тому пророк віддає
суд (помсту) Богові. Його останні сло

ва – «Нехай побачить Бог, і нехай пока

рає!» – свідчать саме про це.

Божа справедливість
Бог справедливий, він не залишив без


карним убивство Свого вірного служи

теля. Йоаша вбили внаслідок змови, і як
тут не пригадати слова, сказані через
пророка Овдія: «як зробив ти, то так і
тобі буде зроблено: вернеться на твою
голову чин твій!» (Овд. 1:15).

Бог уважно стежить за тим, як люди
ставляться до Його служителів. Юдейсь

кий народ у своїй більшості ставився до
глашатаїв Божої волі – пророків – негід

но. Тільки за те, що пророки казали
правду, одних переслідували, інших би

чували, деяких, як Захарія, вбили. Мож

ливо, юдеї вважали, що чинять справед

ливо, але Господь говорить інакше.
Справедливий тільки Божий суд. Кожен
несе відповідальність за свої вчинки, як
добрі, так і погані.

Коли читаєш на сторінках Біблії про
пророка Захарія, мимоволі спадає на
думку аналогія з життям, служінням і
трагічною загибеллю реформатора з Бо

геми (Чехія), сміливого проповідника
Євангелії, богослова Яна Гуса.

У питаннях віри та її застосування в
житті Гус завжди дотримувався Слова
Божого – Біблії. Він активно боровся
зі спотворенням істин Святого Пись

ма, викривав католицьку церкву за
торгівлю індульгенціями, прагнув по

вернення принципів раннього христи
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янства, які були забуті. Звичайно ж, у
нього з’явилося багато ворогів, йому
погрожували, про нього говорили як
про єретика, жорстко критикуючи йо

го погляди.

Але простий народ Чехії любив Гуса і
збирався, щоб знову й знову послухати
його проповіді. Щоб захистити свої по

гляди і викласти принципи свого вчен

ня, він, заручившись охоронною грамо

тою богемського короля Вацлава IV, ім

ператора Сигізмунда і навіть самого па

пи римського Івана XXIII, вирушив на
Собор до Констанца. Але, незважаючи
на грамоту і обіцянки володарів зем

них, Яна Гуса заарештували. Його звину


ватили в єресі, яка була небезпечною
для «законної релігії». Вирок суду:
засудити на спалення живцем. Страта
відбулась у 1415 р. Душа сміливого Бо

жого глашатая знайшла спочинок у віч

ній оселі Творця.

Нехай Господь дасть нам більше лю

дей, здатних сміливо захищати істину,
відстоюючи Божу справу так, як свяще

ник Захарій або Ян Гус.

Нам теж корисно засвоїти урок, адже
Божа справедливість переможе і Господь
перш за все спитає про те, як ставилися
ми до Його дітей. Поміркуйте і ви над
своїм ставленням до вірних служителів
Божих.

* Ян Гус (1371
1415) – національний герой чеського народу, ідеолог чеської Реформації. У
1402
1403 рр. – ректор Празького (Карлового) університету. Надихав народний рух в Чехії проти
спотворення католицькою церквою біблійних істин.


 Яку милість Бог виявив до Йоаша? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

� Яку справедливість Бог виявив до Йоаша? ___________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

� Яку милість Бог виявив до мене? _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

� Які дії Бог очікує від мене у відповідь на Його милість і справедливість? _____________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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УРОК 

15 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 12

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 13

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 14

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 15

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 16

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 17

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 18

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Правління Єзекії
Чи бували у вашому житті дні, коли

здавалося, що Господь залишив вас сам

на
сам із бідою або не допоміг? Так, такі
дні трапляються у кожної людини. Але
що відбувається насправді, незалежно від
нашої уяви?

У Біблії ми знаходимо історію про
людину, яка б могла впевнено заявити,
що Бог залишив його. Ви запитаєте:
«Що ж це за людина?»

У книгах 2 Царів, розділи 18
20, і
2 Хронік, розділи 29
32, оповідається
про юдейського царя Єзекію.

Ось що мовиться про нього в літопи

сі царів: Єзекія успадкував престол після
свого батька, царя Ахаза, який був без

божником і навіть не удостоївся похо

вання в царських гробницях. На відміну
від свого легковажного батька Єзекія по

чинає правління з релігійних реформ.
Що ж зробив Єзекія? За його наказом
найперше було очищено і наново освяче

но храм, відновлено поклоніння Господу;
також Єзекія наказав народу жертвувати
на реставрацію дому Божого. Вітер змін
розбудив народ Юдеї. Одухотворення
людей було настільки великим, що вони
самі розбивали бовванів і руйнували жер

товники по всій країні (2 Хр. 31:1).

Реформи, які запровадив Єзекія, висо

ко оцінив літописець: «...І робив він

добре й угодне та справедливе перед ли

цем Господа, Бога свого... робив він
усім своїм серцем» (2 Хр. 31:20
21).

Але ось на четвертому році царюван

ня Єзекії асирійський цар Санхерів
вчинив облогу, а потім завоював Пів

нічне, або Ізраїльське, царство. Весь на

род було забрано в полон. Це була
справедлива Божа кара за непослух і
безбожництво Ізраїлю. Руйнівна пере

мога асирійців над Ізраїлем, полон і
перехід до Асирії стався через те, що
народ і царі не припиняли грішити пе

ред Господом Богом. Ізраїль тепер був
відірваний від Юди, вигнаний за безза

коння з Обіцяного Краю. Коли аси

рійське військо знищило Ізраїль, цар
Юдейський зрозумів, що кордони його
царства під загрозою.

Невже я покинутий?
Ще на перших порах після свого

вступу на престол Єзекія розірвав ва

сальний договір, який уклав його бать

ко з Асирією і, як написано в 2 Цар.
18:7, «збунтувався» на асирійського ца

ря, і не платив йому податки. Санхерів
вирішив за будь
яку ціну повернути по

кірність Юдеї. Саме з цією метою він
почав проти неї військову кампанію у
701 році до Р.Х., на 14 році правління
Єзекії (2 Цар. 18:13).

УРОК 

16
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми всі свої проблеми приносили

до Нього і шукали їх вирішення разом з Ним

Ключовий вірш: «До Тебе вдаюся я, Господи, – хай же не буду повік
засоромлений! – визволь мене через правду Свою, і звільни мене, 
нахили Своє ухо до мене, й спаси мене...» (Пс. 70(71):1J2)

НА БОГА 

ПОКЛАДАЮ НАДІЮ
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На початку Санхерів вчинив облогу
кількох юдейських фортець, а потім по

вернув на Єрусалим.

Чи не здавалося тоді Єзекії, що Бог
залишив його в час біди? Чи не ставив
він подібні внутрішні запитання? Ми
не знаємо, у Писанні нічого про це не
сказано. Але з упевненістю можна сказа

ти, що Єзекія завжди й у всьому покла

дав надію на Господа: «І був Господь із
ним, – у всьому, куди він ходив, він мав
поводження» (2 Цар. 18:7).

Головне, що знав Єзекія, – що міць
не у військовій силі ворога, а в надії на
Бога і в Господньому захисті.

У протистоянні асирійцям Господь
дарував перемогу юдеям. У цьому було
прославлене Його Ім’я – Ім’я живого і
істинного Бога.

Докладний опис військових дій і пове

дінки народу юдейського під керівниц

твом Єзекії ми знаходимо у 2
й книзі
Хронік, в 32
му розділі. Як себе поводив
цар? По
перше, він робив усе можливе,
щоб зміцнити місто. Юдейські військові
керівники використали розповсюджений
на той час стратегічний прийом: були за

сипані землею водойми поза містом,
щоб позбавити противника доступу до
питної води. За наказом царя було від

будовано зруйновані ділянки міської сті

ни і почалося будівництво другої – зов

нішньої стіни. У старій частині міста
Єзекія зміцнив Мілло – насипний па

горб під міськими стінами, було загото

влено велику кількість щитів і зброї.

Потім він оголосив мобілізацію чоло

вічого населення, не перестаючи підба

дьорювати народ словами надії на Гос

пода, адже, по суті, з Санхерівом тільки
людська сила, а з народом юдейським –
сила від Господа.

«І молився цар...»
Але на цьому не зупинився цар. Ми

знаходимо його в храмі, під час моли

тви. Він одягнутий у верету – одежу
скорботи, яка свідчить про велике горе
і упокорення перед Богом.

«І молився цар Єзекія та пророк Ісая,
син Амосів, про це, і кликали до неба» –
так написано у 2 Хр. 32:20. Усі мешкан

ці міста, чиновники, священики, про

рок Ісая і цар Єзекія одностайно моли

лися Богові з проханням про допомогу.
Що відбувається далі?

Господь у великій любові до дітей
Своїх дарує звільнення, асирійський цар
встрачає армію, а повернувшись додому,
втрачає життя.

Тут ми знаходимо слова підтримки і
підбадьорення для себе. Якщо на нас
повстають проблеми та труднощі – ро

біть усе необхідне, щоб не падати ду

хом, зберіть навколо себе друзів, які
об’єднаються з вами в роботі та молит

ві Господу. Докладайте максимум влас

них зусиль та покладайте надію на Бога.
Станьте на боротьбу з духовним воро

гом своєю молитвою, вивченням Слова
і щоденним спілкуванням з Богом та ві

руючими.

� Ми знаємо з Біблії. що Єзекія довіряв Богові і сподівався отримати Його захист. Чому
ж він доклав стільки зусиль для зміцнення Єрусалима? ___________________________________
________________________________________________________________________________________

� Що це означає для мене? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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УРОК 

16 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. П.: 2 Цар. 19; 2 Хр. 29

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. П.: 2 Цар. 20; 2 Хр. 30

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. П.: 2 Цар. 21; 2 Хр. 31

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. П.: 2 Цар. 22; 2 Хр. 32

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 23; Іс. 36

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Цар. 24; Іс. 37

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. П.: 2 Цар. 25; Іс. 38�39

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Ви – світло для світу
Як виховати в собі характер Христа?

Чи можливо це зробити раз і назавжди?
Звичайно ж, ні. Виховання християнсь

кого характеру – це процес, який вима

гає відповідальності, цілеспрямованості,
присвячення. Найважливіше полягає в
тому, щоб християнин звіряв своє жит

тя зі Словом Божим і дозволяв Богові
виправляти його життя.

Христос є взірцем для кожного хри

стиянина. Його характер досконалий:
Він сповнений любові, лагідності, тер

піння, прощення, відданості волі Бо

жій, відповідальності; важко перера

хувати всі Його чесноти, бо не виста

чить сторінок, щоби вмістити їх.

Виховання у собі характеру Ісуса –
це, перш за все, прагнення до духов

ної зрілості. Протягом циклу уроків
ми побачили, які риси необхідно ви

ховати у своєму характері, щоб дого

дити Богові: цілеспрямованість, відпо

відальність, терпіння, послух, уміння
визначити головне в житті, твердість у
досягненні мети, чесність, скромність.
Це далеко не повний перелік.

У чому ж має виявлятися наш христи

янський спосіб життя? Чим відрізняєть

ся християнин від інших людей?

Перш за все, його життя побудовано
на глибоких особистих взаєминах з Бо


гом (Ів. 14:21
23; 1 Ів. 4:7
12). Христия

нин усі свої думки і вчинки довіряє
Господу, він просить у Нього благосло

вення на ту чи іншу справу. Він навіть
не уявляє, як можна жити без Бога.

Життя віруючого у Христа сповнене
бажання пізнати волю Божу, Його
благодать. Для цього він наполегливо
вивчає Слово Боже. Еразм Роттердам

ський писав: «Святе Письмо підхо

дить до всіх однаково: воно схиляєть

ся над дітьми, годуючи їх молоком,
зігріваючи, підтримуючи, роблячи все,
поки ми не зміцніємо у Христі. Буду

чи зрозумілим і простим для наймен

ших, воно і для найбільших є вартим
захоплення. Воно не відхиляє ніякого
віку, ніякої статі, ніякого статусу. На

віть сонце не є таким спільним і до

ступним, як учення Христа».

Ваше життя, вчинки і думки мають
керуватися Словом Божим і звірятися
з ним. Вивчаючи Святе Письмо, хри

стиянин отримує сильний поштовх до
різнобічного духовного розвитку осо

бистості, підвищується його загальна
культура, адже через Своє Слово Бог
повністю змінює людську істоту. Не
випадково християнина називають «ін

телігентом середовища», бо ж дарова

не Богом нове чисте серце формує по

ступово, у процесі духовного зростан


УРОК 

17
Біблійна істина: Біблія вчить, що віруючі повинні змінити

колишній спосіб життя і прагнути до святості у Христі

Ключовий вірш: «Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і
поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас Самого
Себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі» (Еф. 5:1J2)

ЯК ВИХОВАТИ В СОБІ

ХАРАКТЕР ХРИСТА
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ня, і новий зовнішній образ, і новий
стиль поведінки.

Християнин вчиться застосовувати Бо

жі істини у своєму житті, і добрі зміни,
які сталися в його характері, очевидні
для всіх. Христос сказав: «Ви – світло для
світу. Не може сховатися місто, що сто

їть на верховині гори» (Мт. 5:14). Світ

ло видно завжди. Там, де воно є, – нема
місця темряві, а християнин несе світло
Христової любові у темряву невіруючо

го світу.

Навіщо нам зростати?
Усе в житті має свій початок. Ось

зернятко лягає в землю, щоб свого ча

су принести плід. Неможливо очікува

ти від зерна проростання, якщо ми не
дали йому часу для цього. Так і хри

стиянин не може миттєво стати духов

но зрілим, бо зрілість з’являється по

ступово.

Цей процес сповнює християнське
життя глибоким духовним змістом. Він
відбувається тільки через прийняття
жертви Ісуса Христа, яка принесла спа

сіння. Це життя «подостатком», адже са

ме таке життя обіцяв нам Ісус Христос:
«Я прийшов, щоб ви мали життя, і по

достатком щоб мали» (Ів. 10:10). По

стійне перебування в Господі свідчить
християнину про те, що він має життя
вічне (1 Ів. 5:11
12). Більше того, за сло

вами апостола Павла (Еф. 1:3), Бог по

благословив віруючих у Христа «усяким
благословенням духовним у небесах»,
викупив кров’ю Христа, простив не зав

дяки добрим ділам, а за Своїм благово

лінням і благодаттю відкрив таємницю
волі Отця у Христі, бо ж у Христі ми
стали спадкоємцями вічного життя.

Навіщо зростати духовно? Відповідь
ми знаходимо у Слові Божому: щоб
змінюватися, тобто ставати все більше

і більше подібними до нашого Госпо

да Ісуса Христа (Мт. 5:48; Еф. 4:11
16;
2 Кор. 3:18). Таким чином, ми прагне

мо мати ті ж почуття, думки, які мав
Христос (Фил. 2:5), як Він любити,
прощати, терпіти.

Бути чуйними, милосердними, довго

терпеливими, слухняними, мудрими –
це можливо, якщо всім серцем покла

стися на Бога і хотіти догоджати тільки
Йому.

Послух християнина виявляється в
його любові до Бога і Христа. Саме лю

бов є рушійною силою життя віруючої
людини. Любов до Бога спонукає хри

стиянина виявляти любов і турботу про
інших людей. Любити ближнього – оз

начає служити йому, як це робив Хри

стос, прощати, бути поблажливим до
його помилок і прагнути допомогти від
них звільнитись.

Наслідуйте Бога
Чим відрізняється поведінка хри


стиянина від поведінки невіруючих
людей? Християнин знаходиться в мо

литовному спілкуванні з Богом постій

но, адже не марно молитву називають
«диханням душі». Душа християнина
сповнена вдячності і хвали Богові. Мо

литва допомагає бути бадьорими ду

ховно, берегти себе в святості.

Бог є для віруючих Небесним Бать

ком. Як земні діти йдуть за порадою
або з проханням про допомогу до
своїх земних батьків, так і християни
у молитві звертаються з усіма пробле

мами до Небесного Батька.

Богу до вподоби наші молитви, бо
вони, як «приємні пахощі» підносять

ся до престолу Його благодаті. Господь
Ісус для християн – взірець постійного
перебування в молитві. Він говорив
про важливість духовного пильнуван
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ня, спонукаючи нас до молитви:
«Пильнуйте й моліться, щоб не впасти
на спробу, – бадьорий
бо дух, але не

мічне тіло» (Мт. 26:41), Він нагадував,

що «треба молитися завжди, і не зане

падати духом» (Лк. 18:1).

Нехай Господь щедро благословляє
ваше бажання зростати духовно.

Не дайся спокусі, бо впадеш у гріх,
У Христі Ісусі будь взірцем для всіх.
Проти зла борися, гніватись не смій,
На Христа дивися, Він Порадник твій

Спаса клич на поміч,
Він є щирий Друг твій,
Не залишить в горі
Він є Помічник твій.

Не гріши у слові, не гріши в ділах;
А молися Богу, май Господній страх.
Свято, чесно, мудро ти завжди живи,
На Христа дивися, Він Порадник твій.

Тому, хто воює вірою з гріхом,
Бог вінець дарує і життя з Христом.
Брате мій, борися і у вірі стій;
На Христа дивися, Він Порадник твій.

* * *
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УРОК 

17 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Еф. 1 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Еф. 2 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Еф. 3 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Еф. 4 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Еф. 5:1�14
Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Еф. 5:15�33

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Еф. 6 

Що мені каже Бог Як мені чинити



Як добре та приємно 
бути разом!

Марія та Єлисавета були родичами,
як оповідає нам Слово Боже. Вони бу

ли обрані Богом для особливої місії.
Обидві вони одержали Божу благодать:
Єлисавета повинна була стати матір’ю
Івана Христителя (того, хто мав приго

тувати людей до приходу Спасителя).
А Марія – матір’ю Ісуса Христа, обі

цяного Месії та Спасителя світу.

Перебуваючи разом протягом трьох
місяців, Марія і Єлисавета мали до

статньо часу для спілкування, спіль

ного виконання домашніх справ; во

ни одержували взаємну підтримку і
підбадьорення, поклоняючись Богові
і радіючи Божій благодаті, яка зійшла
на них.

Про що вони могли говорити ці
три місяці? Мабуть, про все. Напев

но, вони говорили і на побутові те

ми, про те, як стати чеснотною дру

жиною та матір’ю. Цілком можливо,
що Єлисавета могла вчити Марію го

тувати обід або шити одяг.

Але найважливіше – що вони, спіл

куючись, прославляли Господа за Йо

го величні діла, які Він звершив.

Їм було добре, тому що у них були
встановлені і налагоджені добрі взаєми

ни, і в першу чергу – з Богом.

Марія повернулася додому від Єлиса

вети зміцнена Словом Божим, яке гли

боко запало в душу молодої дівчини.
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УРОК 

18
Біблійна істина: Бог хоче, щоб Його діти спілкувалися 

один з одним

Ключовий вірш: «Оце яке добре та гарне яке, – щоб жити братам
однокупно! Воно – як та добра олива на голову, що спливає на бороду,
Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його! Воно – як хермонська
роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення,
повіквічне життя!» (Пс. 132(133):1J3)

СПІЛКУВАННЯ

Семестр 2
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Як важливо, щоб і наше християнське
спілкування одного з одним зміцнюва

ло наші серця, будувало віру в Бога і
послух Його Слову.

Налагодження стосунків
Кожен християнин відчуває на собі

вияв Божої благодаті в ту мить, коли
він народжується згори, тобто приймає
вірою спасіння в Ісусі Христі.

«Бог же, багатий на милосердя, через
Свою превелику любов, що нею Він нас
полюбив, і нас, що мертві були через
прогріхи, оживив разом із Христом,
спасені ви благодаттю» (Еф. 2:4
5).

Кожен християнин зростає духовно,
не тільки вивчаючи Слово Боже, відві

дуючи церковні богослужіння, перебу

ваючи у пості та молитві, але також і
спілкуючись зі своїми братами і сестра

ми за вірою. Християни, збираючись
для спілкування та вивчення Слова Бо

жого в малих групах, встановлюють
один з одним взаємини дружньої під

тримки, допомоги, підбадьорення. Бог
заклав основу взаємин між нами, а ми
повинні їх розвивати і вчитися разом
прославляти Господа, як це робили Ма

рія і Єлисавета.

Господь хоче, щоб ми вчилися будува

ти стосунки з іншими людьми. Ми єди

ні у Христі: «так багато нас є одне тіло в
Христі, а зосібна ми один одному члени»
(Рим. 12:5), і тому не має бути між хри

стиянами роз’єднання або незгоди.

Завдання кожної місцевої церкви –
спілкування і духовне зростання її чле

нів, віруючих людей, зібраних разом в
ім’я Ісуса Христа для настанови, підба

дьорення, зміцнення. Спілкування в ма

лій групі якраз і є одним з видів духов

ного служіння.

Іноді у нас виникають окремі про

блеми або запитання, на які ми не мо


жемо знайти відповідь. На церковному
богослужінні ми не завжди можемо за

питати те, що нас хвилює, або розв’я

зати проблему. А в тісному колі своєї
малої групи це можливо. Тут у неви

мушеному оточенні можна поділитися
переживаннями, труднощами або по

молитися разом за вирішення проб

лем, які виникли.

Таким чином, невеликі групи вірую

чих потрібні для спілкування, настанов,
поклоніння і подяк.

Налагодження стосунків між людьми
– це процес, іноді досить тривалий. Пот

рібно з любов’ю і терпінням навчитися
приймати іншу людину такою, яка вона
є, не прагнути переробити її на свій
лад. Це велика праця – праця терпіння,
про яку говорив наш Господь (Лк. 10:27)
– «А той відповів і сказав: “Люби Госпо

да Бога свого всім серцем своїм, і всі

єю душею своєю, і всією силою своєю,
і всім своїм розумом, і свого ближньо

го, як самого себе”». Любов до ближньо

го будується на любові до Бога.

Люблячи іншого і прощаючи його не

доліки, ми тим самим кажемо: «Я прий

маю тебе і люблю, тому що так прий

має і любить нас Господь».

Християнське спілкування – особливе,
бо в його центрі – Ісус Христос. І якщо
взаємини людини з Богом в належному
стані, то це спілкування може допомог

ти пізнати один одного у тій повноті,
яка була задумана Богом.

Отже, спілкуючись один з одним, ми
можемо по
справжньому допомогти тим,
хто має певні проблеми або потреби.

Спілкування в малій групі
Спілкування в малій групі – це метод,

який Христос обрав для навчання своїх
послідовників. Метод домашньої про

повіді в малій групі також є одним із
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засобів звернення до світу. У Євангеліях
від Луки 9:2
6, і Матвія 10:11
14, ми ба

чимо, що Христос пропонував Своїм
учням організувати навчання істин про
Царство Боже у так званих «сімейних
малих групах» того часу. Учень Христа
повинен був знайти родину або дім, де
його приймуть і де він зможе час від ча

су зупинятися. Цей дім він повинен був
зробити центром свого служіння в тому
місці. Ось деякі особливості домашньої
біблійної групи:

1) в центрі служіння – окрема родина;
2) підкреслюється міцність, надійність

і постійність взаємин;
3) проповідь і служіння зосереджені

на місці постійного перебування людей;
4) сім’я стає центром розповсюджен


ня Доброї Звістки у всіх напрямках.
Сьогодні спілкування в малій групі є

дуже популярним і серед молоді, і се

ред людей старшого віку. Люди зав’язу

ють дружні стосунки і дуже часто, як і
в минулому, малі групи збираються
спочатку в якій
небудь родині. Потім
такі групи зростають і виходять за
межі «сімейних».

Потрібно пам’ятати, що малі групи
не замінюють собою відвідування цер

ковних богослужінь, але вони є одним
із видів богослужіння. Якщо ви вже
відвідуєте малу групу, намагайтеся не
пропускати цих зустрічей: тут ви змо

жете розмірковувати над істинами
Слова Божого, одержуючи взаємну під

тримку і підбадьорення, що допоможе
вам звільнитися від багатьох проблем.
Тут ви зможете також взаємно збагачу

ватися, навчитися втішати, підбадьорю

вати один одного, як це робили Марія
і Єлисавета, як це робив Сам Ісус Хри

стос і Його послідовники – перші хри

стияни.

Заохочуйте до спілкування у малих
домашніх групах і своїх друзів, зна

йомих. На них вони зможуть навчитися
молитися, читати Слово Боже, вести
«Щоденник спілкування з Богом», спіл

куватися з іншими християнами і про

славляти Господа.

Наш люблячий Господь обіцяє пере

бувати з нами, якщо ми закликаємо Йо

го. У цьому полягає одна з Його чудо

вих обітниць:

«Ще поправді кажу
вам, що коли б двоє з вас
на землі погодились про
всяку річ, то коли вони
будуть просити за неї, –
станеться їм від Мого

Отця, що на небі! Бо де
двоє чи троє в Ім’я Моє
зібрані, – там Я серед
них». (Мт. 18:19�20)
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УРОК 

18 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 1:1�25

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 1:26�38
Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 1:39�45

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 1:46�56

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 1:57�66

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 1:67�80

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Пс. 132(133):1�3; Мт. 18:19�20

Що мені каже Бог Як мені чинити
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«Анголи в небі
Господа славлять!»

Небожителі в сліпучому сяйві і
пастухи у зовсім скромному одязі
– яка несумісність!

Анголи, які постійно перебува

ють у присутності живого Бога,
які завжди бачать Його славу – те

пер тут, серед пастухів та овець.

Пастухи злякані присутністю не

божителів: чому поруч з нами Ан

голи, про що Бог хоче їх повідо

мити?!

Побачивши страх на обличчі
пастухів, Ангол мовив до них: «Не
лякайтесь, бо я ось благовіщу вам
радість велику, що станеться лю

дям усім».

Що ж це за радість, яку прийшли
сповістити небожителі людям, навіть
не дочекавшись ранку? «...Сьогодні в
Давидовім місті народився для вас
Спаситель, Який є Христос Господь».

Той, для Кого безперестанку лунала
хвала на небі, залишив славу небес і
лежить зараз в яслах у хліві в місті Да

видовім – Віфлеємі.

Ангол дуже чітко сказав:
«А ось вам ознака: Дитину сповиту ви

знайдете, що в яслах лежатиме». Після
цього дивовижного повідомлення перед
очима пастухів постало численне воїнство

святих Анголів. Вони славословили Бога і
провіщали мир для людей на землі.

З перших хвилин земного життя Ісу

су – Спасителю, Месії – Анголи відда


УРОК 

19
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми Його прославляли в будьJякий

час і на всякому місці

Ключовий вірш: «І ось раптом з’явилася з Анголом сила велика небесного
війська, що Бога хвалили й казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир,
у людях добра воля!» (Лк. 2:13J14)

ПРОСЛАВЛЕННЯ
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ють славу! Нарешті налагоджено зв’язок
неба з землею. Бог виявив Свою добру
волю до людей! І Анголи раділи, що Бо

жий план спасіння вже діє. Вони були
слухняними Богові, Який направив їх
на поле до віфлеємських пастухів.

Побачивши славу Бога і почувши чу

довий спів Анголів, пастухи не могли
залишатися на місці, вони хотіли поди

витися, що ж сталося там, у місті, «про
що сповістив нас Господь».

Їм було цікаво подивитися на Того,
Кого славили небожителі. «І прийшли,
поспішаючи, і знайшли...» Кого? «...Ди

тинку, що в яслах лежала».

Хто одного разу зустрівся у своєму
житті з Ісусом Христом, той буде про

славляти Його все життя!

«Пастухи ж повернулись, прославляю

чи й хвалячи Бога за все, що почули й
побачили...» Вони наслідували приклад
Анголів. Куди подівся страх? У тому,
хто переповнений прославленням Бога,
страх і смуток не мають місця.

«Благо є славить Господа!»
Прославляючи Господа, ми відчу


ваємо внутрішню свободу, мир та ра

дість, не дивлячись на важкі часом жит

тєві обставини.

Прославлення Бога спрямовує нашу
увагу на Його сутність, допомагає по

глянути на особисті проблеми під ін

шим кутом зору. Звичайно, славити
Господа не означає знову і знову вигу

кувати: «Славте Господа, славте Госпо

да!» – бо це тільки заклик до дії. Анго

ли і увесь всесвіт з ними мають пове

ління славити Господа (Пс. 148:2
4) то

му, що Бог створив їх: «Нехай Господа
хвалять вони, бо Він наказав, – і ство

рились вони» (Пс. 148:5).

У чому суть прославлення Бога? Про

славляти Творця означає звеличувати за

Його чесноти, проголошувати те, Хто та

кий Бог і що Він зробив. Святі Анголи
поклонялися Христу, тому що Бог зве

личив ім’я Ісуса, щоб кожен з них по

клонявся Йому і визнавав Його могут

ність і славу (Фил. 2:9
11).

Якщо прославлення Бога є вищим
призначенням Анголів, тим більше ми,
люди, повинні завжди славити Творця
неба і землі. Бог створив людину з внут

рішнім бажанням славити Його і дав у
Своєму Слові тільки один спосіб задо

вольнити це бажання – прославлення.

Бог створив людину духовною істо

тою. Її душа завжди відчуває потребу в
Господі, потребує зміцнення, Божого
підбадьорення. Душа людини хоче сла

вити свого Творця, і тому, коли люди

на не хоче поклонятися живому Богу,
це означає, що в її душі розлад, спусто

шення. Сумуючи за небесним, душа лю

дини прагне заповнити цю пустоту чим
завгодно. Люди, які не примирилися з
Богом на Його умовах, створюють собі
бога за своїми мірилами і потім покло

няються йому, щоб задовольнити свою
потребу в Господі. Біблія називає такі
дії безумством, «запамороченням сер

ця», через яке «видав їх Бог у пожадли

востях їхніх сердець на нечистість, щоб
вони самі знеславили тіла свої. Вони
Божу правду замінили на неправду, і
честь віддавали, і служили створінню
більш, як Творцеві, що благословенний
навіки, амінь» (Рим. 1:21
25). Сумне,
безславне існування...

Бог створив людину для Своєї слави
(Іс. 43:1
4,7), Він любить Своє створін

ня – нас. Людина, визнаючи велич Твор

ця, а себе – Його створінням, не може
не бути вдячною. Все наше єство має
радіти і віддавати славу і честь своєму
Творцеві. Ми – Його народ, Його діти,
з вдячністю приносимо гідну хвалу.
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Саме до цього закликає Давид у
94(95)
му псалмі: «Ходіть, заспіваймо
Господеві, покликуймо радісно скелі
спасіння нашого... бо Господь – Бог ве

ликий, і великий Він Цар над богами
всіма... а ми люди Його пасовиська й
отара руки Його».

Відповідно, прославлення нашого Гос

пода є винятковим правом і пріорите

том дітей Божих – братів і сестер, пере

вагою перед безбожним світом.

Молитва є одним із засобів прослав

лення Господа. У ній прихована вели

чезна сила, особливо коли віруючі єди

ні в своєму бажанні служити Богу. «Во

рог душ людських» і весь світ тремтять
навіть при одній згадці Імені Господа
Ісуса Христа в молитві, прославленні.
Це тому, що за звершене на Голгофі
«Бог повищив Його, та дав Йому Ім’я,
що вище над кожне ім’я, щоб перед
Ісусовим Ім’ям вклонялося кожне колі

но небесних, і земних, і підземних, і
щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос
– то Господь, на славу Бога Отця!»
(Фил. 2:9
11).

Поклоніння
Поклоніння Богу – це вираз благого


віння і захоплення Його чеснотами. Во

но близьке до прославлення. Поклоня

тися Богу – не просто, тому що ворог
душ людських – сатана – всіляко переш

коджає цьому.

Кожна щиро віруюча людина повин

на виявити волю, щоб поклонятися Бо

гу, незважаючи ні на які перешкоди. А
ще людина не може поклонятися Хри

сту, поки сама того не захоче.

Пригадаймо те, як наш Господь терпів
спокуси в пустелі: «Знов диявол бере Йо

го на височезную гору, і показує Йому
всі царства на світі та їхню славу, та й ка

же до Нього: “Це все Тобі дам, якщо
впадеш і мені Ти поклонишся!”» (Мт. 4:8

9). Ворогу було важливо, щоб Ісус впав
на обличчя і поклонився йому. Він знав,
що в поклонінні криється велика сила і
великі можливості. Людина буде служити
тому, кому поклоняється (чоловікові, дру

жині, дітям, роботі, грошам, комп’ютеру,
телевізору і так далі). Подивіться, яка від

повідь: «Господеві Богові своєму вкло

няйся, і служи Одному Йому!» (Лк. 4:10).
Якщо сам Господь вказує на важливість
поклоніння, то ми повинні це робити.

Чому ж так мало часу приділяється
поклонінню і прославленню величі
Творця? Може, це залежить від нашого
духовного стану?

У молитві Господній Ісус Христос дав
приклад, як потрібно входити в присут

ність Божу і Кому треба віддавати славу
і честь: «Отче наш... Нехай святиться
Ім’я Твоє!» (Мт. 6:9).

Нехай із наших уст безперестанно
ллються молитви прославлення! Адже
Ісус Христос, наш Спаситель, достойний
слави! Його прославляють небесні Анго

ли, Його не можна не славити нам, тим,
хто спасенний Ним.

«У поклонінні Богу велика сутність
духовного здоров’я. Якщо ви не покло

няєтеся, коли починаєте роботу, ви не
тільки станете непотрібними самі для
себе, але й будете величезною перешко

дою для тих, хто з вами спілкується»
(Освальд Чемберс).
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УРОК 

19 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 2:1�7

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 2:8�20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 2:21�38

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 2:39�52

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Пс. 95(96)

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Пс. 102(103)

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Пс. 103(104)

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Горе світові від спокус
Хочемо ми того чи ні, але ми живемо

у світі, повному небезпечних спокус. То

му Господь попереджає нас, щоб ми не
спали духовним сном.

Для людини характерно бажати то

го, що з точки зору суспільної моралі
вважається поганим. Інколи ми з успі

хом перемагаємо бажання спокуси.
Іноді зазнаємо поразки. Таке прагнен

ня або бажання вчинити за «особис

тим» вибором або примхою назива

ється спокусою.

Ніхто не може уникнути спокуси. Із
спокусами стикалися й Адам, і Сам
Христос. Перші люди, і всі після них,
спокушувалися трьома способами (1 Ів.
2:16): «бо все, що в світі: пожад

ливість тілесна, і пожадливість
очам, і пиха життєва».

Єва, слухаючи змія, побачи

ла, що заборонений плід:

– добрий для їжі (пожадли

вість тілесна);

– приємний для очей (по

жадливість очам);

– і дає знання (пиха життєва).
Таку ж спокусу витримав і

Христос (Лк. 4:13).
Перша спокуса полягала в то


му, щоб перетворити камінь на
хліб. Ісус відбив її, відповівши словами
із Повторення Закону 8:3, де Мойсей на


гадував про манну небесну, яку послав
Бог. Людині ніколи не буде достатньо
самих тільки матеріальних благ. Голод і
смерть духовні страшніші за фізичні.

Під час другої спокуси ми бачимо
Ісуса, який стоїть на горі, з якої видно
увесь світ. Спокусник каже Йому: «...ко

ли Ти поклонишся передо мною, то все
буде Твоє!» Це була спроба компромісу.

Одержавши таку владу над світом,
Ісус став би залежати від диявола, а не
від Бога. Ісус знову відбиває спокусу,
посилаючись на Слово Боже (Повт. Зак.
6:13). Славу Він буде віддавати Отцеві, а
не шукати її для Себе.

Під час третьої спокуси ми бачимо
Ісуса на наріжнику храму. Диявол про


УРОК 

20
Біблійна істина: Бог закликає нас бути пильними і молитися,

щоб не впасти у спокусу

Ключовий вірш: «Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу, – 
бадьорийJбо дух, але немічне тіло!» (Мр. 14:38)

СПОКУСИ
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понує Йому свій план: кинься вниз, Ан

голи підхоплять Тебе на очах усіх лю

дей, і ті повірять, що Ти – Божий Син.
Але Ісус відкидає диявольську хитрість.
Адже без Голгофи не було б спасіння
людей від гріхів.

Хто відповість на стук?
Спокуси є причиною стурбованості

багатьох людей. Вони думають: яка ж я
нечестива людина, якщо мені таке спа

дає на думку... (такі люди мало стере

жуться спокус, оскільки живуть згідно з
бажаннями плоті).

Але переживати спокусу – ще не озна

чає згрішити.

Згрішити – це означає
піддатися спокусі.

Спокуси приходять в
найбільш незручний
для нас час. Вони
дзвонять у двері, але
ми винні лише тоді,
коли впускаємо їх.

Одну дівчинку за

питали, що вона ро

бить, коли приходять спо

куси. Вона відповіла: «Споку

си – це коли сатана стукає в
двері мого серця; і коли я ба

чу його в щілині для
замка, прошу Ісуса
піти і відповісти йо

му на стук».

Сатана тікає, коли
Всемогутній, Всепе

ремагаючий Хри

стос з’являється в
дверях і говорить
про Голгофу.

«Ось ключ – ви

користайте Голгоф

ську перемогу і «зв’я

жіть сильного» молит


вою, щоб він не міг заважати Божій ро

боті».

Ніхто не застрахований від спокус. Як

би кожен з нас не спокушувався, це оз

начало б, що ми померли.

Все знаходиться під пильним погля

дом спокусника. Інколи ми буваємо зан

адто самовпевненими. Іноді думаємо,
що маємо достатній досвід, і заспокоює

мо себе тим, що ми вже довгий час ві

руючі люди...

Слово Боже попереджує нас: «Тому

то, хто думає, ніби стоїть він, нехай сте

режеться, щоб не впасти!» (1 Кор. 10:12).
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Будемо уважними і обережними до
того, що пропонує наш «дивовижний
світ». Якщо на пляшечці з отрутою бу

де написано «Вітаміни», то вміст пля

шечки від цього не зміниться.

Досягла вас спроба...
Але якою б сильною не була спокуса,

у нас є надійна обітниця в Писанні: Бог
обіцяв вивести нас зі спокус і випробу

вань. «Досягла вас спроба не інша, тіль

ки людська; але вірний Бог, Який не по

пустить, щоб ви випробовувалися біль

ше, ніж можете, але при спробі й полег

шення дасть, щоб знести могли ви її» (1
Кор. 10:13).

Коли ти в «пастці» спокуси, пам’я

тай, що Бог прийде і допоможе, якщо
попросиш Його про це. Він упоко

рює цю спокусу, дає сили протистоя


ти їй. У нашому житті ніколи не бу

де моменту, коли сила Божої благода

ті поступиться силі спокуси. Бог хоче,
щоб ми перемагали, щоб наші дух,
душа та тіло були цілком і повністю
вільні для служіння Йому. Господь ба

жає, щоб в Ім’я Христа ми використо

вували свою пам’ять, володіли всією
своєю уявою.

Тобто Бог хоче, щоб наш розум був
недоступним для спокус з боку сил тем

ряви.

Хвала Господу за даровану нам силу
перемагати спокуси і прославляти Його!

«Через це візьміть повну Божу зброю,
щоб могли ви дати опір дня злого, і,
все виконавши, витримати. Отже, стій

те, підперезавши стегна свої правдою, і
зодягнувшись у броню праведності»
(Еф. 6:13
14).

Блаженна людина, що витерпить пробу, 
бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, 

якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. 
Випробовуваний, хай не каже ніхто: 

Я від Бога спокушуваний. 
Бо Бог злом не спокушується, 
і нікого Він Сам не спокушує. 

Але кожен спокушується, 
як надиться й зводиться 
пожадливістю власною. 

Пожадливість потому, 
зачавши, народжує гріх, 

а зроблений гріх 
народжує смерть. 

(Якова 1:12*15)
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УРОК 

20 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 3:1�20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 3:21�38

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 4:1�15

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 4:16�30

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 4:31�37

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 4:38�44

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Бут. 3

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Хто такий друг?

Найпрекрасніший подарунок,
зроблений для людей після
мудрості – це дружба.

Ф. Ларошфуко*

Давайте подивимось, який зміст вкла

дено в слова «друг», «дружба».

Перед вами – акровірш. І хоча напи

саний він у жартівливій формі, у ньому
добре виражена суть дружби.

Дружелюбний, завжди відгукнеться.
Радісно поруч дорогою йде.
Усміхнеться і руку протягне в біді;
Горять дружнім поглядом очі.

Друг – це той, хто поруч зі мною, хто
вірить мені, підтримає і підбадьорить,
нелицемірний, з ним не нудно. «Друж

ба не терпить нічого штучного, нічого
неприродного, і все, що в ній є, завжди
справжнє і йде від душі» (Ціцерон**).

Від друга я чекаю в першу чергу розу

міння; всі інші можуть мене не розумі

ти, але якщо мене не зрозумів друг – це
вже катастрофа! Дружба – неоціненний
скарб.

«У світі нема нічого кращого і приєм

нішого за дружбу; вилучити з життя
дружбу те ж саме, що позбавити світ со

нячного світла» – так висловився давній

філософ Ціцерон. І він має рацію. Са

мотність – величезне нещастя, дружба ж
– найкращий засіб від нього.

Розслаблений, про якого згадується в
Луки 5:17
26, мав вірних, надійних дру

зів. Що могло змінитися, коли б вони
залишили каліку вдома? Нічого.

Скільки їх, забутих усіма, лежать у
своїх домівках або в лікарнях. Чи диви

лися ви їм в очі? Вони сповнені смутку,
самотності. Звідки візьметься там ра

дість? Хвороба – їхній спосіб життя, ми

слення, дружби.

І були у «розслабленого» 
друзі...

Важко людині, коли вона хворіє, осо

бливо, коли хвороба приковує до посте

лі. Але особливо нестерпно, коли людина
у такому стані залишається сам на сам зі
своєю хворобою, а його друзі виявляють

ся ненадійними в тяжку хвилину.

Історія, записана євангелістом Лукою,
оповідає зовсім про інше.

Слава про чудеса, які творив Ісус, роз

неслася далеко за межі Юдеї. Багато лю

дей стояли у черзі до Нього, бажаючи
оздоровлення.

Одного разу Ісус проповідував у бу

динку, а люди тісним натовпом оточува

ли Його. Навколо оселі також зібралося
багато тих, хто бажав послухати Вчителя.

УРОК 

21
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були надійними друзями

Ключовий вірш: «Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він
робиться братом» (Пр. 17:17)

ДРУЗІ

* Франсуа де Ларошфуко (1613 
1689) – французький письменник
мораліст.
** Марк Туллій Ціцерон (106 – 43 до Р.Х.) – римський оратор, філософ.
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Ось сюди й принесли свого хворого
товариша четверо друзів. Вони бачили
єдину надію на зцілення – зустріч з Хри

стом. Але крізь багатолюдний натовп їм
було важко протиснутися до Христа. То

ді любов і співчуття до друга штовхну

ли їх на відчайдушний вчинок. Друзі
залізли на дах, розібрали покрівлю і
спустили постіль з паралізованим дру

гом прямо до ніг Христа.

Бачачи їхню віру, їхнє бажання допо

могти товаришеві попри все, Господь
звільняє хворого від гріхів і недуги.

Це були справжні друзі. Вони дійсно
бажали, щоб хворий товариш повернувся
до нормального життя, міг радіти і мав
надію. Віра їх була великою, а люблячі
серця спонукали до дій. Результат відо

мий: Христос простив його гріхи і зцілив
від фізичної хвороби. Оце була радість!
Мабуть, додому вони йшли обійнявшись,
всі разом пригадуючи подробиці чудово

го зцілення і Самого Ісуса.

Ви скажете: пощастило цій людині з
друзями! Звичайно, вони виявилися на

дійними і вірними товаришами. Вони
вірили, що все буде добре, якщо поруч
Ісус. Господь також візначив їхню віру:
«І, побачивши їхню віру...» (Лк. 5:20).
Основною виявилася віра друзів, саме
вона спонукала Ісуса допомогти.

Ця історія показує, наскільки важли

вими в дружбі є надійність і вірність.

Хто хоче мати друзів, 
той сам має бути 
дружелюбним
(Пр. 18:24)

Ви запитаєте, де взяти хороших, на

дійних друзів? Цьому вчаться.

Ми завжди бажаємо, щоб друзі стави

лися до нас добре, щоб завжди були по

руч, коли нам важко. Але що ми зробили
для того, щоб до нас так ставилися друзі?
Чи були ми з ними такими, якими хоче

мо, щоб вони були з нами? Чи вміємо бе

регти те, що нам довірив друг? «Виявляє

обмовник таємне, вірнодухий же
справу ховає» (Пр. 11:13).
Чи не підводили ви свого друга,

коли він на вас покладався? Ви зав

жди поруч, коли у вашого друга ра

дість, чи горе? «Олива й кадило по

тішують серце, і солодкий нам друг
за душевну пораду» (Пр. 27:9).

Завжди знайте, чого хоче ваш
друг. Прислухайтеся до його
думки.

Учіться бути надійними в
дружбі. Моліться разом за потре

би і проблеми. Дякуйте Богові
разом з другом за цей безцінний
подарунок – вашу дружбу.

Для того, щоб дізнатися, чи мо

жете ви когось впустити до свого

внутрішнього світу, пропонуємо вам
невеличкий тест.
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– Чи помічаєте ви тих, хто з вами поруч?
– Чи можете ви оцінити те добро, яке во�

ни зробили для вас?
– Чи звертаєте ви увагу на людей, які вам

допомагають?
– Як часто ви дякуєте людям?
Хтось сказав: «Для деяких людей друж


ба – це зривання пелюсток з квітки. Во

ни звикли брати, але не віддавати. Для
них нічого не варто забруднити людину
для того, щоб обілити себе». На сторін

ках Святого Письма для нас залишено
чудовий зразок дружби між Давидом і
Йонатаном. Скорботна пісня Давида,
який оплакував свого загиблого друга,
належить до найбільш хвилюючих і про

никливих творів, присвячених справ

жній дружбі (2 Сам. 1:17
27).

Гарантією непорушності дружби є
вірність, а невірність і зрада штовхають
її до загибелі.

Авраам та інші праведники названі
Божими друзями: «І говорив Господь до
Мойсея лице в лице, як говорить хто до
друга свого» (Вих. 33:11); «...Авраам же
ввірував Богові, і це йому зараховане в
праведність, і був названий він другом
Божим» (Як. 2:23). Саме їх Бог обрав
Своїми друзями. Чому? Які риси ха

рактеру були у них? Це й лагідність,
і вірність у виконанні Божих
прохань і обіцянок, і впевне

ність, що Бог приготував кра

ще, і терпіння, і багато інших
якостей. Їх потрібно було ви

рощувати в своєму характері,
постійно тренуватися, вчитися
бути дружелюбними. Ми мо

жемо просити Господа про те,
щоб Він нам допоміг підтриму

вати і зміцнювати дружні стосун

ки з Ним та друзями.

Найкращий приклад справжньої друж

би – це дружба Господа Ісуса Христа!

Навіть якщо ми Йому невірні, Він
завжди залишається вірним і надійним
Другом кожному, хто прийняв Його у
своє серце.

У нас є з Кого брати приклад надій

ного друга.

Дружба Бога і людей ґрунтується на
служінні Ісуса Христа, Який поклав ду

шу Свою за друзів Своїх (Ів. 15:13
14):
«Ніхто більшої любові не має над ту, як
хто свою душу поклав би за друзів сво

їх. Ви друзі Мої, якщо чините все, що
Я вам заповідую».

Подумайте і дайте відповідь на запи

тання: як ви розумієте вислів «свою ду

шу поклав би за друзів своїх?»

Пам’ятайте, що прислів’я «скажи ме

ні, хто твій друг, і я скажу, хто ти» під

тверджується Біблією і практичним жит

тям. Почніть з самого себе, і добрі змі

ни настануть як у вашій дружбі, так і в
вашому житті.
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УРОК 

21 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 5:1�11

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 5:12�16

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 5:17�26

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 5:27�32

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 5:33�39

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 6:1�11

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 6:12�19

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Що таке віра?
Усі люди вживають при розмові сло


ва «віра», «вірити», «вірю». Але справ

жнього значення цього слова багато хто
не знає або розуміє неправильно.

Коли ми кажемо: «Я вірю своєму дру

гові» або «Я вірю своєму лікареві», то
маємо на увазі, що ми довіряємо цим
людям. На чому ж тоді ґрунтується на

ша віра в невидимого Бога? Вона по

винна ґрунтуватися насамперед на дові

рі Богові. Це означає, що ми віримо
Слову Божому і довіряємо Гос

поду в питанні нашого спа

сіння і в повсякденно

му житті взагалі.

Звідки ж з’являєть

ся у людей віра? Вона
не приходить сама
собою, а з’являється
від слухання Слова
Божого, яке розпові

дає нам про Господа
Ісуса Христа: «Тож ві

ра від слухання, а слу

хання через Слово Христо

ве» (Рим. 10:17). Також віра –
«то дар Божий» (Еф. 2:8) і «плід ду

ха» (Гал. 5:22
23).

Біблія вказує людям на те, що об’єк

том віри має бути Христос: «І я свідчив

юдеям та гелленам, щоб вони перед Бо

гом покаялись, та ввірували в Господа
нашого Ісуса Христа». (Дії 20:21).

Мало вірити усьому тому, що гово

риться про Христа, потрібно ще й мати
живу віру в Нього, адже Він є об’єктом
віри. Людина повинна довірити Йому
справу свого спасіння від гріхів і успад

кування вічного життя на небесах. Це і
є віра, що спасає. Така віра є сутністю
християнства.

УРОК 

22
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми мали таку віру, як у сотника

Ключовий вірш: «“Бо й я – людина підвладна, і вояків під собою я маю; і
одному кажу: піди, – то йде він, а тому: прийди, – і приходить, а своєму
рабові: зроби теє – і зробить”. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому, і,
звернувшись до натовпу, що йшов слідком за Ним, промовив: “Кажу вам:
навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри!”» (Лк. 7:8J9)

ВІРА
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«... серед Ізраїля 
Я не знайшов був 
такої великої віри»

Християнське життя починається то

ді, коли людина довіряється Ісусу в
справі спасіння від гріхів. Тож віра –
це відгук людини на Божий заклик.
Будь
який грішник, перш ніж отримати
спасіння, повинен повірити в Господа
Ісуса Христа як у свого Спасителя.

Для людини характерно приглядатися
до себе і допитуватися: «Скільки ж я
маю віри?».

Але Бог хоче, щоб ми дивилися на
Нього і прагнули зрозуміти: що Він ка

же мені? Що Він хоче, щоб я зробив(ла)?

Коли Ісус похвалив віру сотника
«...Кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не
знайшов був такої великої віри», Він не
мав на увазі якийсь містичний внутріш

ній стан цієї людини. Він говорив про
конкретний вчинок. Римський сотник
відправив своїх друзів до Христа, щоб
Він тільки сказав слово: «...Та промов
тільки слово, – і раб мій одужає». Хри

стос був здивований. Він поставив за
взірець віру цього чоловіка.

Перед нами чоловік, який вірить в си

лу Божого Слова так, ніби вже відбулася
дія (зцілення, результат віри в Христа).
Цікаво те, що серед загального невір

ства одноплемінників, юдеїв, Ісус не
знайшов подібної віри. А язичник, лю

дина, яка ніби
то була далекою від жи

вого Бога Ізраїля, треба ж таке – має ві

ру. Ще й яку! «...Промов тільки слово, –
і... одужає».

Сотник за правом вважається люди

ною великої віри. Він повірив в силу і
могутність Ісуса просто і відразу. Як
військовий, що знає все про дисциплі

ну, каже: тільки скажи, і Твоє слово
обов’язково буде виконано. Господь зро

бив за його словом.

Знаєте, зворушує ще й любов сотника
до свого слуги, а вірніше, до раба. Раб –
найбільш безправна людина, але сотни

ком, на відміну від інших римлян, ке

рувала велика любов до нього. Його ві

рою керувала любов.

Віра як 
«зерно гірчичне»

Господь сказав: «Коли б мали ви ві

ру, хоч як зерно гірчичне, і сказали
шовковиці цій: “Вирвися з коренем і
посадися до моря”, – то й послухала б
вас!» (Лк. 17:6).

Скільки потрібно віри людині, яка
не вміє плавати, щоб відштовхнутись
від краю басейна? Лише стільки, щоб
було достатньо на долю секунди пере

нести опору свого тіла з краю басейна
на воду.

Віра у розмірі «гірчичного зернятка»
не боїться нічого. Гірчичне зерно – на

сіння чорної гірчиці, однолітньої рос

лини з гіллястим стеблом, яке досягає
висоти 2,5
3 м. Це дерево улюблене
місце перебування щиглів, які охоче
живляться його маслянистими зернами
(Мт. 13:31
32). Насіння гірчиці і видо

бута з нього обія використовується у
медицині. Мізерна величина гірчично

го насіння (0,95
1,1 мм за діаметром)
увійшла до прислів’я: «малий, як гір

чичне зернятко».

Ісус використовує образ гірчичного
зерна в притчі про Небесне Царство,
яке наближається, і яке непомітно і
майже невідчутно починає своє встано

влення, але володіє таким духовним
потенціалом, який дозволяє йому роз

повсюдитися по всьому світові (Мт.
13:31
32; Мр. 4:31
32; Лк. 13:19). Так
само Ісус позначає сутність і силу віри,
якій підвладні найбільш вагомі справи
(Лк 17:6; Мт. 17:20).
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Гірчичне зерно 
чи засохле фігове дерево?

Така віра, по
перше, не соромиться
особистої мізерності (як і віра сотника).

По
друге, вона ніколи не обговорює
розміри перешкод, не порівнює себе з
ними, бо всі перешкоди мають кінець.
Головне – вірити.

Нестача віри викликається сумніва

ми у Слові Божому («І замовкнеш ось
ти, і говорити не зможеш аж до дня,
коли станеться це, за те, що ти віри не
йняв був словам моїм, які збудуться
часу свого» (Лк. 1:20). Маловір’я не
приносить доброго плоду. Воно схоже
на неплідне фігове дерево (Мт. 21:19

21). Його вирубають і спалять. Сумна
перспектива, але реальна.

Абсолютно зрозуміло, що віру виро

щують Бог і людина. З боку людини
необхідно відгукнутися – мати бажан

ня відповісти на Божий заклик.

Іноді ми, маючи надію на Божі обіт

ниці, все ж не знаходимо собі місця,
шукаючи способи вирішення проблем,
і тим самим показуємо свою недовіру.
А Господь хоче, щоб ми довіряли Йо

го обітницям, навіть якщо дороги до
їх розв’язання закриті.

Якщо ж хтось ризикує йти далі, ту

ди, де закінчується всяка людська допо

мога і надія на особисті зусилля, зали

шившись тільки з Богом, без усякої
сторонньої опори, окрім як на Нього
одного, то така людина побачить, що
ресурси Божої всемогутності будуть у
її розпорядженні.

Ще раз про сотника
Давайте ще раз поглянемо на віру

сотника. На чому вона ґрунтувалася?
У нього були розумні докази: він про


вів аналогію між фізичним і духовним
світами. Якщо його особиста влада має

таку силу, то наскільки могутнішою по

винна бути влада Ісуса! Сотник вірив,
що Ісус має необмежену духовну владу.
Саме тому він прийшов до Ісуса з пов

ною довірою, яка каже: «Господи, я
знаю, що Ти можеш зцілити мого слугу».

Віра є впевненістю в тому, що Гос

подь Ісус Христос – всемогутній Бог.

Це не означає, що потрібно розі

грівати свої почуття, повторюючи
знову і знову: «Я повинен вірити».
Ні, це означає просто зосередити всі
свої думки і дивитися на Христа,
Який переміг смерть і зруйнував усі
наміри диявола. Тепер Він, Господь
Ісус Христос, хоча і вкритий рубця

ми, коронований, сидить на престолі
по праву руку від Отця Небесного, і
це не підлягає сумніву!

Це і є віра – дивитись на Господа,
ґрунтуючись на тому, що Він зробив і
що каже у Своєму Слові. Як прекрас

но було б, якби Ісус сказав і про нас:
«...навіть серед Ізраїля я не знайшов
був такої великої віри».

«Параска 
з великою вірою»

Параска жила у віддаленому селищі
і славилась великою вірою. Її так і на

зивали – «Параска з великою вірою».
Чутки про неї дійшли до міста. Про

повідник міської церкви вирішив пе

ревірити чутки. Він приїхав у село і
запитав у жінок на вулиці:

– Скажіть, де тут у вас живе Параска
з великою вірою?

– А, знаємо, кого шукаєте. – відпові

ли жінки і показали проповіднику її
хатину на околиці села.

На його стук вийшла згорблена ба

буся.

– Це ви сестра Параска з великою ві

рою? – запитав проповідник.
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– Ні, – відповіла вона. – Віра у ме

не невелика, але я маю великого Спа

сителя...

Успіх в житті і служінні залежить
від нашої віри Господу. Якщо маємо

випробувану віру, що ґрунтується на
Ньому, як на «Начальнику й Виконав

цю віри...» (Євр. 12:2), відповідно, бу

демо міцно стояти у житті, служінні і
проходжені за Христом.

У світі цім багато є зневіри,
Багато сліз, страждання і відчаю.
В душі ж моїй я маю Божу віру
І з вірою я путь свою звершаю.

Крізь гострі терни йде моя дорога,
А спереду усе темрява сіра,
Спіткнуться часом кволі мої ноги,
Але в душі жевріє Божа віра.

Спаситель Сам іде в путі зо мною
Й не дасть мені страждання Він над міру;
Мене веде Він сильною рукою,
Щоб у душі не згасла Божа віра.

Не довго ще, й закінчиться дорога,
Мені привітно сонечко засяє...
А поки що крізь бурі і тривоги
Я з вірою мандрівку ще звершаю.

М. Подворняк

З вірою

* * *
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УРОК 

22 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 6:20�36

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 6:37�42

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 6:43�49

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 7:1�10

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 7:11�17

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 7:18�35

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 7:36�50

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Східна гостинність
Про неї ходять легенди. Говорять, що

господар віддає гостю найкраще, навіть
свою постіль. Приймати гостя – це по

чесно, це свято.

Гостинність – доброчинність, досить
розповсюджена навіть між нецивілізова

ними і неосвіченими народами. Але
особливо вона звеличувалася серед обра

ного народу Божого.

У Старому Заповіті гостинності
надавали великого значення.

Чудові зразки гостинності ми мо

жемо бачити в історії Авраама, який
одного разу мав честь прийняти під
виглядом мандрівників трьох небес

них гостей (Бут. 18:1
8). Племінник
Авраама, Лот, виявив гостинність до
мандрівників, що проходили тим
краєм, які виявилися Анголами (Бут.
19:1
3). Йов на виправдання своєї не

винності говорив про гостинність як
про доброчинність, яку він неухиль

но виконував: «Чужинець на вулиці
не ночував, – я двері відчиняв подо

рожньому» (Йов 31:32).

Роз’яснення щодо того, як слід
приймати гостей, містяться в Талму

ді. Наприклад, перед пасхальною тра

пезою потрібно промовити: «Нехай
усі голодні прийдуть і наситяться».

Гість займав почесне місце, йому
пропонували кращі страви, най


більші порції. Гостя не можна було об

разити, незалежно від того, покликаний
він чи ні.

Наказ виявляти гостинність мав важ

ливе значення. І, власне, з практичної
точки зору: чимало євреїв змушені були
змінювати місця проживання через різ

ні утиски, але на всякому місці, де були
їхні одноплемінники, переслідувані бу

ли забезпечені притулком.

УРОК 

23
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були гостинними

Ключовий вірш: «Будьте гостинні один до одного без нехоті! Служіть один
одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої
благодаті» (1 Петр. 4:9J10)

ПРАВИЛА 

ГОСТИННОСТІ
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«Дім відкритих сердець»
Закони гостинності були знайомі Ма


рії та Марті. Ісус часто бував у них в го

стях. Сестри та їхній брат Лазар насоло

джувалися спілкуванням з Ісусом. Їхній
дім у Віфанії можна впевнено назвати
«домом відкритих сердець». Їхні серця,
як і дім, були відкриті для Ісуса, вони з
пошаною і великою любов’ю зустрічали
Його й учнів.

В історії, записаній в Луки 10:38
42, ми
бачимо, що Богові потрібні і «Марії», і
«Марти». Адже гостям потрібно і спілку

вання, і частування. Ось тільки Марта,
напевно, задумала занадто багатий стіл,
через що найголовніше з того, що відбу

валося – спілкування з Господом – відій

шло на другий план. Тому Ісус
сказав їй: «Марто, Марто, –
турбуєшся й журишся ти про
багато чого, а потрібне одне...»

Ми не повинні думати, що
Господь відкинув служіння
Марти або вважав його зай

вим. Ні, таке служіння пот

рібне, але воно не має бути
самоціллю. Господар не
повинен безперервно ве

сти розмови з гостем,
стомлювати його запитан

нями. Якщо гість стомився в
дорозі і хоче відпочити, не
треба навантажувати його
нічними бесідами на духовні
теми або нав’язувати своє то

вариство. Не можна також об

тяжувати надмірним частуван

ням. Необхідно притримуватися
міри і не впадати в крайнощі.

Блаженні ми, якщо в своєму житті
повторюємо служіння цих двох сестер,
тобто, якщо приймаємо гостей, спілку

ємося один з одним і, разом з тим,
служимо і частуванням. Ця чеснота має

бути турботою всієї родини, а не тільки
справою «Марти». Як знати, можливо,
приймаючи «мандрівників», ми вияви

мо гостинність до Анголів?

Будьте гостинними
Така ж позиція характерна і для хрис


тиянства. Павло у Посланні до євреїв
звертається до історії Авраама і попере

джує читачів не забувати про «любов до
приходнів»: «...бо деякі нею, навіть не ві

даючи, гостинно прийняли Анголів»
(13:2). Традиція гостинності збереглась у
християн і до сьогоднішнього дня.

Сам Господь Ісус Христос каже: «І хто
напоїть, як учня, кого з малих цих бо


дай кухлем водиці холодної, поправді
кажу вам, – той не згубить нагороди
своєї» (Мт. 10:42). Тому холод негостин

ності ототожнюється Господом з холод

ністю до Нього Самого.
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Гостинність була абсолютно необхід

на для ранньої церкви, і такою вона за

лишається і в наші дні. Чому? Тому
що, якщо віруючі не спілкуються в до

мах один одного, то практично нем

ожливо підтримувати в церкві атмосфе

ру любові і турботи, її активне служін

ня. Христос навчав нас, щоб ми зроби

ли наші доми осередком християнської
любові, дружби і спілкування. Багато
хто не знає про це, а дехто просто нех

тує цим служінням. «І в який дім увій

дете, – зоставайтеся там, і звідти відхо

дьте» (Лк. 9:4). «Як до дому ж якого ви
ввійдете, то найперше кажіть: «Мир до

му цьому!» І коли син миру там буде,
то спочине на ньому ваш мир, коли ж
ні – до вас вернеться» (Лк. 10:5
6).

Пам’ятайте: ми повинні бути гостин

ними без нарікань, тобто без невдово

лень і скарг: «Будьте гостинні один до
одного без нехоті!» (1 Петр. 4:9).

Ми забов’язані сердечно і з готовні

стю відкривати двері своїх домівок, з
радістю очікуючи великих справ Божих.

Уявіть, що буде, якщо ваш дім стане
осередком любові, дружби, поклоніння і
спілкування? Як хочеться, щоб Бог торк

нувся сердець багатьох членів церкви, і
вони сприйняли цей метод, основопо

ложником якого був Сам Ісус Христос.

Ну, а якщо ви до цього часу не нава

жувалися виявити таку чесноту, як го

стинність, хвилюючись, що потрібне
«велике частування», то ж тепер ви по

винні усвідомлювати її важливість і на

важитись на це служіння.

Для роздумів
– Пригадайте, коли ви останній раз

запрошували друзів до себе додому?
– Чи приймали ви у себе вдома при�

їжджих місіонерів?
– Чи є ваш дім «домом відкритих сер�

дець», чи це неприступна фортеця?
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УРОК 

23 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 8:1�25

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 8:26�56

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 9:1�20

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 9:21�42

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 9:43�62

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 10:1�24

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 10:25�42

Що мені каже Бог Як мені чинити



Як виховати в собі характер Христа 93

Лампи, які гаснуть
Із книги Вернера Бергманна
«Десять притч Царства Небесного»

Близько 30 ро

ків тому автор ці

єї книги був свід

ком пригоди, яка
сталася на одному

будівельному майданчику. Ця подія
стосується питання про світильники.

Це було наприкінці листопада, на
похмурому небі швидко згущувалися су

тінки. Посередині вулиці навколо роз

ритої ями працювали робітники. Один
з будівельників приніс дві керосинові
лампи і засвітив спочатку одну. Коли
була запалена друга лампа, то перша по

чала гаснути. Робітник, який знав спра

ву, підкрутив ґніт першої, але вже поча

ла гаснути друга.

Це були зовсім нові лампи, які ще
ніколи не запалювалися. Робітник про

сто забув налити в них керосину. Лаю

чись, він пішов і повернувся з двома
старими керосиновими лампами. Ці
лампи почали горіти, оскільки мали до

статньо керосину.

Дивно, але цей буденний випадок так
чітко характеризує події притчі. Справа
в тому, що ґніт без керосину може горі


ти тільки деякий час, але така лампа не
буде горіти довго, якщо її не заправити.

Навколо нас так багато людей. Але чи
є вони людьми з «запаленими світильни

ками» і «підперезаними стегнами»?

Підтерезані стегна
В очікуванні друго


го приходу є небез

пека втомитися
духовно, засну

ти, і тоді ми мо

жемо стати жерт

вою спокус дияво

ла і уподібнитися до лю

дей, що не були готовими зустріти гос

подаря. «Блаженні раби ті, що пан, ко

ли прийде, то знайде, що пильнують
вони». У цій притчі Ісус хвалить слуг,
які готові були зустріти свого господа

ря і в 1
шу, і в 2
гу і в 3
тю сторожу.

Що означали підперезана одежа і олія
в ручних світилах?

Довгий східний одяг, який спадав ши

рокими складками, заважав працювати,
тому людина, що готувалася до вико

нання робіт або до мандрівки, збирала
свою одежу під пояс.

Світильник складався з посудини з
олією, у яку занурювали ґніт із бавовни.

УРОК 

24
Біблійна істина: Бог попереджує, щоб ми були готові до Його

приходу

Ключовий вірш: «Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні
позасвічувані! І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли
вернеться він із весілля, щоб, як прийде й застукає, відчинити негайно
йому... Тому будьте готові і ви, – бо прийде Син Людський тієї години, коли
ви не думаєте!» (Лк. 12:35J36,40)

БУДЬТЕ ГОТОВІ!
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Один кінець ґноту клали на пологий
край посудини і підпалювали. Щоб світ

ло не гасло, ґніт потрібно було час від
часу підправляти, а олію – підливати.

У якому стані знаходиться наш
«одяг», чи підперезані ми Божою силою
та істиною? «Отже, стійте, підперезавши
стегна свої правдою, і зодягнувшись у
броню праведності...» (Еф. 6:14)

У кожної людини є завдання, яке пот

рібно виконати, і, звичайно, ми б хоті

ли, щоб Ісус знайшов нас із заверше

ною роботою. Дуже шкода, що життя
багатьох із нас наповнене незавершени

ми справами. Є справи, зроблені напо

ловину або відкладені до кращих часів,
є й зовсім не початі.

Ще ранкової сурми
Не згасає чистий звук,
В краплях ранньої роси,
Мов у перлах сяє луг.
Раптом я завмер в труді –
Чую довгий передзвін,
І тривожний серця стук:
Не скінчив роботу я...
Вже ось�ось вечірній дзвін.

Луїс Стівенсон

А як ваше «ручне світло» (ваше жит

тя)? Чи є у ньому «олива» (Дух Святий)?

У момент нашої зустрічі з Богом най

важливішим буде наше ставлення до
Нього. Якщо ми з Ним мали постійне
спілкування через молитву, читання Біб

лії, прославляли Його чудове Ім’я, мали
живу віру, виконували Велике доручен

ня, то, зустрівши нас, Ісус Сам «підпе

режеться», посадить нас, і, «підійшовши,
буде послуговувати» нам.

Ми повинні мати «світло», щоб не си

діти під час Його приходу в темряві
необізнаності.

Слово Боже нагадує нам, що необхід

но зростати «в пізнанні Бога» (Кол. 1:10).

Оскільки навколишній світ не може
пильнувати і готуватися до приходу
Царя, то Ісус через цю притчу зверта

ється саме до нас, віруючих у Нього:
«пильнуйте, будьте готовими». Це тому,
що Він знає про нашу схильність до
сонливості, оскільки ми маємо немічне
тіло та схильні до лінощів.

Якщо ми любимо Господа і вдячні
Йому за милість і благодать, то справу,
яку Він нам доручив, будемо виконува

ти наполегливо, старанно і охайно! Це
не означає, що ми повинні навіть вно

чі не спати, а працювати до повного
виснаження. Ні! Цього Господь від нас
не вимагає. Але ми повинні пиль

нувати та бути вірними духовно у на

шому служінні.

Рух – це життя
Як можна виконати заклик Ісуса Хри


ста «будь готовим»?
Найкраще це бути вірним у праці.

Рух і напруження відганяють сон. Люди

на не засне духовно, якщо вона прово

дить багато часу в молитві і спілкуванні
з Богом, підтримує і цінує спілкування
з народом Божим.

Важливо відзначити, що в цій прит

чі (Лк. 12:35
48) «пан» не попередив ра

бів про час свого приходу. Цим Ісус
хоче сказати, що Він прийде за Своєю
Церквою «тієї години, коли ви не ду

маєте». Тому будь
який підрахунок і
визначення часу приходу Христа – мар

ний і навіть стає шкідливим. День і час
другого приходу не відомі...

Але ми бачимо, як виконуються
певні пророцтва. Як передвіщав Хри

стос, війни стають усе жахливішими і
огортають увесь світ. Антирелігійний
рух поширюється з нечуваним зухваль

ством. Юдеї повертаються до Палести

ни. Людство величезними кроками по




«Для всього свій час, і
година своя кожній
справі під небом:

час родитись і час
помирати,

час садити і час виривати
посаджене,

час вбивати і час лікувати,
час руйнувати і час будувати,
час плакати й час реготати,
час ридати і час танцювати,
час розкидати каміння і час

каміння громадити,
час обіймати і час ухилятись

обіймів,

час шукати і час розгубити,
час збирати і час
розкидати,
час дерти і час зашивати,
час мовчати і час говорити,
час кохати і час ненавидіти,

час війні і час миру!...
усе Він прегарним зробив свого

часу,
і вічність поклав їм у серце,
хоч не розуміє людина тих діл,
що Бог учинив,
від початку та аж до кінця...»

(Еклезіяст 3:1*8,11).
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спішає назустріч світовій диктатурі, яку
встановить антихрист. Треба бути слі

пим, щоб не бачити, наскільки ниніш

ній стан відповідає тому, що каже Біб

лія про останні часи. Навкруги з’явля

ються коментарі пророцтв, не можливо
навіть назвати всі книги, які стосують

ся Об’явлення.

У багатьох церквах питання про по

вернення Господа Ісуса знаходиться у ве

ликому занепаді. Зайнятість численними
проблемами не може оправдовувати то

го, що ми недооцінюємо вчення Ісуса
Христа. Тому так важливо нам знову і
знову звертатися до попередження Ісуса:

«Нехай підперезані будуть вам стегна, а
світла ручні позасвічувані! І будьте подіб

ними до людей, що очікують пана свого,
коли вернеться він із весілля, щоб як
прийде й застукає, відчинити негайно йо

му. Блаженні раби ті, що пан, коли
прийде, то знайде, що пильнують вони!
Поправді кажу вам: підпережеться він і
їх посадовить, і, підійшовши, буде їм по

слуговувати. І коли прийде о другій чи
прийде о третій сторожі, та знайде так
само, – блаженні вони!» (Лк. 12:35
38).

Це одна з найбільш дійових біблій

них істин у справі пробудження Церкви
і навернення грішників.
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УРОК 

24 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 11:1�13

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 11:14�32

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 11:33�54

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 12:1�12

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 12:13�34

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 12:35�48

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 12:49�59

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Жнив багато...
Син Людський прийшов на землю з

твердим наміром «знайти та спасти,
що загинуло» (Лк. 19:10). Не дивлячись
на те, що Його служіння, в основному,
проходило в Юдеї та Галілеї, місія, з
якою Він був посланий до людей, дале

ко перевершувала спасіння тільки «за

гиблих Ізраїля». До того ж народ, яко

му першому було сповіщено Царство
Боже, у більшості своїй відмовився від
Нього. Сьогодні звістка про Царство
Боже звернена до всіх, у тому числі й
до язичників.

Ісус був посланцем Отця і Він ніс
важливу Звістку: «На Мені Дух Гос

подній, бо Мене Він помазав, щоб
Добру Новину звіщати вбогим. По

слав Він Мене проповідувати полоне

ним визволення, а незрячим
прозріння, відпустити на
волю помучених, щоб
проповідувати рік Гос

поднього змилування»
(Лк. 4:18
19).

Наш Господь ходив із посе

лення в поселення, пропові

дуючи, що «наблизилось
Царство Небесне». Ісус не
робив доповідей про сутність
і призначення Царства Божого.
Він проголошував наближення
цього Царства всюди, де був: на горі, на

березі моря, в домах, у синагогах, на ба

зарах, у храмі...

Побачивши духовний розпад овець Із

раїля, що гинули, і те, як терміново во

ни потребували пасторської турботи,
Він сповнився почуттям глибокого жа

лю. Ісус казав Своїм учням «Жниво
справді велике, та робітників мало; тож
благайте Господаря жнива, щоб на жни

во Своє Він робітників вислав». (Мт.

УРОК 

25
Біблійна істина: Бог наказує проповідувати Євангелію всім

народам

Ключовий вірш: «І казав Він до них: “Ідіть по цілому світові, та всьому
створінню Євангелію проповідуйте!”» (Мр. 16:15)

ПІДИ І ПЕРЕКОНАЙ
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9:37
38). Тому він посилає Своїх учнів
проповідувати про Царство Боже від
Свого Імені: «І казав Він до них: “Ідіть
по цілому світові, та всьому створінню
Євангелію проповідуйте!”» (Мр. 16:15). І
це доручення вступило в дію після схо

дження на учнів Духа Святого. З того
моменту апостоли стали місіонерами і
розійшлися по всьому світові, щоб Звіс

тка про Царство Боже була сповіщена
усім народам та племенам.

Піди і переконай...
Достигле жниво готове. Ісус хоче,

щоб благовісники були добровільною
армією співробітників, які підуть і бу

дуть «переконувати» чоловіків і жінок
прийняти Його.

«Піди на дороги й на загороди...».
Хто, на вашу думку, зараз може піти на
дороги та на загороди, щоб сповіщати
Євангелію народу? Кого пошле Господь?
Хто піде для Нього? (Іс. 6:8).

Якщо ви вірите в Царство Боже, як

що ви покаялись і прийняли Ісуса
Христа як Господа і Спасителя свого
життя, і якщо ви сповнені силою
Духа Святого, то Господь закликає і
спрямовує вас сповіщати спасіння
всім народам.

Не думайте, що сповіщати Єванге

лію – це труд тільки церковнослужите

лів, священиків. Не розраховуйте, що
це зроблять місіонери з інших країн.
Вони ніколи не зможуть проповідува

ти у вашій країні з таким успіхом, як
ви. Вони не розуміють вашої культури
так добре, як ви. Вони не зможуть гли

боко зрозуміти той факт, чому саме
так думає і діє народ у вашій країні.
Тому за будь
якої можливості серед
життєвої водоверті Бог посилає кож

ного християнина «переконувати» лю

дей примиритися з Ним через віру в

Ісуса Христа. Це тому, що ми – «вибра

ний рід, священство царське, народ свя

тий...» (1 Петр. 2:9).

Зміст слів «піди і переконай» полягає
в тому, щоб людина, почувши Добру
Звістку, не залишалася в нейтральному
становищі, але прийшла до усвідомле

ного прийняття Христової благодаті.

Деякі з людей уникають «переконува

ти» інших прийняти вірою спасіння у
Христі, оправдовуючись, що у них нема
такої здібності, або що це не їхній дар,
і взагалі, для цього необхідно багато ду

ховних зусиль, а це не приносить їм за

доволення.

Так, проповідь Євангелії – це духовна
боротьба. А ті, хто несе Добру Звістку –
бійці передової. Багато зусиль витрача

ється на те, щоб зламати протистояння
ворога. Тому потрібно особливо ревно
молитись за тих, хто несе Добру Звістку
світові, що гине. І твій голос у молитві
підтримає ослабленого, підніме руки,
які вже опустилися.
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Проповідувати Євангелію – це означає
воювати з силами темряви за душі лю

дей. І тут мова не йде про задоволення.
До цього нас закликав Господь. Ми по

винні благовістити, тому що:

✓ по
перше – це повеління Господа;
✓ по
друге – людство гине без Христа;
✓ по
третє – люди у всьому світі ду


ховно мають потребу в Бозі.
І ще одна причина, чому ми повинні

йти і переконувати людей. Є «місце» в
«домі», і двері в Царство Небесне ще не
зачинені.

«Підіть» швидше вулицями і завулка

ми міста і приведіть сюди «вбогих, ка

лік, сліпих, кривих». Ісус говорить осо

бисто до тебе: «Піди швидше!»

– Як ми можемо «переконувати» людей
прийняти Євангелію?

По
перше, ми можемо «переконувати»
в особистій розмові.

По
друге, ми можемо «переконувати»
своїм життям, тобто особистим прикла

дом.

Коли кожен віруючий буде готовим і
здатним свідчити, зрозуміло доносити
суть Євангелії іншим, тоді, об’єднавши
зусилля, ми донесемо Євангелію всім
народам.

Ісус Христос прийшов на землю,
щоб ми мали вічне життя. Він прий

шов спасти нас від влади гріха, від
смерті і осудження. Тому і ми, Його
послідовники, повинні свідчити про
Його спасіння. Сенс нашого служіння
– «переконання» – свідчення про Хри

ста. Ми не повинні соромитись Єван

гелії, а зобов’язані свідчити, живучи в
ім’я Христа, сповіщаючи від Його іме

ні, свідкуючи про Його рятівну благо

дать.

Про смерть Ісуса Христа належить
проповідувати владно – твердо і сміли

во: «Оце говори та нагадуй, та з усяким
наказом картай. Хай тобою ніхто не по

гордує!» (Тит. 2:15).

Наш перший обов’язок – свідчити в
своїй родині (Мр. 5:19; Лк. 24:47). І ви

конавши це завдання, – йти далі (Лк. 9:4;
Дії 1:8), щоб інші також почули про
Спасителя.

Ми повинні використовувати кожну
можливість для свідчення. Ні в якому
разі не ухиляйтесь від своїх обов’язків,
не зневажайте людей, не нехтуйте ними.
Кожного дня, зустрічаючись з людьми
(на роботі, на вулиці, в транспорті), ви
зобов’язані нести їм Добру Звістку, ос

кільки вони її потребують. І не тому,
що нагорода велика, а тому, що нами
керує Христова любов.

Ми не повинні свідчити, покладаючись
лише на власні сили і розумові здібності.
Без Господа і Його сили нам буде важко
зробити це. Ніхто не може проникнути
в серце людини і посіяти там зерно Бо

жого Слова, тільки Дух Святий може це
зробити. Тому ми повинні просити Свя

того Духа про допомогу в благовісті: «А
тих справ Йому свідками ми й Святий
Дух, що Його Бог дав тим, хто слухня

ний Йому» (Дії 5:32). І коли Дух Святий
буде промовляти через наше слово, то
Боже Слово – Його свідчення – ніколи
не повернеться до Нього порожнім: «так
буде і Слово Моє, що виходить із уст
Моїх: порожнім до Мене воно не верта

ється, але зробить, що Я пожадав, і буде
мати поводження в тому, на що Я його
посилав!» (Іс. 55:11).

Напишіть на окремому аркуші план,
який допоможе вам в євангелізації.
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УРОК 

25 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 13:1�9

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 13:10�17

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 13:18�30

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 13:31�35

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 14:1�14

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 14:15�24

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 14:25�35

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Усмішка – вияв вдячності
Чи багато зусиль потрібно докласти

для того, щоб усміхнутися? Звичайно ж,
ні. Радісна усмішка – та, яка йде від са

мого серця. Вона нічого не коштує, од

нак, є виявом вдячності і Богу, і людям
за їх участь у нашому житті.

Коли людина похмура, ніколи не усмі

хається, складається враження, що у неї
щось не гаразд. Усмішка може стати

найпростішим засобом вираження вдяч

ності. Цікаво, але для формування слів і
міміки людина використовує велику
кількість м’язів. Коли людина хмуриться,
вона напружує більше м’язів, ніж коли
усміхається. Усміхайтеся частіше, адже
усмішка «розгладжує» обличчя, а гнів ро

бить його зморщеним.

Тож не випадково в Біблії сказано:
«Серце радісне добре лікує, а пригнобле

ний дух сушить кості» (Пр. 17:22).

УРОК 

26
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вдячними

Ключовий вірш: «Ісус же промовив у відповідь: “Чи не десять очистилось, – 
а дев’ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього 
чужинця?”» (Лк. 17:17J18)

ВДЯЧНІСТЬ
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Скільки ж коштує вдячність? Дорого,
чи ні?

«Чому 
не вернулись вони 
хвалу Богові віддати?...»

Як у жодній іншій історії Євангелії,
тут (Лк. 17:11
19) виявляється людська
невдячність.

Куди б не йшов Ісус, за Ним слідом
завжди йшов натовп людей. Слава про
Нього як про цілителя розповсюдилася
за межі Юдеї, Галілеї, аж до самої Са

марії. Ісус ішов до Єрусалима, проходя

чи між Самарією і Галілеєю. Якось Він
зайшов до одного поселення, і там Йо

го зустріли 10 прокажених. Це були від

кинуті суспільством люди. Їхні обличчя
були спотворені, тіла мали ознаки роз

кладання – живі покійники.

Можна уявити, як здивувались учні,
коли Ісус відповів на прохання хворих.
Яке вони, ці вигнанці, мали право?!
Адже їм навіть поселятися серед людей
не дозволялося Законом. Та це й не лю

ди зовсім. Однак Господь показав їм
приклад істинної любові.

Наставник змилувався над тими, хто
просив допомоги. Ісус на відстані зці

лив їх. Коли ці люди прийшли до свя

щеника, то виявилося, що вони чисті.
На радощах вони забули про вдячність.
Повернувся подякувати лише один. Він
був самарянином. Чужинцем.

Він припав до ніг Ісуса, виражаючи
тим самим визнання Його величі й си

ли, і одержав вдвоє більше – зцілення
фізичне та зцілення духовне.

Ось якою дорогоцінною є вдячність.
Невдячність – яке глибоке горе вона

заподіює! Хто пив з цієї гіркої чаші
невдячності більше за нашого Спасите

ля? Скільки зцілених Ним залишились і
залишаються невдячними! Скільки їх,

що забули про вдячність! Чи не знахо

димося й ми серед невдячних?

Часто ми в молитві просимо: дай...
допоможи... підтримай... зціли... збере

жи тощо. А подякувати Богові часто за

буваємо.

Ми схожі на хлопчика з однієї історії.
Якось дідусь дав йому жменьку цукерок.
Задоволений гостинцем той попрямував
до дверей, щоб похвалитися перед дру

зями. Біля виходу мати його зупинила:

– Синку, що потрібно сказати дідусеві?
Хлопчик повернувся до діда, подивив


ся йому в очі і сказав:
– Дідусю, дай іще!...
Ми повинні за все дякувати Богові –

за солодке й гірке, за щастя й біль, ра

дість і сльози, а не чинити, як цей
хлопчик: «мені так добре, дай ще...»
Ми повинні навчитися любити більше
не благословіння, а Того, Хто благо

словляє – Бога!

Подяку принесем Йому
Невдячність – це гріх. Павло у 1
му

розділі Послання до римлян оповідає
про трагічне моральне падіння людства.
За його словами, воно почалося з того,
що люди, «пізнавши Бога, не прославля

ли Його, як Бога, і не дякували, але знік

чемніли своїми думками, і запаморочи

лось нерозумне їхнє серце. Називаючи
себе мудрими, вони потуманіли...»

Дякувати Богові – це означає виявля

ти свою вдячність за щедрість і турботу
про нас.

Коли люди через свою пиху переста

вали віддавати Богові гідну подяку і
славу, то Він віддавав їх у владу влас

них людських «пожадливостей сердець»
(Рим. 1:18
24).

Таким чином, коли людина загрузла у
злі, то це наслідок того, що вона не
захотіла віддати Богові славу і подяку.
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Якщо невдячність тягне за собою та

кі тяжкі наслідки, то слід пам’ятати про
вдячність, яка стосувалася б усіх сторін
нашого життя.

Подяка повинна бути невід’ємною
частиною наших молитов. «Ми дякує

мо Богові, Отцеві Господа нашого Ісу

са Христа, завжди за вас молячись»
(Кол. 1:3).

Невдячне серце (а воно таке за приро

дою) повинно змінюватись унаслідок
оновленого в Ісусі Христі розуму. Оно

влення це відбувається дією Святого Ду

ха, коли ми сповнюємо наш розум Сло

вом Божим.

Що сталося з невдячними хворими
на проказу? У Біблії про це нічого не
сказано. Але ми знаємо, що відбуваєть

ся з такими людьми у наш час. Одер

жавши допомогу від Бога і залишив

шись байдужими до Нього, не склавши
Йому подяки, одні стали на шлях лег

коважних розваг, інші віддались мар

ноті і життєвим клопотам, а хтось знов
став «хворим на проказу».

Ці люди можуть загинути, якщо не
повернуться до Ісуса. Ісус чекає, коли
людина прийде до Нього з подякою за
все, що Він для неї зробив, за всі да

ри, які Він дав. Господь чекає навер

нення людей. Не достатньо тільки про

сити і одержати те, чого ми так потре

бували. Потрібно ще навчитися бути
вдячними.

Фактично, Бог постійно благословляє
нас і допомагає нам; ми знаходимося
під Його безперервною опікою. Відпо

відно, і нам належить постійно дякува

ти Йому кожного дня, щогодини про

славляти, пам’ятаючи про те, що Божий
Син прийняв наші гріхи на Себе, був
засуджений і покараний за них. Одне
тільки це вже повинно сповнювати на

ше серце вдячністю.

«... дякуючи завжди за все Богові й Отце�
ві в Ім’я Господа нашого Ісуса Христа...»
(Еф. 5:20).

«Подяку складайте за все, бо така Божа
воля про вас у Христі Ісусі» (1 Сол. 5:18).

Для роздумів
– Подумайте, наскільки ваша вдячність

Господу залежить від обставин, у яких ви
опинилися?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Чи завжди ви дякуєте Богові за здоров’я,
гроші, одяг, хліб, воду, за різноманітні дріб�
ниці і більші придбання, які Він посилає із
Своєї щедрої руки?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Чи дякуєте ви людям, які вам допома�
гають?
__________________________________________ 
__________________________________________ 

– Які життєві труднощі заважають вам
бути вдячними?
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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__________________________________________ 
__________________________________________ 

Ви побачили важливість подяки Бого

ві. Тож не гаючись молитовно подякуй

те Йому за все у вашому житті!

Пригадайте, кому із людей ви не ска

зали «дякую» – сьогодні ще не пізно
подзвонити або відправити листівку.

Не забувайте завжди дякувати своїм
батькам, говоріть частіше їм, що люби

те і цінуєте їх.

ПОДЯКА

За спокій у серці, за радість спасіння,
За мир і блаженство в Ісусі Христі,
За пахощі весен, за барви осінні
Я Бога прославлю в моєму житті.

Душа моя співає
З натхненням неземним.
Коліна я схиляю
В покорі перед Ним.

За місто чудове, що в небі чекає,
За сповнення Духом, за нові пісні.
За Кров Заповіту, що з Богом єднає,
Що Він є зі мною, що Він є в мені.

Я славлю Творця, що назвав мене сином,
Що бачити можу землі я красу.
За щастя, за долю, за стежку єдину,
Що йде від Голгофи, – хваління несу.

І скільки ще зможу в цім світі прожити,
Мене Своїм словом Ти, Боже, веди.
Я буду співати, я буду хвалити,
Я буду з Тобою, Спаситель, завжди.

Душа моя співає,
І серце не мовчить.
Хто Бога ще не знає J
До Нього поспішіть.

Ю. Вавринюк
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УРОК 

26 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 15:1�10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 15:11�32

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 16:1�12

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 16:13�18

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 16:19�31

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 17:1�10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 17:11�19

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Я віддаю себе 
під Твоє керівництво

Якось на острові Формова серед папе

рів одного померлого місіонера було
знайдено один чудовий документ, який
починався обітницею Богові: «Сьогодні
я віддаюсь Тобі і з усією серйозністю
обіцяю: все, що я маю і чим я є, всі
мої дари, здібності, час і власність вико

ристовувати для прославлення Твого
Імені. Я віддаю себе і все, що маю, без
умов під Твоє керівництво»

Перший запис було зроблено в день
шістнадцятиліття і далі щорічно понов

лювався в день його народження. Остан

ній запис було зроблено, коли місіонеру
виповнилось 85 років. (Факт взято з кни

ги Якова Левена «Сеется семя»).

Все, що було дано Богом, – дари, та

ланти, маєток – віддане для блага інших.
Яку дивовижну вірність виявив цей Бо

жий місіонер!

«Міна твоя 
принесла десять мін»

Міна в часи Нового Заповіту була од

нією з найбільших грошових одиниць.
Який же щедрий цей господар! Він дає
своїм рабам по міні. Ціна її приблизно
дорівнює трьохмісячному заробітку
працівника. Це досить велика сума!

Отже, схоже що у багатого і знатно

го чоловіка були досить важливі спра


ви. Він від’їжджає, щоб прийняти цар

ство, а рабам, роздавши міни, дає змо

гу вільно ними скористатися. Працюй

те, і ви отримаєте гідну нагороду. Звер

ніть увагу, господар усіх наділив порів

ну. Він справедливий.

І ось він повертається. Потім кличе
рабів і вимагає звіту. Що ми бачимо?
Хтось набув більшого, а дехто, засудив

ши пана, навіть не починав працювати,
а віддав йому те, що одержав спочатку.
Який же наслідок?

Ті, які працювали, і нагороду одер

жали відповідну: один – десять міст
для володіння, другий – п’ять. А той,
хто не трудився, – лінивий раб – був
покараний. На довіру він відповів зне

вірою.

Саме так довіряє нам Бог Свої дари.
Як завжди, ця довіра стає і випробу

ванням: наскільки кожна людина є вір

ною і надійною в малому. Якщо ми не
здатні розв’язувати звичайні проблеми
(в родині, на роботі, у спілкуванні з
людьми), то як Бог може дати більше?

У «малому» – повсякденних обов’яз

ках – ми проходимо випробовування.

У цій притчі Ісус піднімає важливе
питання – питання про відповідаль

ність у використанні духовних дарів і
талантів у служінні. Тут ми знаходимо
велику підставу для служіння, а саме –
дар і владу Христа: «Покликав Він

УРОК 
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Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог дав кожному з нас Свій

дар, за який ми несемо відповідальність перед Ним

Ключовий вірш: «ГоворюJбо я вам: “Кожному, хто має, то дасться йому, 
хто ж не має, – забереться від нього і те, що він має”» (Лк. 19:26)

ДУХОВНІ ДАРИ 

І ПРИРОДНІ ТАЛАНТИ
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Своїх рабів, дав їм...» Раби – Його,
гроші – теж Його.

Ніхто, окрім Господа Христа, не може
поставити людину на служіння, і також
ніхто, окрім Нього, не може наділити її
духовними дарами.

Людина може бути служителем релі

гії, але служителем Христа вона навряд
чи зможе бути, якщо Христос не по

кличе її на це служіння. Ось свідчення
апостола Павла:

«Я дяку складаю Тому, Хто зміцнив
мене, – Христу Ісусу, Господу нашому,
що мене за вірного визнав і поставив
на службу...» (1 Тим. 1:12).

Тільки Господь Ісус Христос може
обирати людину, призначати на служін

ня і дати їй силу здійснювати його.

Ми ніколи не повинні забувати про
дві речі:

– про Божий дар;
– про людську істоту, в яку цей дар

вміщено.
Слуги, які отримали міни (духовні да


ри), відповідальні за те, що з ними бу

дуть робити. Пустити їх в обіг, щоб
примножити, чи зберігати «загорнувши
в хусточку». Відповідальність слуг щодо
мін, в першу чергу, залежала від їхнього
ставлення до Самого Господа.

Перші двоє слуг, напевно, добре зна

ли свого господаря, вони любили його і
бажали догодити, тому й зробили все,
як він хотів.

Третій же, навпаки, як бачимо, не знав
серця свого пана, його характеру, його
любові: «Я
бо боявся тебе...» Тому він
зовсім не використав міну для справи.

Кожен з нас повинен зробити для се

бе висновок із цієї притчі.

«...Торгуйте, аж поки вернуся»
Бог дав кожному із нас «міну» (ду


ховний дар) і сказав: «Торгуйте, аж по


ки вернуся». Тобто дав повеління вико

ристати те, що одержали від Нього.
Будьте готові виконати цей наказ, щоб,
коли Він прийде, не сказав про вас:
«Злий рабе!»

Якщо ж ви думаєте, що у вас немає
ніякого дару, то помиляєтесь і стаєте
схожими на третього раба.

У Новому Заповіті ніде не сказано,
що бувають віруючі, які не одержали
жодного дару. Образ Церкви як Тіла
Христового зрозуміло це підтверджує.
Павло називає члени
органи і їхні
функції один за одним, він говорить
про руки і ноги, про вуха і очі, про
слух і нюх. Є маленькі органи, функції
яких зрідка або й зовсім не помічають

ся нами, і все ж вони дуже важливі для
організму і виконують абсолютно кон

кретні завдання.

Це має викликати у нас велику вдяч

ність і радість: «Я також отримав да

ри, які для мене визначив Господь! Я
також важливий для тіла Христового!».
«Отець Мій прославиться в тому, як

що рясно зародите й будете учні Мої»
(Ів. 15:8).

Дух Святий звертає нашу увагу на те,
що Господь визначив кожній Божій ди

тині завдання в Церкві згідно з її у: «Та
нині Бог розклав члени в тілі, кожного з
них, як хотів» (1 Кор. 12:18).

При цьому кожен член церкви пови

нен бути на своєму місці: «священики
стояли на вартах своїх», «Левити – зі
знаряддями... пісні» і «ввесь Ізраїль сто

яв...» (2 Хр. 7:6).

Це означає, що проповідники повин

ні виконувати своє завдання у зібран

нях, євангелісти повинні виконувати ро

боту благовістя тощо.

Однак є такі члени Церкви, які з яки

хось причин не виконують свого служін

ня, тобто не застосовують свої дари. Мо
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же, це літні або хворі
люди, або ті, які кон

кретно нічим не зай

няті, бо не знають
чим зайнятись. Вони
повинні молитися за
ті справи і заходи, які
Господь поклав на
Церкву.

Є ще одна обстави

на, яка потребує ува

ги: ми використовує

мо дар за благодаттю
Ісуса Христа. Благо

дать – незаслужена на

ми милість від Бога, а
також все те, що дав і
дає нам Бог. Він да

рує нам усе необхідне
для застосування на

шого дару. Також мі

ра Божої благодаті
достатня для макси

мального його вико

ристання. Христос
щедро сповнює нас
Своєю благодаттю, да

руючи можливість ви

конати своє земне
призначення. Це важ

ливо, оскільки озна

чає, що наш дар – від
Христа. Для нас це найкращий подару

нок. Нам не можна бути незадоволени

ми цим даром, ані заздрити дарові на

шого ближнього. Святий Дух безпомил

ково розподіляє між нами дари. Його
дар є найкращим для нас, тому ми по

винні бути вірними Йому і повністю
присвятити себе служінню в ім’я Христа.

Моліться, щоб дізнатись про свій дар
і використовувати його, тому що наш
Цар довірив ці дари нам і чекає від нас
мудрого їх використання.

А нагорода в словах Христа: «Говорю

бо я вам: «Кожному, хто має, то дасть

ся йому, хто ж не має, – забереться від
нього і те, що він має». (Лк. 19:26).

уп
ра

вл
ін

ня
ро

зп
із

на
ва

нн
я

ут
іх

и
єв

ан
ге

лі
ст

а
ві

ри
по

да
нн

я
го

ст
ин

но
ст

і
м

ол
ит

ви
бл

аг
од

ій
но

ст
і

пр
оп

ов
ід

і
сл

уж
ін

ня
па

ст
ор

а
уч

ит
ел

я
на

ча
ль

ни
ка

БОГ

Д А Р



Як виховати в собі характер Христа 109

УРОК 

27 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 17:20�37

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 18:1�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 18:9�17
Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 18:18�30

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 18:31:43

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 19:1�10

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 19:11�27

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Матеріальне служіння – 
служіння Богу, а не людям

У Біблії сказано, що Бог не кори

стується дарами Свого творіння і ні
в чому не має потреби: «Якби був Я
голодний, тобі б не сказав, – бо Моя
вся вселенна й усе, що на ній!» (Пс.
49(50):12).

І все ж таки, приносячи матеріаль

ні жертви, ми віддаємо їх Богові,
хоча користуватись ними буде не
Бог, а людина. Служити матеріально
заповідав Господь: «... Від кожного
мужа, що дасть добровільно його
серце, візьмете приношення для Ме

не» (Вих. 25:2).

Бідна вдова поклала до скарбниці
у храмі дві маленькі мідні монети,
вартість яких була меншою від вар

тості нинішньої копійки. Але ці мо

нети були всім, що вона мала. Нев

же Богові були потрібні ці копійки?
Невже Той, Кому підкоряється увесь
всесвіт, потребує таких монет, які
практично нічого не варті?

Чому Ісус не зупинив вдову і не
сказав: «Залиш собі, навіщо мені та

кий дар? Адже й користі від них не
буде, бо вони нічого не варті». Але
Ісус оцінив цей дар вище за всі інші!

Наскільки близько знаходився Ісус
до скарбниці, щоб помітити, як хто
клав свої пожертви? Досить близько,

щоб побачити ці монети, затиснуті в
руці бідної жінки, і визначити, що во


УРОК 

28
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми брали участь у матеріальному

служінні

Ключовий вірш: «Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, – не в смутку
й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає!» (2 Кор. 9:7)

МАТЕРІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ
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ни були мідними. Ісус надав такого ве

ликого значення сумам пожертвувань,
що, покликавши Своїх учнів, почав
навчати про істинну природу довіри
Богу і як вона проявляється на ділі.
Господь тут зрозуміло каже: матеріаль

не служіння – важлива частина нашо

го поклоніння Богові. Він Сам це
стверджує, і тому Господь виявляє
пильну увагу до того, що ми робимо
з грошима, які Він нам дав для кори

стування.

Про гроші і майно в Біблії є цілий
арсенал віршів, які досягають нас, як
стріли.

Що таке матеріальне служіння
Матеріальне служіння – це плід любо


ві. Сам Бог є любов. Він пожертвував
для нас найдорожче – Свого Однород

женого Сина, Ісуса Христа. Тому й ми
повинні жертвувати для Нього всім.

Матеріальне служіння несе благосло

вення. Павло сказав: «Блаженніше дава

ти, ніж брати» (Дії 20:35). Багато хто з
християн не відчуває такого благосло

вення, бо розглядає матеріальне служін

ня як тягар, а не як радість.

Матеріальне служіння – це плід щед

рості. «Бо всі клали від лишка свого в
дар Богові, а вона поклала з убозтва
свого ввесь прожиток, що мала...» (Лк.
21:4). Це те служіння, яке звершує лю

дина не як обов’язок або з примусу, а
як бажання серця догодити, зробити
приємне своєму Творцеві. Щедрість на

городжується, а скупість – засуджується:
«...Хто скупо сіє, – той скупо й жатиме,
а хто сіє щедро, – той щедро й жати

ме!» (2 Кор. 9:6).

Матеріальне служіння – це прослав

лення Господа. Усе, що ми маємо, на

лежить Богові. За Своєю волею Він
щедро наділяє нас. Коли Бог допустив,

щоб у Йова було все забрано, той
справедливо сказав: «Я вийшов нагий
із утроби матері своєї, і нагий повер

нусь туди, в землю! Господь дав, – і
Господь узяв... Нехай буде благосло

венне Господнє Ім’я!» (Йов 1:21).

Все, що присвячено Богові, чи то по

жертви, чи те, що відділене для Нього,
вже не наша власність, а належить Госпо

ду і є святинею. А до святині Господньої
потрібно ставитися з особливою обереж

ністю і відповідальністю: «Промовляй до
Аарона й до синів його, і нехай вони
обережно поводяться зі святощами Ізра

їлевих синів...» (Лев. 22:2).

«...Бог любить того, 
хто з радістю дає»

Вдову ніхто не примушував принес

ти увесь свій прожиток. Ісус так само
добровільно залишив небо і прийшов
на землю, щоб дорогою ціною вику

пити нас від вічного прокляття.

Матеріальне служіння – це добро

вільне служіння, а «десятина» – це біб

лійна заповідь, і кожен християнин
повинен ставитися до цього служіння
свідомо і відповідально.

Ісус не залишив питання про десяти

ну без уваги. Без сумнівів, і Сам Він
віддавав десятину. Ісус виріс у відда

ній Богові єврейській родині, і це го

ворить нам про те, що його батьки
віддавали десятину і навчили цьому й
Ісуса. І ми не знайдемо такого місця
в Біблії, де б Христос скасував десяти

ну. Господь сказав: «...це треба робити
і того не кидати» (Мт. 23:23).

Слово «десятина» означає «десята
частина». Вона належить Господу, а не
нам. Десятина стосується всього дохо

ду, а не часткового. Вона свята, тобто
призначена для Бога, а не для якоїсь
іншої мети: «А всяка десятина з землі,
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з насіння землі, з плоду дерева, – Гос

подеві воно, святощі для Господа!»
(Лев. 27:30).

У пророка Малахії знаходимо таке:
«Чи Бога людина обманить? Мене ж ви
обманюєте, ще й говорите: “Чим ми
Тебе обманили?” – Десятиною та при

носами! Прокляттям ви прокляті, а Ме

не обманили, о люде ти ввесь! Прине

сіть же ви всю десятину до дому скарб

ниці, щоб страва була в Моїм храмі, і
тим Мене випробуйте, – промовляє
Господь Саваот: чи небесних отворів
вам не відчиню, та не виллю вам бла

гословення аж надмір?» (Мал. 3:8
10).

Десятини, чи «перші плоди», беззапе

речно вважались такими, що належали
Богові. У зв’язку з цим людина не «да

вала» десятину, а «віддавала», повертала
її Тому, Кому вона належала спочатку.

Десятина дуже важлива. Її мета ось
у чому: «...щоб навчився ти боятися
Господа, Бога свого, по всі дні» 
(Повт. Зак. 14:23).

Вона вчить нас віддавати Богові пер

ше місце в своєму житті. Принесена 10

та частина являє ті 90 відсотків, що за

лишились. Принесення її символізує від

дачу усього нашого життя Богові. Деся

тина нагадує нам про те, що все наше
єство і майно – не наше, а дар Бога.

Десятина – це не дрібна монета або
«чайові» за гарне обслуговування в ре

сторані, недбало залишені на столі, а
вираз нашої залежності від Господа і
вдячності Йому за все, що Він дав.
Окрім того, вона потребує рахунку.
Ми дійсно підраховуємо матеріальні
благословення, які нам дав Бог. Деся

тина залишається згадкою про наш
борг перед Богом.

Через десятину Бог нагадує нам про
те, що Йому належить усе: земля, худо

ба, коштовності, гроші і все, все...

Десятина – це перевірка нашої дові

ри Богові, ознака послуху, а щедре по

жертвування – свідчення любові, радо

сті серця того, хто віддано поклоняєть

ся Богу.

Бог хоче, щоб Його діти розглядали
матеріальне служіння і заповідь про де

сятину не як тягар, а як благословення.

Матеріальне служіння і заповідь про
десятину вимагає від нас дисципліни і
постійності. Не має значення, яка у
людини зарплата – 100 грн. чи 1000.
Бога цікавить серце людини: як відоб

ражається в серці любов до Нього. І
коли серце в належному стані, Бог
обіцяє благословення, а Його благосло

вення «...збагачає, і смутку воно не
приносить з собою» (Пр. 10:22).

Як хочеться, щоб Господь і про нас
сказав, як сказав про бідну вдову: «вки

нула більше за всіх!»



Як виховати в собі характер Христа 113

УРОК 

28 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 19:28�48

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 20:1�8

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 20:9�19

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 20:20�26

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 20:27:40

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 20:41�47

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. П.: Лк. 21:1�4; Мал. 3:6�12

Що мені каже Бог Як мені чинити
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«А коли прибули на те місце,
що звуть «Череповище»...»

«А коли прибули на те місце, що
звуть «Череповище», розп’яли тут Його
та злочинників, – одного праворуч, а од

ного ліворуч» (Лк. 23:33).

Смертельна кара, яку переніс Ісус, ма

ла бути нашою долею, яку ми заслужи

ли цілком закономірно, оскільки були
на боці гріха, на боці ворога. Христові
страждання і смерть є ціною нашого
вічного спасіння.

Вражаюче, але в Старому Заповіті ду

же точно описані страждання Христа
(Іс. 53). «А ти опустив та обридив, роз

гнівався Ти на Свого помазанця..» (Пс.
88(89):39) – займенник «Ти» вказує на
Бога, Який звершує суд; у відповідності
до Його праведності та святості. Хри

стос повинен був постраждати і понести
на Собі цей суд, як і Сам Ісус підтверд

жує це в Луки 24:26: «Чи ж Христові не
це перетерпіти треба було, і ввійти в
Свою славу?»

Причина Його «вигнання» полягає в
тому, що Він взяв на Себе гріхи всього
світу. Гріх є винаходом і пасткою сата

ни в активній боротьбі проти Бога.

Праведний Бог повинен був відкину

ти і вразити Христа, бо Той ніс на Со

бі гріхи всього світу. Хто мав спіль

ність з гріхом, той повинен бути від


кинутий Богом. Навіть, якщо це Син
Божий у плоті. У Бібліі сказано: «Бо
заплата за гріх – смерть...» (Рим. 6:23).
Христос поніс на Собі гріх світу, і суд
над гріхом усього світу був звершений
на Голгофі. Через величезний тягар грі

хів і провин усього людства весь Бо

жий гнів вилився на Його Сина. При
цьому наш Господь не загинув дарем

но! Ціною Свого життя Він оплатив
наш смертельний вирок за скоєні грі

хи. Ми не можемо собі уявити, що пе

режив Ісус в години страти на хресті...
Тільки у вічності ми зрозуміємо, що
насправді перетерпів за нас Господь.

Наші гріхи замінили царський вінець
Христа на терновий, який виражає Йо

го образ на хресті. На ганебному хресті
було написано: «Цар Юдейський». Це
обурило фарисеїв та книжників, і вони
хотіли замінити цей напис. Але Бог не
дозволив цього, тому що Ісус дійсно
був Царем. Ганебна, жахлива смерть
Христа у присутності великої кількості
народу – незаперечний історичний факт
(Ів. 19:35). Кожна людина повинна вирі

шити: відкинути «згіршення» і «безум

ство» хреста (Мр. 15:29
32; 1 Кор. 1:18,23)
або побачити в смерті Христа звільнен

ня – жертву за свої гріхи – і прийняти
її. Хто вірою приймає жертву Христа,
той єднається з Ним подобою смерті

УРОК 

29
Біблійна істина: Біблія вчить, що Ісус був мертвий, але воскрес 

і живе повік

Ключовий вірш: «А коли налякались вони й схилили обличчя додолу, 
ті сказали до них: “Чого ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його
тут, бо воскрес!”» (Лк. 24:5J6)

ВОСКРЕСЛИЙ ХРИСТОС
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(Рим. 6:6), отримує примирення з Богом
(Еф. 2:16) і має вічне життя (Ів. 3:36).
Хрест став для того, хто повірив у Ісуса
Христа, знаменням спасіння і Божої си

ли (1 Кор. 1:18) і тим єдиним, чим мож

на і потрібно пишатися (Гал. 6:14): «А
щодо мене, то нехай нічим не хвалюся,
хіба тільки хрестом Господа нашого Ісу

са Христа, що ним розп’ятий світ для
мене, а я для світу».

Озирнись!
Яка велика любов була явлена Хри


стом! Тепер вічна смерть не доторкнеть

ся до нас! Як людина може виразити
Йому подяку? Повірити Христу, що
Він зробив це заради нас, запросити
Його в своє життя. Це буде для Нього
найбільшим подарунком від нас.

Прославте Бога за Його безмежну
любов! Прославте Ісуса і подякуйте Йо

му за все, що Він зробив на Голгофі за

ради вас.

Голгофа... Розіп’ятий Христос помер
мученицькою смертю, похований...

Учні перебувають в страху... Проте...

Найпрекрасніша звістка!
«А дня першого в тижні прийшли

вони рано
вранці до гробу, несучи при

готовлені пахощі, та й застали, що ка

мінь від гробу відвалений був. А ввій

шовши, вони не знайшли тіла Господа
Ісуса. І сталось, як безрадні були вони
в цім, ось два мужі в одежах блискучих
з’явились при них. А коли налякались
вони й посхиляли обличчя додолу, ті
сказали до них: «Чого ви шукаєте Жи

вого між мертвими? Нема Його тут, бо
воскрес!» (Лк. 24:1
6).

Ангели Божі здивувалися, тому й за

питали: «Чого шукаєте?» Ви, які повин

ні були знати це. Невже ви так швидко
забули Його настанови?

Він воскрес! Він живий! Яка чудова
звістка! З усіх існуючих у світі повідо

млень, це – найдивовижніше і найпре

красніше!

Це не можливо порівняти ні з чим.
Все було настільки дивовижним, настіль

ки недосяжним для людського розуму, і
разом з тим настільки переконливим, що
увесь світ прийшов у величезний рух. Ця
звістка, з одного боку, несла радість, з ін

шого – страх, який продовжує діяти на

віть донині і буде діяти так до кінця, по

ки не прийде Господь.

Іноді страх долає нас. Коли ми тужи

мо, коли хвилюємося, коли нас долають
спокуси, коли ми в журбі, тоді приходи

мо до гробу Христа, щоб виплакатися,
пожаліти себе... Але що ми чуємо? «Йо

го тут нема!»

Давайте пригадаємо, як ці жінки: «І
згадали вони ті слова Його! А вернув

шись від гробу, про все те сповістили
Одинадцятьох та всіх інших... Та слова
їхні здалися їм вигадкою, – і не повіре

но їм» (Лк. 24:8
9,11). Як невтішно було
це чути й бачити!

У наших скорботах і журбі ми часто
не чуємо: «Він живий!» Наверніться до
Нього, прославте Його! Подякуйте за
жертву Голгофську! Зрозумійте, що
все, що трапилося на Голгофі, – це бу

ло вчинено заради вас. І воскрес Він
для того, щоб ви мали оправдання пе

ред Богом. А зараз Він хоче бути по

руч з вами. Ви чуєте Його голос? Чи
ви Його не впізнаєте, як не впізнали ті
двоє учнів, які прямували до Еммауса?

«І спитався Він їх: “Що за речі такі,
що про них між собою в дорозі мірку

єте, і чого ви сумні?”» (Лк. 24:17). А су

мували вони про те ж, що й жінки: Ісус
для них був мертвим. Той, Який давав
життя іншим, зараз неживий. Чому ж
вони не повірили жінкам, коли ті їм пе
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реказали слова ангелів: «Він воскрес! Йо

го там нема!»

Чи не схожі ми на цих двох учнів,
які, по
перше, забули про те, що Ісус
говорив їм ще до Своєї смерті, і, по

друге, були неуважними до слів жінок?

На що ви сподіваєтесь, відвідуючи
церкву, слухаючи слова настанови, коли
виходите з засмученим серцем і з тими
ж проблемами? Ісус говорив цим двом:
«О, безумні й запеклого серця, щоб по

вірити всьому, про що сповіщали Про

роки! Чи ж Христові не це перетерпіти
треба було, і ввійти в Свою славу?» (Лк.
24:25
26).

Христос – Цар слави, посланий Бо

гом, – тепер живий! Який ще потрібен
доказ?

Давайте прославимо Ісуса за Його чу

дове воскресіння і подякуємо Йому за

те, що Він готовий допомогти нам у
будь
яких ситуаціях!

Ніколи не шукайте Ісуса між мертви

ми, Його там не може бути. Вірте уся

кому Слову Біблії; жодне з Божих слів
не впаде марно на землю, прийде час,
коли все виконається насправді. Тренуй

те свою пам’ять і не забувайте, що каже
вам Слово Боже. Воно правдиве. Ваші
почуття можуть змінюватись, але ніколи
не може змінитися Він – незмінний та
істинний. Слово Боже виконується неза

лежно від того, віримо ми йому чи ні,
звертаємо на нього увагу чи прогляда

ємо нашвидкуруч.

Перемога буде за нами, якщо на чолі
нашого життя буде Сам воскреслий Ісус
Христос!

Наше воскресіння – Ісус. Тому хри

стиянська віра у воскресіння – це не

тільки надія на відда

лене майбутнє: «Благо

словенний Бог і Отець
Господа нашого Ісуса
Христа, що великою
Своєю милістю відро

див нас до живої надії
через воскресення з
мертвих Ісуса Хри

ста...» (1 Петр. 1:3).
Але така надія вже по

чала втілюватись і для
нас, тих, хто вірить в

Ісуса Христа.
Також з воскресінням Ісуса

Христа почалося воскресіння ві

руючих, яке і нині продовжується,
і воно завершиться тільки з дру

гим приходом Господа (1 Кор.
15:22
23).

Завдяки смерті і воскресінню Ісу

са Христа, ми, віруючі, переходимо
із стану духовної смерті у вічне
життя (Еф. 2:4
7).
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Для роздумів
Ви часто почуваєте себе самотнім, без


таланним, чогось боїтеся? Коли це з вами
відбувається, подумайте про те, що Гос

подь поруч і простягає до вас руки, кажу

чи: «Мир тобі, Я з тобою. Я живий!»

Голгофа

Червоною стрічкою в’ється спасіння,
Дивлюсь я на неї крізь сотні віків, –
Під сонцем гарячим, під сонцем пекучим
Розп’ятий Христос на Голгофі висів.

Було не впізнати знівечене тіло,
Марія стояла і плакала там,
А Той, Хто являв в чудесах Свою силу,
Тепер обезсилений наче був Сам...

Та руки простерті неначе хотіли
В останню хвилину обняти весь світ
І губи пошерхлі, в крові, шепотіли
Стражденну молитву за грішний нарід.

Тих слів не багато, та стільки в них сили,
Що рвалося серце від болю й снаги.
І сонце померкло, зійшло до могили,
Земля затремтіла уся навкруги.

Завіса у храмі роздерлась надвоє.
“Це праведний Син Божий” – сотник сказав.
Тоді народ бив себе в груди, що скоїв
Такий над Ним гріх, – і додому вертавсь.

А мати Ісуса в знемозі упала,
Руками обнявши скривавлений хрест.
Не плакала, – просто душею ридала,
Біль серце прошила, немов гострий меч.

У новому гробі Христа положили
І навіть сторожу поставили там,
Та сталося так, що Він встав із могили,
Щоб вічне спасіння усім дати нам.

Ольга Цуманчук
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УРОК 

29 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 21:5–38

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 22:1–23

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 22:24–46

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 22:47–71

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 23:1–25

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Лк. 23:26–56

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Лк. 24

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Брехня, як іржа
Чи задумувалися ви над тим, що

брехня схожа на іржу? Не в прямому
значенні, а в переносному. Вона також
роз’їдає, але не метал, а людську душу.
Дивним здається те, що люди вважа

ють, що є «неправда на спасіння» і що
напівправда – це зовсім не брехня. У
скарбниці народної мудрості є чимало
прислів’їв і приказок на цю тему, і
складається враження, що люди здавна
прагнули виправдати своє бажання бре

хати. Наприклад, «хто бреше, тому лег

ше, а хто правдує, той бідує»; «не було
б брехні, не стало б і правди»; «за пра

вду б’ють, карають, а неправду велича

ють». Хоча є й таке: «біда на світі, ко

ли немає правди»...

Син потіхи
Перші християни, про яких оповідає

нам євангеліст Лука у книзі Дій, жили
однією дружною родиною. Вони не ли

ше жили разом, але й мали «усе спіль

не». Єдність виявлялась у всьому: в
прославлені Бога, в хліболаманні, у
спілкуванні один з одним, у молитвах.
Почуття любові до Христа і духовна єд

ність спонукали їх змінити своє ста

влення до власності. Вони не вважали,
що повинні користуватись власним
майном тільки самі. Перші християни
бажали, щоби й інші члени спільноти,
які нічого не мали з причини бідності,

мали змогу скористатись їхньою влас

ністю. Продавати майно їх ніхто не
змушував. Це був поклик душі. Вони
діяли природно і добровільно. В основ

ному, ті, хто володів землями і будин

ками, не були бідними. Час від часу,
коли виникала потреба в коштах, хтось
з тих, хто володів майном, продавав
свою нерухомість або земельний наділ
і віддавав гроші общині для допомоги
тим, хто мав потребу.

Йосип, прозваний Варнавою (що оз

начає «син потіхи»), левит, продав зем

лю і приніс гроші, «та й поклав у ногах
у апостолів». Очевидно, Йосип був лю

диною м’якою і співчутливою, тобто
«потіхою» для тих, хто бідував. Тільки
так можна зрозуміти значення його іме

ні. Добре серце Йосипа спонукало його
до цього вчинку. Напевно, хтось мав
потребу, і він вирішив таким чином по

тішити свого брата чи сестру у вірі.

Раз збрехав – 
навіки брехуном став
(Народна мудрість)

Серед членів першої християнської
общини в Єрусалимі, тієї ж, де був і
Варнава, перебувало подружжя – Ананій
і Сапфіра.

Вони багато чули про Ісуса Христа як
про Господа і Спасителя. Ананій і Сап

фіра бачили силу проповіді, чудеса і
знамення, які звершували апостоли, та


УРОК 

30
Біблійна істина: Бог наказує, щоб ми не казали неправди 

Ключовий вірш: «ТомуJто, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до
свого ближнього, бо ми члени один для одного» (Еф. 4:25)

УСЯКА НЕПРАВДА – ГРІХ



120 Робочий зошит

кож знали і про прийдешній день Гос

подній, і, мабуть, бажали уникнути су

ду. Напевно, піддавшись несподівано

му поривові щедрості або вслід за при

кладом Йосипа, вони також продають
свій маєток і приносять певну частину
грошей до ніг апостолів. Вони, змовив

шись, приховують частину грошей і за

лишають їх для себе.

Треба зауважити, що необхідності
для цієї неправди у них не було. Бо ж
продавати майно їх ніхто не примушу

вав, це було їхнім добровільним рі

шенням. Ну, а придбані гроші вони
також могли витратити на свій розсуд:
«...а продане не в твоїй владі було?»
(Дії 5:4) – так запитує про приховане
Петро. Чому ж Петро звинуватив це
подружжя, адже вони, нібито, зробили
таку благородну справу?! А тому, що в
їхніх діях приховувався таємний на

мір. Вони вирішили обдурити людей,
але вийшло так, як сказав Петро до
Ананія: «...чого сатана твоє серце на

повнив, щоб ти Духу Святому непра

вду сказав...?» (Дії 5:3). Виявилося, що
їхня неправда була спрямована не на
апостолів, а на Святого Духа. Коли
Ананій приніс гроші, то на запитання
Петра він, напевно, відповів, що це всі
гроші від проданого. Але так як все,
що приносили люди «до ніг апосто

лів», тобто в общину, вже не було їх
власністю, а належало Господу, то гріх
був у незаконному привласненні того,
що належало Богу. Це була їхня фа

тальна помилка. І зробили це вони сві

домо: «... та й з відома дружини своєї
присвоїв частину з заплати» (Дії 5:2).
Що спонукало їх змовитися і сказати
Богові неправду, тут не написано, але,
у них таки були для цього приховані
мотиви. Цей вчинок нагадує нам те,
що зробив Юда, у якого також були

приховані мотиви, які виявились у то

му, що сатана вклав у його серце на

мір видати Ісуса Христа (Лк. 22:3
6).

Можливо, що повага до Йосипа, що
принесла йому нове ім’я – Варнава, ста

ла об’єктом заздрощів. Ананій і Сапфі

ра також забажали пошани, а можливо
і нових імен, які б розкрили їхню доб

рочинність. Невідомо, чи так це було і
якими точно були їхні наміри.

Ця історія пройшла крізь століття, не

правда Ананія і Сапфіри стала показо

вим прикладом того, як не потрібно чи

нити християнам. Збрехали вони всього
тільки раз, а «прославилися» своєю не

правдою навіки.

Усяка неправда є гріх
Ви запитаєте, чому зараз не відбу


вається такого суду над усіма брехуна

ми, які є в церквах? Напевно, це був ви

нятковий випадок, необхідний для під

тримки присутності Духа Господнього в
ранній Церкві.

Бог дисциплінував Свою Церкву. Пі

сля смерті подружжя, написано, «...об

горнув страх великий всю Церкву...».

Страх зробити щось таке, що не по

добається Господу.



Як виховати в собі характер Христа 121

А як зараз Бог ставиться до брехні? І
чи припустима неправда в християнсь

кому середовищі?

Як тоді, так і зараз неправда є вели

ким гріхом.

Коли ми стаємо дітьми Божими (пі

сля покаяння і прийняття Христа сво

їм Господом і Спасителем), ми повин

ні віддати себе Господу. Він дає нам
можливість вирішувати, як розпоряд

жатися тим, чим ми володіємо: це на

ше тіло, наш час, гроші, таланти, наша
мова, розум і так далі. Звичайно ж, усе
наше єство (дух, душа і тіло) має бути
спрямоване на прославлення Бога. Але
якщо у нас є якісь таємні наміри, як

що ми чогось не віддали Господу, тоді
«ворогу душ людських» неважко буде
поставити у нашому серці свою пастку
– неправду. І вона буде спрацьовувати
у всьому:

– у нашій роботі;
– у житті;
– у словах і обітницях;
– у ставленні до чужого майна;
– у ставленні до законів, що діють у

державі;
– у дружбі;
– у служінні тощо.
Як шкода, що «...правосуддя назад від


ступилося, а справедливість здалека стоїть,
бо на майдані спіткнулася істина, правда
ж не може прийти, – і істина зникла...»
(Іс. 59:14
15). Це ми можемо спостерігати
щоденно. Істина і чесність залишили ко

ридори парламентів, прокуратур і судів,
торгових і комерційних підприємств, нав

чальних закладів і лікарень. Тепер ми жи

вемо у світі, де зруйнована довіра, де ри

зиковано вірити словам вчорашніх парт

нерів і друзів. Але найстрашніше те, що
істина інколи залишає і віруючих людей.

Ми даємо обітниці, які не виконуємо,
запізнюємося, махаємо рукою, кажучи

«піде і так, адже ми – віруючі; ти виба

чиш мені, адже ми браття». Якщо вико

наємо роботу неякісно або із запізнен

ням, думаємо і кажемо «ну, нічого, адже
ми повинні прощати один одного». Ми
забули про відповідальність перед Богом.

Усяке слово, всяка справа прийде на
суд Божий, там не «відмахнешся», тим,
що «вибач, не встиг», або «я тільки
трошки збрехав, так, «на добро».

Немає брехні маленької або великої.
У Божих очах – «Усяка неправда – то
гріх» (1 Ів. 5:17).

Висока ціна істини
Усім нам важливо розуміти, що ра


дість того, хто сказав неправду – мізер

на. Як правило, неправда завжди роз

кривається (Мр. 4:22), а у випадку з Ана

нієм і Сапфірою – навіть дуже швидко.

Істина ж довговічна. Вона проходить
випробування часом і витримує його,
тому що її джерело – Бог! «А Господь –
Бог правдивий» (Єр. 10:10).

Як важливо, щоб не тільки повага до
правди, а сама практика постійно пере

бувала серед віруючих (особливо це ва

жливо для молодих людей, тому що за
ними наше майбутнє). І це не означає,
що правду потрібно засвоїти тільки ро

зумом, треба бути відкритим і слухня

ним їй: «А хто робить за правдою, той
до світла йде, щоб діла його виявились,
бо зроблені в Бозі вони» (Ів. 3:21). Од

нак для віруючої людини, яка сприйня

ла істину, як дар Божий, також є небез

пека позбутися правди Божої. І це
трапляється тоді, коли людина втрачає
спілкування з Богом (непостійна в мо

литві, недбала в читанні Слова Божо

го). І тільки тоді, коли людина ствер

диться в істині Євангелії, коли Слово
Боже буде постійним провідником в її
житті, вона вже не зможе вчинити на
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перекір істині: «Бо нічого не можемо
ми проти правди, а за правду» (2 Кор.
13:8). Люди, які живуть в істині, вільні
від гріха. Істина робить людину пра

вдивою, щирою, надійною і вільною в
думках і справах, а тому:

– частіше відкривайте свої уста для то

го, щоб прославляти Бога (Пс.
146(147):1 «Хваліть Господа, – добрий
бо
Він, виспівуйте нашому Богу, – приєм

ний
бо Він, – Йому подобає хвала!»);

– намагайтесь більше свідчити іншим
людям про свого Спасителя Ісуса Христа
(«І ми бачили й свідчимо, що Отець по

слав Сина Спасителем світу» (1 Ів. 4:14)).


 стежте за своїм язиком і вмійте кон

тролювати його («І язик – то огонь.» (Як.

3:1
12)), не засуджуйте нікого (Лк. 6:37:
«...не судіть, щоб не суджено й вас...»).

Христос сьогодні не відразу чинить
Свій суд над брехнею, як це було з Ана

нієм та Сапфірою. Але день суду неми

нуче настане... Ті, хто продовжують бре

хати, будуть позбавлені Царства Божого
і його слави («А лякливим, і невірним, і
мерзким, і душогубам, і розпусникам, і
чарівникам, і ідолянам, і всім неправдо

мовцям, – їхня частина в озері, що го

рить огнем та сіркою...» – Об. 21:8). Ко

жен з нас також повинен пам’ятати, що
Господь благословляє тих, хто ходить в
істині Його Слова: «...вони справді народ
Мій, сини, що неправди не кажуть», – і
став Він для них за Спасителя» (Іс. 63:8).

Брехня – це зухвальство перед Богом і боягузтво перед людьми.
М. Монтень*

Разгадайте ребус

* Мішель Єйкем де Монтень (1533
1592) – французький письменник і філософ.
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УРОК 

30 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Дії 1 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 2:1�21

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 2:22�47

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Дії 3 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Дії 4:1�22

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Дії 4:23�37

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Дії 5:1�11

Що мені каже Бог Як мені чинити
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З життя морських зірок
Яких тільки істот не побачиш у мор


ських глибинах! Тут і дивовижні рибки,
і морські їжачки, і різноманітні молю

ски, є й морські жолуді, зірки, змії і ба

гато іншого. Запримітивши у своїй сіт

ці морських зірок, ловці устриць спо

чатку перед тим, як викинути їх, кри

шили на маленькі шматочки. Але потім
вони помітили, що кожен з таких шма

точків, потрапивши у звичне середови

ще існування, ставав новою морською
зіркою!

Виявляється, морська зірка має в сво

їй будові до 50 промінців, які розходять

ся від центрального диску, і кожна ча

стинка, в якій є хоч малесенька його

кількість, здатна відтворюватись у нову
зірку. Так ловці устриць, думаючи швид

ше позбутися морських зірок, тільки
розмножували їх.

Подібне можна простежити і в житті
християн.

Будуть переслідувані...
Перші християни гинули за віру на

аренах, їх розпинали, переслідували, зне

важали. Вони мужньо зносили знущан

ня, насмішки, тортури, але не відмовля

лися від свого Господа, пам’ятаючи про
те, що вони «дорого куплені» (1 Кор.
6:20) – ціною пролитої крові Христа.

У середні віки іменем Бога «священ

на» інквізиція спалювала, як вона каза

ла, «єретиків» на вогнищах, тримала їх
у в’язницях, піддавала витонченим тор

турам. Ким вони були – ці мученики?
Християнами, які хотіли читати Сло

во Боже і жити відповідно до запо

відей Христа. Офіційна церква
вважала це богохульством, а свої
злочини виставляла як «угодну
Богові» справу.

Протягом століть кожен іс

тинно віруючий християнин заз

навав переслідувань і нападів.
Саме про це казав Господь Ісус
Христос: «Як Мене переслідували,

– то й вас переслідувати будуть...»
(Ів. 15:20; 2 Тим. 3:12).

УРОК 

31
Біблійна істина: Бог попереджує, що християни будуть

страждати

Ключовий вірш: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, – будуть
переслідувані» (2 Тим. 3:12)

СТРАЖДАННЯ 

В ЖИТТІ ХРИСТИЯНИНА
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Слово про Степана
До числа перших дияконів Єруса


лимської церкви було обрано Сте

пана. Вони (диякони) були обрані для
керівництва господарською діяльні

стю церкви.

Біблія показує нам Степана як лю

дину, «повну віри та сили», Святого
Духа і мудрості. Діючи Божою силою,
він звершував великі «знамена та чуда»
в народі. Але якось «дехто» з синагоги
лібертинців, кірінейців і олександрій

ців вступили в суперечку зі Степаном,
певно, на духовні теми і «встояти во

ни не могли проти мудрости й Духа,
що він Ним говорив». Бажаючи позба

витись його, ті, хто належав до згада

ної синагоги, підмовили інших людей
звинуватити Степана, як колись звину

ватили Ісуса Христа.

Світ користується одними й тими ж
методами: фальшивими свідченнями,
доносами, засудженнями, стратами. За
звинуваченням у богохульстві Степан
повинен був стати перед синедріоном.

У чому ж полягало це богохульство?
Степан казав, що у Христі Ісусі Закон
Мойсея виконався, що тепер кожен

виправдовується перед Богом вірою в
Ісуса Христа.

Як поводив себе Степан перед свої

ми обвинувачами? Написано: «Коли
всі, хто в синедріоні сидів, на нього
споглянули, то бачили лице його, – як
лице Ангола!» (Дії 6:15). Він був спо

кійним, впевненим у силі Божій.

Як Степан захищався на цьому суді?
Він не використовує пред’явлену йому
можливість говорити на свою корить,
а навпаки, свідкує синедріону (а це бу

ли ті ж люди, які нещодавно засудили
Христа), про велику Божу любов, явле

ну в Ісусі Христі, Якого вони вбили,
не побажавши прийняти істину і спа

сіння. Він розповідає про те, як через
всю історію Ізраїля Бог проніс Свою
любов до цих гордих, впертих і жор

стоких людей. А вони замість того,
щоб прийняти Божу волю і спасіння,
розіп’яли Христа. Усе повторюється, як
в минулому Ізраїля, так і тепер. Зви

чайно, від таких слів усі, хто слухав,
«запалилися гнівом у серцях своїх, і
скреготали зубами», вони були обурені:
хто дав тобі право, Степане! Правду,
звичайно ж, дуже важко слухати тому,
хто винен. Скоріше закриємо вуха,
щоб не чути істину!

Схопивши Степана, вони вивели йо

го за місто і почали бити камінням.
Що бачить Степан? Перекошені від
люті обличчя, стиснуті кулаки і камін

ня, яке летить на нього?! Ні! «...відчи

нене небо, і Сина Людського, що по
Божій правиці стоїть!» (Дії 7:56).

Його вбивство стало початком жорсто

кого переслідування християн у Єрусали

мі (Дії 8:1). Віруючі були змушені тікати
з міста. Це переслідування мало велике
значення для наступних часів: пересліду

вані християни почали проповідувати
Євангелію за межами Єрусалима.
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«Та й усі, хто хоче жити 
побожно у Христі Ісусі, – 
будуть переслідувані»
(2 Тим. 3:12)

Кожен з нас (віруючих людей) раніше
чи пізніше виявить, що цей вірш сто

сується і його.

Ми живемо у світі, який ненавидить
Бога, в епоху духовного компромісу.
Але сьогоднішня ненависть до христи

янства – прихована, вона не схожа на
ту ненависть, що була в дні Ісуса Хри

ста і в часи перших апостолів. Ця не

нависть завуальована. Однак, якщо ви
уважно придивитеся, то побачите, що
цей світ ненавидить Бога зараз так са

мо, як і тоді.

Переслідування у нашій країні мо

жуть відбуватись тим чи іншим спосо

бом – насмішки, втрата роботи, накле

пи тощо. І це неминуче для вірного по

слідовника Ісуса Христа.

В Євангелії від Марка 4:17 Христос
звертає увагу слухачів на їхню непо

стійність у вірі: «та коріння не ма

ють у собі й непостійні; а зго

дом, як утиск або пересліду

вання наступає за слово, во

ни спокушуються зараз». У
цьому вірші ми бачимо, що
Слово Боже, яке слухають лю

ди, повинно мати «коріння»,
щоб вистояти, коли буде
перевірятися на міцність
стражданнями і пересліду

ваннями. Добре називатись
віруючими, коли все навколо
благополучно. Але коли вас не
приймають, коли говорять
щось недобре на вашу адресу
або звільняють з роботи за те,
що ви не такий, як усі, тоді багато хто з
віруючих дивується і засмучується, і не

мало з них відпадає.

Якщо хочете бути справжнім послідов

ником Христа, то ви повинні радіти, як

що вас переслідують. «Блаженні вигнані
за правду, бо їхнє Царство Небесне. Бла

женні ви, як ганьбити та гнати вас бу

дуть, і будуть облудно на вас наговорю

вати всяке слово лихе ради Мене. Радій

те та веселіться, – нагорода
бо ваша вели

ка на небесах! Бо так гнали й пророків,
що були перед вами» (Мт. 5:10
12).

Це велика перевага – бути гнаним за
Христа та за істину. «Але через те, що бе

рете ви участь у Христових стражданнях,
то тіштеся, щоб і в з’явленні слави Йо

го раділи ви й звеселялись. Коли ж вас
ганьблять за Христове Ім’я, то ви бла

женні, бо на вас спочиває Дух слави й
Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає,
як душогуб, або злодій, або злочинець,
або ворохобник, а коли – як христия

нин, то нехай не соромиться він, але хай
прославляє Бога за те» (1 Петр. 4:13
16).
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Одну дівчину переслідували на роботі
через те, що вона християнка. Друзі під

бадьорювали її, кажучи: «Радій, тому
що ти удостоїлася страждати за Ім’я
Христа!». І це було правдою, тому що в
чаші страждань за Христа є радість, а в
чаші насолод цього світу на дні є гірко

та провини і відчаю. Коли апостоли бу

ли гнані, навіть кинуті до в’язниці і під

дані бичуванню, то, після того, як їх
відпустили, «вони повернулись з сине

дріону, радіючи, що сподобились прий

няти зневагу за Ймення Господа Ісуса. І
щоденно у храмі й домах безупинно
навчали, і звіщали Євангелію Ісуса Хри

ста» (Дії 5:41
42).

Також намагайтеся не обвинувачувати
тих людей, які не приймають вашого
свідчення про Ісуса Христа. Не будьте
різкими щодо ваших переслідувачів. Дя

куйте Богові за них і будьте слухняними
велінням Бога. Не забувайте молитися за
тих, хто переслідує вас за віру в Христа,
наслідуючи Степана: «Не залічи їм, о
Господи, цього гріха!» (Дії 7:60). Ісус ка

же: «Любіть ворогів своїх, благословляй

те тих, хто вас проклинає, творіть добро
тим, хто ненавидить вас, і моліться за
тих, хто вас переслідує...» (Мт. 5:44).

І якщо ми удостоїлися страждати за
Христа, то не будемо відступати назад
при зустрічі зі скорботами, але будемо
переносити ці труднощі смиренно,
спокійно, з любов’ю, як це робив Сте

пан і перші християни. Потрібно
пам’ятати також про те, що наше
страждання – короткочасне і «...доста

чає для нас у безмірнім багатстві славу
вічної ваги...» (2 Кор. 4:17).

У наш час християн також пересліду

ють. Ось виписки з рубрики «Хроника

гонимой церкви» журналу «Христиан

ство» (№ 6, за 2002 рік):

«Хоча Конституція Туркменістану де

кларує свободу віросповідання, діяль

ність усіх релігій суворо контролюється і
жорстко обмежується. Християнство вва

жається загрозою національній єдності.
У Дейнау нещодавно змусили відректись
від своєї віри 8 християн. «Християнство
у нас перестане існувати до кінця року»,
– заявило керівництво держави. Трид

цять християнських лідерів нещодавно
було засуджено до ув’язнення на терміни
від 3 до 12 років. Цього року всього бу

ло заарештовано 200 християн».

«Як повідомляє «Голос Мучеників», 10
лідерів церкви Південного Китаю засуд

жені до позбавлення волі на терміни від
3 до 8 років за проведення незареєстро

ваного зібрання дитячої недільної шко

ли. Південна китайська церква є незаре

єстрованою євангельською місією «до

машніх церков» і складається приблиз

но з 50 тисяч християн, розсіяних по 10
провінціях Китаю. Керівництво назвало
цю місію «шкідливим культом» і поси

лило переслідування».

«Християни в Лаосі стикаються з жор

стокими формами фізичного і психоло

гічного тиску. Намагаючись стерти хри

стиянство з землі Лаосу, влада викори

стовує методи «примусової праці» і
«суспільної ганьби».

«Керівництво Бутану переслідує тих,
хто не має в домі статуї Будди. Мину

лого місяця було заарештовано і підда

но катуванню 40 християн».

«Організація «Відкриті Двері» закли

кала церкви усього світу оголосити 10
листопада міжнародним Днем молитви
за переслідувану Церкву».
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Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Ів. 1

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Ів. 2 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Ів. 3 
Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Ів. 4

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Дії 6

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Дії 7 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Дії 8

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Будеш ловцем
«Не лякайсь, – від цього часу ти бу


деш ловити людей», – каже Ісус зляка

ному неймовірним уловом Симону
Петру після того, як рибаки витягли
свої човни на берег. Ісус – Господь,
Він мав особливе право, яке дав Йому
Отець Небесний, закликати людей: «Іди
за Мною» (Мт. 9:9), відриваючи їх від
повсякденних занять. Так був поклика

ний Матвій – митник, який збирав по

датки. Почувши заклик Христа, він за

лишив усе і пішов за Господом. Такий
же заклик почув і народ (Мр. 8:34), і
багатий юнак (Мр. 10:21). Ісус закликав
рибалок залишити звичне для них за

няття, щоб стати Його учнями і ходи

ти за Ним скрізь, куди б Він не пішов.

Тепер в коло їхніх обов’язків входи

ла й «особлива ловитва», вже не риби,
але «людських душ». Вони повинні бу

ли йти і нести світло Христової любо

ві людям, розповідаючи їм про спасін

ня і Царство Небесне.

Ще цілком не усвідомлюючи свого
призначення, Петро залишив усе і пі

шов за Христом. Це був приклад доб

рої волі, приклад навернення і посвяти
на служіння Богу і людям.

Господь доручив Петру відчинити
Царство Небесне юдеям, і той присвя

тив своє життя цьому служінню. Він
прагнув донести істину про Царство
Небесне і спасіння у Христі для своїх,

юдеїв, проте, Ісус розширив уявлення
Петра про Божий задум спасіння, яке
стосувалось і язичників.

Уроки покори
Знаючи запальний характер Петра, Бог

подає йому «уроки покори». Петро ба

жав бути учнем Христа, і в той же час
йому було важко змінити власну думку.

Якось у видінні апостол побачив вели

ке полотно, яке спускалося з неба, а в
ньому – багато різних тварин, і ритуаль

но чистих, і нечистих (згідно з приписа

ми Закону). Бог заговорив до Петра і
повелів усе це заколоти і їсти.

Апостолу було важко погодитися з
Божим повелінням. Він мав з приво

ду «того всього» власну думку. Богу
потрібно було тричі наказати: «Устань,
заколи, Петре, і їж!» Пам’ятаючи

УРОК 
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Ключовий вірш: «Якщо Ви Мене любите, – Мої заповіді зберігайте!»
(Ів. 14:15)

ПОКОРА



130 Робочий зошит

Закон Мойсея, який забороняв юдеям
їсти усяку нечисту їжу, Петро промо

вляє те, що вже колись звучало з його
вуст: «Жадним способом, Господи, –
бо ніколи не їв я нічого огидного чи
то нечистого!». Його «жадним спосо

бом», означало сказане Богові: «Ні!».
Той, хто каже «ні», ніколи не повинен
додавати звертання «Господи», а той,
хто щиро каже «Господи», ніколи не
скаже «ні».

Зрозуміло, що це видіння стосувалося
не лише прийому їжі, а мало більш гли

бокий зміст. Дійсно, з приходом хри

стиянства обмеження, які стосувалися
їжі, вже не діяли. Проте це сталося
значно пізніше. Але справжнім значен

ням цього видіння було ось що: Бог
відкриває двері спасіння язичникам.

Петро ж, як усі юдеї, вважав язични

ків безбожниками, чужинцями, недо

стойними, вигнанцями. Але тепер, за во

лею Божою, ситуація мала змінитися.
Національні і релігійні відмінності по

винні були зникнути, а всі щиро вірую

чі в Ісуса Христа – стати рівними у Хри

сті християнами, братами.

Це був чудовий наочний урок, і Пет

ро зрозумів, що Бог не дивиться на
особу, що Він любить кожного, і що
спасіння у Христі має всякий, хто по

кличе Ім’я Господа. Його серце розши

рилось настільки, що змогло вмістити
наміри Бога щодо спасіння язичників
і побачити, як попередні перешкоди
усунені потоком Божої благодаті.

Кому корюся я?
Цим уроком Бог показав нам важли


вість покори. Покора – це дещо біль

ше, ніж просто слухняність. Напри

клад, ви можете послухатись Бога у чо

мусь одному, але не більше. Коли ми
говоримо про покору, то маємо на ува


зі більш глибокі і важливі почуття
людського серця.

Вона нелегко дається, особливо, коли
відчуваєш, що людина, яка наділена
владою, не варта поваги. Або якщо пра

вило, якому потрібно коритися – неро

зумне. Треба пам’ятати, що до покори
нас закликає Бог, а Його плани і доро

ги досконалі.

Покора – це беззаперечний послух, в
якому ми завжди свою волю підкоряємо
волі іншого, а як християни – волі Бога,
причому добровільно і з радістю. Наша
покора Богові пов’язана з довірою Йо

му. Тому, як би не було часом важко ви

конати волю Бога, віра в Його любов і
доброту підбадьорює нас, дає силу.

Наша покора волі Господній урівно

важується любов’ю і пошаною, які ми
виявляємо до Нього. Без пошани до су

веренітету нашого Творця неможливо
бути покірним.

Як і Петру, нам не завжди зрозумілі
Божі повеління. Вони можуть стосува

тися різних сфер життя: нашого слу

жіння, стосунків з батьками, взаємин у
родині, в церкві, на роботі і так далі.

Хто кому повинен коритися? Зверне

мося до Біблії і тут знайдемо поради і
вказівки:

– коріться «один одному у Христовім
страху» (Еф. 5:21) – це адресовано усім
віруючим церкви;

– «діти, – слухайтесь своїх батьків у
Господі...» (Еф. 6:1
2) – це сказано дітям;

– «дружини, – коріться своїм чолові

кам, як Господеві» (Еф. 5:22) – це адре

совано дружинам;

– «Раби, – слухайтеся... панів...» (Еф.
6:5) – це сказано рабам;

– «...коріться кожному людському тво

рінню ради Господа, – чи то цареві,... чи
то володарям...» (1 Петр. 2:13
14) – це ад

ресовано всім.
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Коритись, «як Господеві»
Іноді ви думаєте, що це неможливо, то


му що важко бути покірним людині не

гідній, особливо, якщо це начальник і від
нього залежить багато чого. Підбадьо

рюйте себе словами – «Я все можу в Тім,
Хто мене підкріпляє, – в Ісусі Христі»
(Фил. 4:13), а також тим, що, виявляючи
послух до людей, ми «коримось Господу».

Тільки смиренна покора приносить
радість і тому, хто кориться, і Господу.
Вираз «як Господеві» (Еф. 5:22) вжи

вається для того, щоб нагадати: ваше рі


шення коритись чоловікові, батькам,
один одному є нічим іншим, як вия

вленням вашої любові і вашого упоко

рення Господу Ісусу Христу.

Вимога коритись може надходити тіль

ки від Нього. Підкоряючись тим, хто
має владу над вами, ви перебуваєте в Гос

поді. Коли вам буде важко виявляти по

слух до іншої людини, згадайте пораду
апостола Павла: будьте покірними всім
«ради Господа», дивіться на Ісуса і беріть
приклад з Нього. Ваше рішення корити

ся стає могутнім виявом віри в Бога.

Додаткові посилання для дослідження теми 
«Покора»

● Ієрархія (порядок підкорення від нижчого до вищого і навпаки) послуху в
Старому Заповіті:

✓ ізраїльтяни коряться Богу і Його Закону (Вих. 19:5; 34:11; 
Повт. Зак. 11:13,27,32; 1 Сам. 15:22�23);

✓ народ кориться цареві (1 Хр. 29:24; Пр. 24:21; Екл. 8:2);
✓ ізраїльтяни повинні коритися вирокам священників та суддів 

(Повт. Зак 17:8�13);
✓ незаміжня жінка повинна бути слухняна своєму батькові, а заміжня – 

своєму чоловікові (Чис. 30:4�9);
✓ діти коряться батькам (Вих. 20:12; Пр. 1:8�9; 6:20�21).
Висновок: покора Богу – важливіша за все (1 Сам. 15:22).

● Ієрархія послуху в Новому Заповіті:
✓ християни коряться Богу і Його Слову (Євр. 12:9; Як. 4:7; 1 Ів. 5:3);
✓ християни коряться Христу (1 Ів. 2:6; Ів. 13:15; 14:15,23; Мт. 11:29; 

1 Петр. 2:21�23; 1 Кор. 9:21);
✓ християни коряться владі (Рим. 13:1�6; 1 Петр. 2:13�14; Тит. 3:1);
✓ християни коряться лідерам церкви (Євр. 13:17; 1 Петр. 5:5);
✓ дружини коряться чоловікам (1 Петр. 3:1; Єф. 5:22; Кол. 3:18);
✓ раби коряться господарям (Еф. 6:5�8; Кол. 3:22);
✓ діти коряться батькам (Еф. 6:1�3; Кол. 3:20).
Висновок: покора Богові – перш за все (Дії 4:19; 5:29).
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УРОК 

32 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Дії 9 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 10 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 11 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Дії 12 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Ів. 5 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Ів. і 3 Ів.

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Юд.

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Вірні у вірі
Уривок з книги Якова Левена
«Сеется семя»

Ця подія відбувалася поблизу Ворку

ти відразу після війни. Там знаходилася
бригада в’язнів, яка будувала шахту. У
цій бригаді працювало двоє віруючих
людей. У неділю ці двоє братів відмов

лялися працювати, за що їх дуже часто
і жорстоко били. Братів перекидали з
одного табору до іншого. Ніхто не ба

жав мати їх у своїй бригаді. Новий на

чальник чергового табору вирішив по

кінчити з ними. В одну з неділь, коли
віруючі знову відмовилися працювати,
в’язні побачили, що серед охорони за

мість двох вівчарок – шість, і до того ж
голодних. Начальник табору наказав
братам вийти із загону і йти в бік лісу.
В’язні затамували подих, усі знали, що
це означає. Обидва брати – попереду
літній чоловік, за ним юнак – вийшли
із загону і пройшли воротами, прямую

чи до тундри. Через декілька секунд охо

рона спустила на них собак. Коли бра

ти почули, що їх наздоганяють, скрего

чучи зубами і голосно дихаючи, собаки,
вони зупинились і повернулися в їхній
бік. Склавши молитовно руки, чоловіки
підняли свої обличчя до неба. День був
похмурий, сонце ховалось за важкими
хмарами. Усі знали, що за кілька секунд

собаки доженуть віруючих і пошмату

ють їх. Багато хто з в’язнів закрив
обличчя руками. Але що це? Голодні со

баки, наздогнавши братів, несподівано
кинулися вбік і завертілися на місті. По

тім їх збентеженість припинилась, і зле
на початку гавкання змінилося на радіс

не скавуління. Собаки, крутячи хвоста

ми, повзали по землі біля братів, а по

тім почали лизати їм ноги. У той час, як
припинився злий собачий гавкіт, в’язні
табору почули, що обидва брати співа

ли християнський гімн. В’язні і дехто з
охоронців у страху почали хреститись,
багато хто заплакав. Зблідлий начальник
табору мовчки пішов. Нарешті один з
охоронців свистом покликав собак, а
братам наказав повернутися до загону.
«У цю мить, – пише очевидець, – я зро

зумів, що є Сила, Яка сильніша за всі
земні сили. І в ці дні багато хто з в’яз

нів повірили в Господа».

Такий приклад вірності братів в часи
випробувань вартий наслідування.

«Будь вірний до смерти...»
(Об. 2:10)

У книзі Дії 14:19
20 Лука розповідає
нам про мужність і вірність апостола
Павла і непостійність натовпу.

Павло, напевно, дорожив своїм жит

тям, але не настільки, щоб використову


УРОК 

33
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми берегли вірність Йому 

за будьJяких обставин

Ключовий вірш: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь
зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті!»
(1 Тим. 4:12)

ВІРНІСТЬ
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вати його на власний розсуд, він не
прагнув комфорту і задоволень, оскіль

ки жив не для себе, а для Христа. Його
життя було дорогоцінним володінням
Господа. «Але я ні про що не турбуюсь,
і свого життя не вважаю для себе цін

ним, аби
но скінчити дорогу свою та
служіння, яке я одержав від Господа Ісу

са, – щоб засвідчити Євангелію благода

ті Божої» (Дії 20:24).

Спочатку Павла та Варнаву, які про

повідували в Лістрі, прийняли за богів
Зевса і Гермеса. Під керівництвом жер

ця місцевого святилища Зевса мешкан

ці цього міста приносять до міських
воріт вінки і приводять биків, щоб
принести в жертву «богам в подобі
людській».

Потім, піддавшись умовлянням ре

акційно налаштованих юдеїв, ті ж жи

телі хапають Павла і побивають камін

ням. Але Бог, який бачив вірність сво

го апостола, зберігає йому життя. Пав

лові належить ще багато проповідува

ти про спасіння і Божу благодать, яв

лену в Ісусі Христі.

Коли апостол опритомнів, то встав і
попрямував назад до міста, яке його,
напевно, зустріло так само вороже.

Ця історія, як ніяка інша, показує
нам вірність і мужність Павла. Він був
покликаний «проповідувати Євангелію
благодаті Божої», а сліпа лють натовпу
не примусила апостола зупинитись і все
кинути. Павло залишився вірним слу

жінню, яке довірив йому Господь Ісус
Христос. І таким він залишився до кін

ця своїх днів: «Я змагався добрим зма

гом, свій біг закінчив, віру зберіг. На

останку мені призначається вінок пра

ведности, якого мені того дня дасть
Господь, Суддя праведний; і не тільки
мені, але й усім, хто прихід Його полю

бив» (2 Тим. 4:7
8).

Вірність у служінні
Чи можемо ми сказати про себе так,

як сказав Павло: «... віру зберіг»? Чи
турбуємось ми сьогодні про те, щоб
вірність займала важливе місце в на

шому житті? Багато людей кажуть, що
мають її, але дуже небагато її виявля

ють. Доброчинність вірності часто
коштує дорого, і тому мало хто згоден
платити за неї високу ціну. Але для по

божної людини вірність є дуже необ

хідною рисою характеру, чого б це не
коштувало.

Перш ніж закликати людину до духов

ної праці, Господь спостерігає, як люди

на здійснює земний труд, тобто яка во

на вдома, на роботі, є у неї вірність чи
нема. І тільки вірному Він довірить
Свій труд. Про це каже Сам Ісус:
«Отож, коли в несправедливім багатстві
ви не були вірні, – хто вам правдиве до

вірить? І коли ви в чужому не були вір

ні, хто ваше вам дасть?» (Лк. 16:11
12).

Бог бажає, щоб кожен християнин
був вірним громадянином своєї земної
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країни і Його держави. Він високо ці

нує нашу вірність у земній праці, пла

нуючи нам довірити особливий труд.

Бог шукає вірних і робить їх здатни

ми творити Свою волю на землі, бо
«хто вірний у найменшому, – і у вели

кому вірний; і хто несправедливий у
найменшому, – і у великому несправед

ливий» (Лк. 16:10). Якщо людина вірна,
то це виявляється і в малій справі, і у
великій. Але якщо вірності нема в мало

му, вона не з’явиться і в значному. Про
це сказано у псалмі Давида: «Мої очі –
на вірних землі, щоб сиділи зо мною.
Хто ходить дорогою невинного, той бу

де служити мені» (Пс. 100(101):6).

Вірний Бог наш
Чому для Бога така важлива наша вір


ність? Перш за все тому, що наш Бог –
«Бог вірний». Його вірність безмежна й
велика. Він вірний у Своїх діях і в Своє

му ставленні до нас, Бог вірний у Сво

їй любові до нас, Його Слово завжди
надійне. У Святому Письмі сказано: «І
ти пізнаєш, що Господь, Бог твій, – Він
той Бог, той Бог вірний, що стереже за

повіта та милість для тих, хто любить
Його, та хто додержує Його заповіді на
тисячу поколінь» (Повт. Зак. 7:9).

Наша непостійність не змінює харак

тер Бога, Він завжди вірний. Особливо
яскраво можемо побачити Божу вір

ність в історії життя Ізраїля, у ній є не
одна оповідь про відступ впертого наро

ду і про його невірність. І не зважаючи
на те, що єврейський народ виявився
невірним, Бог залишається вірним
Своєму слову: «Бо що ж, що не вірува

ли деякі? Чи ж їхнє недовірство зни

щить вірність Божу? Зовсім ні! Бо ж

Бог правдивий, а кожна людина неправ

дива...» (Рим. 3:3
4).

Отже, якщо наш Бог вірний, то Він
чекає і від Своїх дітей, тобто віруючих
людей, вірності у всьому. Обов’язок ві

руючої людини – зберегти віру і бути
«свідком вірним». Ми повинні оберіга

ти віру так, як добрий будівничий бере

же майно хазяїна. Господь доручив віру
Павлові, і він зберіг її. Він показав се

бе вірним, гідно розпорядившись вірою
у свого Владику, Господа Ісуса Христа.
Він добросовісно «відбув подорожнє»,
пройшовши через страждання й скорбо

ти, хоча міг скинути з себе тягар немо

чі і болю або зневажити вірністю. Од

нак апостол цього не зробив.

Бог бажає, щоб кожна віруюча люди

на була вірною на всіх своїх дорогах: у
хвилюваннях, скорботах і спокусах:
«...вірний Бог, Який не попустить, щоб
ви випробовувались більше, ніж можете,
але при спробі й полегшення дасть,
щоб знести могли ви її» (1 Кор. 10:13).

Віруючі люди прагнуть ніколи не чи

нити так, щоб через них ганьбилось ім’я
Господнє, вони стережуться, щоб «не да

вати братові спотикання та спокуси»
(Рим. 14:13).

Від Своїх послідовників Бог вимагає
вірності Йому за будь
яких обставин.
Ми повинні нести Слово Боже туди, де
це необхідно, і не замовчувати істини
Слова Божого.

Господь хоче, щоб віруюча людина
виявляла вірність у своєму молитовно

му житті, несучи до Божого престолу
слова молитви, які б звеличували Ім’я
Боже, а також слова подяки, прощення
і прохання за себе і за інших людей, які
ще не знають Бога.
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УРОК 

33 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Дії 13 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 14 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 15
Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Дії 16 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Тим. 1�2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 1 Тим. 3�4

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 1 Тим. 5�6

Що мені каже Бог Як мені чинити
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«Що таке дружба? – 
Споглядання себе 
через друга в Господі»
(Павло Флоренський*)

У християнській команді, як і в будь

якій іншій, стосунки мають будуватися
на дружбі, любові і прийнятті один од

ного. Дружба і любов допомагають
кожному вдосконалюватися, вказують,
як ми можемо змінюватися, працюючи
над збудуванням внутрішньої духовної
людини. Якщо віруючий друг критикує
або, як нам здається, викриває нас, то
він, має перед собою насамперед боже

ственну мету, тому що така критика ви

ходить з люблячого серця, освітленого
любов’ю і прощенням Христа. Суть
євангельської дружби, на якій побудова

ні стосунки в команді, насамперед, у
вдосконаленні і зміні нашого життя
зсередини.

Учень апостолів Ігнатій** колись напи

сав: «Отже, намагайтеся тісніше збира

тися для подяки Богові і прославлення.
Адже коли ви перебуваєте на одному міс

ці, то перемагаються сили сатани і дола

ється загибель його в однодумності на

шої віри. Співпрацюйте один з одним,

співстарайтесь, співбіжіть, співстраждай

те, співвідпочивайте, співпильнуйте як
Божі домоправителі і слуги». Дивіться
скільки слів з префіксом «спів
». Яке ж
значення приховано у цьому «спів
»?
Виявляється, цей префікс має одне з та

ких значень як: «рух з різних сторін до
однієї точки, з’єднання в одному місці»
(тлумачний словник). Виходить, що у
цьому маленькому «спів
» приховане гли

боке єднання, як і в команді: співпраця,
співпереживання, співстраждання – усе з
префіксом єднання «спів...».

Команда апостола Павла
Дружбу перших благовісників можна

взяти за зразок дружби і підтримки для
будь
якої команди. Це не просто швидко

плинна співпраця, ні, це справа і подвиг
усього життя (як не пригадати слова Пав

ла «я змагався добрим змагом»!). Так, во

ни «змагалися», тобто, сповіщали спасін

ня у Христі і надію на вічне життя.

Господь направив Павла на виконан

ня великої місії, до якої Він його за

кликав (Дії 9:15). І в цьому служінні
апостол був не сам. З Павлом була йо

го команда, яка втілювала Велике до


УРОК 

34
Біблійна істина: Бог хоче, щоб, виконуючи Велике доручення

Христа, ми були єдиною командою

Ключовий вірш: «А Бог терпеливости й потіхи нехай дасть вам бути
однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними
устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа» (Рим. 15:5J6)

ЄДНІСТЬ У КОМАНДІ

* Павло Флоренський (1882
1937рр.) – російський вчений, філософ, богослов.
** Ігнатій – за свідченням першого історика церкви Євсевія, був одним із єпископів Антиохійської

церкви. Помер на початку 2 століття від Р.Х. Про його життя відомо дуже мало.
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ручення Христа. І вже в свою першу
місіонерську подорож Павло вирушає
разом з Варнавою та Іваном
Марком.
У другій місіонерській подорожі, зав

данням якої було зміцнення новоство

рених церков, в команду входять Аки

ла та Прискилла, потім приєднуються
Сила та Тимофій. Дружній союз Пав

ла і Тимофія і донині дивує та нади

хає нас союзом міцності дружби, ду

ховної єдності, віри. І характери різні,
і велика різниця у віці та духовному
досвіді, однак це не завадило Господу
використати дві дорогоцінні посудини
для спільної праці на Його ниві.
Об’єднував цих двох братів у Христі
тісний духовний зв’язок: «Та ви знаєте
досвід його, бо він, немов батькові
син, зо мною служив для Євангелії»
(Фил. 2:22).

Так, виявляється, стаючи членом ко

манди, ми повинні таким чином вико

нувати заповідь Христа «любов’ю слу

жити один одному». Павло і Тимофій
– є прикладом того, як можна це вті

лити в життя. Він супроводжував стар

шого друга в найважчих місіонерських
подорожах, він був поруч з ним у
в’язничних випробуваннях і допома

гав переносити труднощі ув’язнення.

Акила і Прискилла були не тільки
співпрацівниками апостола, але стали
його близькими друзями. Павло гово

рить про них, як про найближчих лю

дей, які ризикували заради нього своїм
життям.

Немало теплих відгуків ми знаходимо
і про Тита. У посланні, адресованому
йому, Павло звертається до друга з таки

ми словами: «до Тита, щирого сина за
спільною вірою» (1:4).

Тит повинен був на Кріті впорядкува

ти недокінчене та пресвітерів настанови

ти по містах (1:5). Глибокою довірою та

любов’ю сповнене це апостольське по

слання Павла.

Апостол Павло розумів, що, працю

ючи на самоті, він не зміг би досяг

нути тих результатів, яких досягне,
працюючи з командою. Такій коман

ді працівників необхідна була єдність
у всьому. Так воно й було. Така єд

ність у стосунках команди при вико

нанні різного роду служіння необхід

на і в наш час.

Моя команда
Коли люди присвячені єдиній меті –

донести Добру Звістку кожному серцю,
як це було в першоапостольській Церк

ві, – їм необхідно мати єдність. Ми всі
члени одного Тіла. І, звичайно ж, якщо
це Тіло «живе» і «здорове», то всі його
члени, хоча й виконують різні функції,
взаємопов’язані між собою і допомага

ють один одному. Якщо страждає один
з членів тіла, наприклад, вухо болить, то
все тіло, кожна його клітина реагує на
цю біль. Як у нашому фізичному тілі і
в духовному Тілі – Церкві, так і в ко

манді (тіло в мініатюрі) – усі члени зна

ходяться у взаємозв’язку.

Ви не повинні засмучуватись, якщо
хтось розуміє або думає не так, як ви.
Це – ваша команда, і ви повинні спів

працювати, виконуючи дане вам Богом
доручення. Тому кожна людина повинна
виявляти гнучкість і поступливість щодо
іншого члена команди.

Припустимо, двоє чи троє з ваших
співробітників у команді – із світу біз

несу. Вони прагнуть до впровадження
здорових управлінських процесів і на

магаються внести у християнську орга

нізацію професіоналізм. Поруч з ними
трудиться парочка мрійників
фантазе

рів. Це творчі особистості, що наро

джують нові ідеї. Їхні мрії про май
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бутнє церкви чудові, але іноді вони не
мають ніякого зв’язку з дійсністю. Ось
ще один співробітник – мислитель, фі

лософ, він вимагає, щоб кожне рішен

ня мало логічне обґрунтування. І, на

решті, в команді є люди, які просто
добросерді і турботливі, вони завжди
думають насамперед про те, щоб кож

ному було добре і ніхто не був обра

жений. І ось, якщо між вами буде вза

ємоповага, і ви будете приймати один
одного такими, які ви є (не намагаю

чись переробити когось на свій лад), то
ваша команда зможе збагатити служін

ня своєї церкви. Але якщо ви будете
ставитись один до одного як суперни

ки, наполягати на своїх поглядах в слу

жінні, то буде хаос і роз’єднання, як
це було у коринтській церкві: «бо ви
ще тілесні. Бо коли заздрість та супе

речки між вами, то чи ж ви не тілесні,
і хіба не по
людському робите? Бо ко

ли хто скаже: «Я ж Павлів», а інший:
«Я Аполлосів», то чи ж ви не тілесні?»
(1 Кор. 3:3
4).

У своїй книзі «Управління нашою
роботою» доктор Дж. Олександр з ха

рактерною для нього проникливістю
зауважив: «Якщо ми хочемо, щоб наші
колеги почували себе членами нашої
команди, одним з індикаторів здоро


вих стосунків буде використання всіма
займенників «ми», «наш» або «нам», а
не «ви», «ваш», «вони» або «їм», коли
мова йде про вашу організацію. Це
справжній сигнал про небезпеку, якщо
колега використовує «ви», «вони» і
«вам» замість «ми» і «нам».

А що можу зробити я?
І це дійсно так: коли ви не цілком

віддані своєму служінню, то постійно
будете зауважувати негативні риси ха

рактеру своїх співробітників, говорити
про «їхні» помилки і про «їхні» невда

чі. А самі ми будемо ніби ні при чо

му. І, зрозуміло, та справа, яку ми ро

бимо для Бога єдиною командою, не
буде ефективною і не зможе витрима

ти натиск ворога, котрий намагається
зруйнувати всі добрі наміри.

Основа нашої спільної праці – це
Божа заповідь любити один одного (Ів.
13:34
35). Ми повинні любити один од

ного, тому що Бог у Христі полюбив
нас. Якщо члени нашої команди оби

рають своєю метою прагнення до най

вищого благословення інших, то вони
виконують свої обов’язки в атмосфері
любові, довіри, підтримки і розуміння.

І якщо ми навчимося любити членів
своєї команди, тоді нам буде легко:



«...і нитка
потрійна не

скоро
пірветься!»
(Екл. 4:12).
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– прощати їх (Мт. 6:12; 18:21
22);
– не осуджувати (Мт. 7:1
16);
– говорити істину з любов’ю (Рим.

12:10; Еф. 4:15,25);
– слідкувати за собою, а не за іншими

(1 Кор. 12:31
13:13);

– виявляти інтерес до інших (Фил. 2:1

11);

– бути уважними один до одного
(Євр. 10:24
25);

– прагнути до гармонії і єдності (Рим.
12:16).

Для роздумів
Подумайте, чи виявляєте ви гнучкість у стосунках з членами вашої команди, чи

відразу засмучуєтеся, коли хтось не погоджується з вашою думкою?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Чи замислювалися ви над тим, що все, що ви робите в команді, має бути зробле

но як для Господа, а не для людей?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Намагайтеся дивитись на Ісуса Христа, як на взірець для наслідування. Від чисто

го серця просіть Бога допомогти вам ставити інтереси того, хто поруч, вище за осо

бисті: «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій
подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив Самого Себе, прий

нявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина, Він
упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної...» (Фил. 2:5
8).
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УРОК 

34 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 2 Тим. 1�2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 2 Тим. 3�4

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Тит.

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Дії 17 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Дії 18 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Дії 19 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Дії 20 

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Друге подорожнє
(Із книги Клари Ульянс
«Второе поприще»)

Поруч з нашим будинком була шо

сейна дорога, і якраз напроти нашої
ділянки в ній були великі вибоїни. Ко

ли проїжджали машини, стояв такий
гуркіт, що аж будинок тремтів. Тато з
мамою вже давно звикли до цього шу

му, але коли з’явилась я, тато почав
шукати спосіб, щоб запобігти цьому
гуркоту.

Він позичив гроші в місіонерському
товаристві, де працював, щоб потім
поступово віддавати із заробітної пла

ти, домовився з приватними особами,
щоб вони вимостили дорогу напроти
нашого будинку. Але вибоїни були ду

же великими – метрів двісті – і розтя

гувались на сусідні ділянки. Батько за

пропонував сусідам спільно відремон

тувати дорогу, але вони відмовились,
сказавши, що цим повинен займатися
дорожній відділ.

Робити ремонт лише напроти нашо

го будинку не було сенсу. Щоб зовсім
ліквідувати гуркіт, тато захопив дорогу
і біля сусідніх будинків.

Незабаром почали возити щебінь, а
потім дорогу заасфальтували. О, яке по

легшення ми відчули! То, бувало, так за

гуркоче, що аж ліжко моє тремтить, і я

від цього прокидаюся; а тепер така ти

ша, такий спокій, ніби машини зовсім
перестали їздити. Скільки подяк одер

жав батько, особливо від шоферів, які
казали, що раніше машину трусило на
цій ділянці, а тепер вони відпочивають,
проїжджаючи повз наш будинок.

Через деякий час чутка про ремонт
дійшла до управління шосейних доріг.
Приїхала комісія, все обдивилася, дізна

лася, хто це зробив, підрахувала витрати
і виплатила татові навіть більше, ніж
він витратив. Батько відразу віддав
борг. Я подумала тоді: колись не буде
батька на землі, а дорога буде пропові

дувати усім, хто нею їздить. Але, звичай

но ж, управління доріг не знало таємни

ці, яка спонукала батька вирівняти ви

боїни на шляху. Секрет був у мені. Я,
каліка, без матері, була винуватницею.
Тато зробив це заради мого спокою,
щоб я спала вночі спокійно. Набагато
пізніше я прочитала в Біблії слова, які
відношу до батька: «бо я рятував бідаря,
що про поміч кричав, і сироту та без

помічного... Очима я був для сліпого, а
кривому – ногами я був. Бідарям я був
батьком...» (Йов 29:12, 15
16).

Тільки тепер я зрозуміла істину, запи

сану в Мт. 5:41: «А хто силувати тебе бу

де відбути подорожнє на милю одну, –
іди з ним навіть дві».

УРОК 

35
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми звершували 

«своє подорожнє» без примусу

Ключовий вірш: «Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для
себе цінним, абиJно скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від
Господа Ісуса, – щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої» (Дії 20:24)

НАША ДОРОГА
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Що означає – відбути 
подорожнє на дві милі?

Усі слова Господа дорогоцінні для
християн. У них ми знаходимо відповідь
на кожне питання або проблему. Що ж
це за подорожнє, про яке сказав Ісус?

Повернемось у ті часи, коли Ісус жив
на землі. Фарисеї, на підставі Закону,
вчили, що кожна людина повинна лю

бити свого ближнього (Лев. 19:18). А
Господь вчив про те, що Закон був без

силий зробити це. Він казав, що вартий
нагороди усякий, хто любить свого во

рога. Така любов свідчить, що в людині
живе і діє не Закон, а Божа любов. Сам
Бог вважатиме таку людину своїм си

ном (Мт. 5:16).

Згідно з законом, що діяв у Римській
імперії та провінціях, місцеве населен

ня використовувалось для служби держа

ві, зокрема для перенесення вантажів.
Римлянин мав право зупинити і приму

сити людину нести якийсь вантаж на
відстань «подорожнього» (в російському
перекладі «поприще») – шляху, який від

повідав 1000 кроків. Але таке подорож

нє людина виконує з примусу, і, напев

но, без особливої радості. Господь у сво

їй великій любові до нас показав, що
означає відбувати друге подорожнє, та
ще й з радістю. Він проходить його по

руч з кожним із нас, допомагаючи не

сти хрест життєвих проблем. Силу ж для
цієї дороги, ми черпаємо на Голгофі, де
і за нас пролив кров Ісус.

Якщо за нормами Мойсеєвого Закону
дозволялось чинити стягнення «око за
око, зуб за зуб», то Христос закликав не
платити злом за зло, але виявляти любов
до тих, хто ображає нас. У всьому, що
робить послідовник Христа, він повинен
керуватися заповіддю любові (Лк. 10:27).

Коли людина добровільно «відбуває
подорожнє на дві милі», вона думає не

про себе, а про те, як бути корисним
для другого. Його думки про одне: «Що
я можу зробити для тебе, друже?»

Знаєте, коли ми робимо щось понад
норму, додатково, ми даємо іншому
можливість замислитись: «А чому ця
людина допомагає мені? Що спонукає
її турбуватися про мене?». І якщо про

звучить таке запитання, скажіть про
Христа, Який пробуджує у вас бажання
працювати для інших. Адже, насправді,
не ми самі такі добрі, а Господь Ісус
спонукає нас любити людей.

«...Усі біжать...» – навіщо?
Апостол Павло в 1 Кор. 9:24
27 гово


рить про спортсменів
бігунів, можливо
про марафонців, які пробігають свою
дистанцію на змаганні.

Усі ми, християни, беремо участь у
марафоні тривалістю в життя. Навіщо
ми біжимо? З якою метою?

За словами апостола Павла, спорт

смен біжить, щоб одержати нагороду –
вінок чемпіона. А християнин? Думаєть

ся, що не про нагороду мріємо ми, не
про «лаври», а про те, щоб донести
Євангелію спасіння до кожної людини.
Це важка дорога, нелегка, терниста. І зу

силля, які витрачає християнин, не мен

ші від зусиль спортсмена
бігуна, який
бажає встановити новий рекорд.

Як спортсмен кожен ранок починає з
тренування, так і дитина Божа кожен ра

нок повинна поспішати шукати Бога і
насичувати свою душу хлібом життя –
Словом Божим (Пс. 118(119):147; Іс. 50:4).

Якось у житті ми вийшли на старт і
пережили особисту зустріч з Господом.
Тепер наша мета полягає в тому, щоб
зростати духовно, розширюючи межі
Царства Божого на землі, несучи Єван

гелію спасіння. Це наполеглива і по

стійна праця. Ми вже не маємо права
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зійти з дистанції або побігти в інший
бік, бо виконуємо доручення Самого
Господа: «Тож ідіть, і навчіть всі наро

ди...» (Мт. 28:19
20). Так само і спорт

смен
бігун ніколи не дивиться, як би
ухилитися від дистанції, адже його ме

та – переможний фініш. Звичайно ж це
порівняння не може цілком відобража

ти сутність християнського служіння.
Адже спортсмен, після того, як пробі

жить дистанцію, вже досягнув своєї ме

ти; тепер він може змінити спортивну
доріжку на щось інше. А істинний
учень Христа ніколи не залишить своєї
дороги, вона не може бути тимчасовою
чи непостійною. Життя і служіння ві

руючого – єдине ціле. Тут нема риски,
яка б розділяла: ось мій труд для Бога,
тут моя робота, а там – місце для осо

бистого життя.

З радістю проходити 
свою дорогу

Коли апостол Павло мав йти до Єру

салима, він сповістив про це своїм
близьким друзям. Він сказав, що йде
«побуджений Духом», не уявляючи того,

що з ним може статися. Дух Святий
відкрив вірному апостолові, що його
чекають «кайдани та муки». Можливо,
любов до Павла і бажання зберегти
життя підштовхнули друзів відмовити
його від поїздки до Єрусалима. Ними
керувала турбота про життя друга і на

ставника. Думається, що кожен з нас,
хто опинився б на місці друзів апосто

ла Павла, вчинив би так само. Але Пав

ло своєю відповіддю (Дії 20:24
25) дає
приклад щирої віри в Господа і послу

ху Його слову: «Не бійся, але говори й
не мовчи...» (Дії 18:9).

Не потрібно шукати в поведінці Пав

ла якогось нерозумного бажання ризику

вати собою. Він жив і працював так, що
в усьому було видно Господа. Апостол
ніколи не замовкав, а сміливо пропові

дував про спасіння в Ісусі Христі. Він
завжди хотів бути серед своїх братів і се

стер «тихішим від води, нижчим від тра

ви», тобто був зразком покірливості, ми

лосердя, любові і прощення.

Для кожного з нас важливо не тільки
знати це, але й щоденно практикувати
в своєму житті.

Випишіть 2 Тим. 2:23�26

«_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________»
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УРОК 

35 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Дії 21 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 22 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 23

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Дії 24 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сол. 1�3

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 1 Сол. 4�5

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 2 Сол.

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Твоя рука на допомогу мені...
Евен�Єзер – камінь допомоги

«Часом життя мені нагадує клавіші
роялю – чорні та білі: білі – щасливі і
спокійні дні, коли ми насолоджуємося
спокоєм та благополуччям; чорні – дні
негоди та переживань, коли здається,
що немає ніякого виходу зі складних
обставин. Але піаністи знають, що без

чорних клавішів ніяк не обійтися. Як

що спробувати зіграти якийсь музичний
твір, ігноруючи чорні клавіші, то відра

зу зазвучить щось не так: нема мелодії,
порушена гармонія» (Юлія Долматова).

У своєму житті ми також зустрічаємо
білі та чорні смуги. Нікому не подоба

ються чорні смуги, але без них ніяк не
обійтися. Та й сам Христос ніколи не

УРОК 

36
Біблійна істина: Бог обіцяє Свою підтримку за будьJяких

обставин

Ключовий вірш: «Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що
часто трапляються, тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори
зсуваються в серце морів!» (Пс. 45(46): 2J3)

БОЖА ДОПОМОГА 

ТА ПІДТРИМКА
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обіцяв, що у нашому християнському
житті все буде безхмарно і прекрасно.
Живучи на цій землі, ми будемо, як усі,
хвилюватися, хворіти, переносити втра

ти тощо. Але Бог обіцяє нам Свою до

помогу в усіх переживаннях.

Гортаючи сторінки ізраїльської істо

рії, як не зупинитися на розповіді про
Божу допомогу і підтримку (1 Сам. 7)!
Ця історія стосується тих часів, коли Са

муїл був суддею в Ізраїлі. Він залишив
взірець людини, яка всю свою надію по

кладала на Господа і твердо вірила в Йо

го допомогу та захист.

Самуїл зібрав до Міцпи сотні тисяч
ізраїльтян, щоб знову сказати їм про
Єдиного Живого Бога і про вірність
тільки Йому. Увесь народ одностайно
розкаявся у своєму непослуху та ідоло

поклонстві. Филистимляни, постійні во

роги євреїв, почувши про те, що увесь
народ зібраний у Міцпі, обступили йо

го, щоб знищити. Народ ізраїльський
злякався і почав просити Самуїла безпе

рестанку кликати до Господа, «щоб Він
спас нас від руки филистимлян».

Самуїл приніс цілопалення Господу
і помолився про заступництво і під

тримку Божу. Написано: «І кликав Са

муїл до Господа за Ізраїля, а Господь
відповів йому» (1 Сам. 7:9). Потім від

бувалося щось дивовижне. Бог увів
филистимлян у замішання, прогримів

ши сильним громом, що дозволило
євреям їх побити. Так Бог захистив
Свій народ від ворогів. Вдячний Са

муїл узяв камінь, поставив його між
Міцпою та між Шенам у вигляді
пам’ятного знаку про допомогу і під

тримку Божу і назвав його Евен
Єзер,
і «він сказав: «Аж доти допоміг нам
Господь» (1 Сам. 7:12).

Бог ніколи не запізнюється, Він
пам’ятає про Своїх дітей і підтримує їх
у будь
яких життєвих ситуаціях та колі

зіях*. Ми, як і Самуїл, повинні щиро
вірити в Бога навіть тоді, коли здається,
що всі клавіші на роялі – чорного
кольору.

«Але, поміч від Бога 
одержавши, я стою 
аж до дня сьогоднішнього...»
(Дії 26:22)

Коли Павло повернувся з третьої мі

сіонерської подорожі, то зіткнувся з
висунутими проти нього обвинувачен

нями в оскверненні храму. Він був за

арештований римлянами і утримувався
під вартою 2 роки, а після подачі ап

еляції кесареві, його відправили кора

блем до Риму.

Ця подорож була дуже небезпечною
через зустрічні вітри (вони віяли пере

важно з заходу і гнали кораблі у схід

ному напрямку до Кіпру), бо настала
осінь і сезон навігації завершувався.
Кораблі не були тоді настільки доско


* Колізії – зіткнення протилежних сил, зацікав

лень, прагнень.
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налими і безпечними, як сьогодні.
Олександрійський корабель являв со

бою вантажне судно, на якому пере

возили зерно, а ще на ньому зна

ходилось 276 чоловік – в’яз

ні, їхня варта і команда
корабельників.

Протягом цієї по

дорожі Павло декіль

ка разів попереджу

вав, що плавання бу

де небезпечним, і то

му краще залишитись
у порту. Керуючись здо

ровим глуздом, що базу

вався на досвіді і вірі в Бо

га, набутому в морських подоро

жах, Павло не хотів, щоб корабель за

лишав порт, оскільки життя багатьох
людей було в небезпеці. Краще було б
знайти зручну гавань, де можна безпеч

но перезимувати.

Однак стерничий корабля та сотник
вирішили ризикнути. Але вони жорсто

ко помилилися. Незабаром корабель по

трапив у надзвичайно сильний шторм.
Досвідчені моряки робили все можливе,
щоб керувати судном, але – марно. Те

пер їхній досвід навіть посилював страх
перед тим, що відбувалося. Вони з пов

ною ясністю розуміли, що кожна на

ступна хвиля може відправити їхній ко

рабель на дно моря. Будь
яка надія на
спасіння зникла.

Але подяка Богові за відповідь, яка
прозвучала голосно і впевнено крізь за

вивання бурі, шум дощу і жах близької
смерті, від якого холонуло серце: «О му

жі,... вас благаю триматись на дусі, бо ні
одна душа з вас не згине, окрім кораб

ля. Бо ночі цієї з’явився мені Ангол Бо

га, Якому належу й Якому служу, та й
прорік: “Не бійся, Павле, бо треба тобі
перед кесарем стати, і ось Бог дарував

тобі всіх, хто з тобою пливе”. Тому
то
тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую
Богові, що станеться так, як було мені
сказано. І ми мусимо наткнутись на ос

трів якийсь» (Дії 27:21
26).

Кожен християнин є власністю Бога,
куплений дорогою ціною – ціною кро

ві Його Сина Ісуса Христа, пролитою на
Голгофі. Бог любить і підтримує Своїх
дітей так само, як Він допомагав і під

тримував апостола Павла. Погода, яку
посилає Господь, не може перешкоджа

ти Його справі.

Павло був покликаний на служіння
Богові по
особливому, і цього разу він
отримав особливе завдання – засвідчити
про Христа перед кесарем у Римі.

На Бога покладаю надію
Не часто Павло отримав такі тверді та

зрозумілі повідомлення про те, що зали

шиться живим і виконає доручену йому
справу. Ще рідше таке трапляється з на

ми. Однак ми повинні бути впевнени

ми, що Бог дає Свою допомогу і під

тримку у будь
яких ситуаціях. І ніхто й
ніщо не зможе зашкодити нам, поки
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ми не досягнемо мети, яку поставив пе

ред нами Бог.

У будь
яких обставинах, а особливо
коли ми виконуємо Боже доручення, ми
можемо цілком покладатися на Його
могутність. Він дає нам доручення, і,
відповідно, ми можемо розраховувати
на Його підтримку. Хіба цього не до

статньо? Бог каже: «Я допоможу тобі» –
і це дійсно так. Його допомога постій

на: Він завжди буде нашим помічником
у тяжкі часи (Пс. 45(46):2).

Бог знає, яким чином допомогти
кожній людині в тій чи іншій ситуації.
Він допомагає, як мудрий учитель: не
вирішує за нас задачу, а подає допомо

гу рівно на стільки, щоб ми могли йти
далі, не знімає з нас ношу, але полег

шує її («щоб знести могли ви її»): «не
бійся, з тобою
бо Я, і не озирайсь, бо
Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі по

можу, і правицею правди Своєї тебе Я
підтримаю» (Іс. 41:10).

Бог перебуває з вірними, праведними
і святими, щоб визволяти їх. Бійтеся бо

ятися, страшіться страху. Страх – наш
головний ворог, і перебуває він у нас
самих. Потрібно впасти на коліна і по

просити у Бога допомоги, а потім вста

ти зі словами: «...на Бога надію кладу, й
не боюся...» (Пс. 55(56):5) і «Я все можу
в Тім, Хто мене підкріпляє, – в Ісусі
Христі» (Фил. 4:13). Хоча ми слабі, але
нас підтримує могутня рука Господа.

Важкий шлях християнина, терни

стий, але Вседержитель – його допомога
і підтримка. Давайте ж обіпремося на
Того, на Кому тримається весь світ. Бог
не приховає від нас Свою силу, тому
що Він – Бог правди: Він завжди зали

шається вірний Своїм обітницям.

Господь охороняє нас (Пс. 120(121):7
8)!
А джерело цієї впевненості – розуміння
того, що Бог перебуває скрізь, де б ми не
були. Як християнин ви маєте Керівника,
Рятівника, Захисника, Батька, Друга.

Третя місіонерська подорож апостола Павла

МАКЕДОНІЯ

Солунь

Коринт

Филипи

Троада
Асс

Ефес
Мілет

Патара

Іконія
Тарс

Антіохія

Тир
Птолемаїда

Єрусалим
Кесарія

Кос

Родос

АЗІЯ

ГАЛАТІЯ

СИРІЯ

о. КРІТ

о. КІПР

СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ
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УРОК 

36 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Дії 25 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 26

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Дії 27

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Дії 28 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Гал. 1�2 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Гал. 3 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Гал. 4

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Чи існує вона, воля?
Які асоціації виникають у вас, коли

ви чуєте слово «свобода»? У когось це
слово асоціюється з природою, з безкра

їми полями та степами, у когось – зі
звільненням з в’язниці або від монотон

ної, рутинної роботи, у когось – з про

мовами радіо «Свобода», у когось з кар

тинкою лева в хижому стрибкові або
орла, що ширяє у височині, для когось
свобода – це просто відпустка...

Що ж приховано у цьому приємному
для слуху слові «свобода»?!

Свобода – це відсутність обмежень і
утисків. Той хто має її, живе легко,
просто, йому нічого не заважає. Але чи
так це насправді? В основному Законі
нашої держави – Конституції України,
– у Розділі II «Права, свободи та
обов’язки людини і громадянина»,
у статті 21 записано: «Усі люди є
вільні і рівні у своїй гідності та
правах. Права і свободи лю

дини є невідчужуваними та
непорушними». А в статті
29 знаходимо таке: «Кож

на людина має право
на свободу та особисту
недоторканість...» Але чи
втілились і втілюються у
життя ці конституційні
права та свободи?

На папері все виглядає дуже гарно і
звучить, здається, теж непогано, а ось зі
втіленням у життя... Щось не дуже від

чуваєш себе вільним!

Тож чи є хоч десь та свобода, чи во

на – міф, казка, нездійсненна мрія?! І
взагалі, чи може людина бути вільною?

Про зовнішню свободу ми вже наслу

халися. Якщо розглядати уривок Рим.
7:21
25, ми наткнемося на цікаве дослі

дження, яке провів апостол Павло. У

новому перекладі Но

вого Заповіту з

грецького ори

гіналу це

УРОК 

37
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми трималися свободи, 

яку дав нам Христос

Ключовий вірш: «Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля 
не стала приводом догоджати тілу, а любов’ю служити один одному!» 
(Гал. 5:13)

СВОБОДА У ХРИСТІ
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звучить так: «Отже, я відчуваю цей
закон у собі, хоча я хочу чинити добро,
та зло завжди є зі мною. Внутрішньо я
насолоджуюсь Законом Божим. Та бачу,
що інший закон керує тілом моїм. Він
ворогує з Законом Божим, що керує
розумом моїм. Цей інший закон і є
законом гріха. І він робить мене в’яз

нем. Він владарює над моїм тілом. О,
нещасний я чоловік! Хто визволить ме

не з цього смертного тіла? Бог! Тож дя

ка Йому (за Його спасіння) через Гос

пода нашого Ісуса Христа! Розумом
своїм я раб Закону Божого, а грішною
природою своєю я раб закону гріха».

Істинну внутрішню свободу, волю чи

нити за Духом, дає Господь. Бог створив
людину за Своїм образом і подобою, але
гріх розділив людину з Творцем і запля

мував образ Божий у ній.

Бог не тільки гарантує, але й ствер

джує: «Як у слові Моїм позостанетеся,
тоді справді Моїми учнями будете, і піз

наєте правду, – а правда вас вільними
зробить!» (Ів. 8:31
32). Пізнання Господа
Ісуса Христа, пізнання Слова Його, піз

нання істини – ось в чому секрет істин

ної свободи. Без Христа наша воля була
б без користі. Задумайтесь, чому?

Стійте в свободі
У всесвітній Декларації прав людини,

ухваленій ООН у 1948 році, сказано:
«Усі люди народжуються вільними і рів

ними в достоїнствах і правах...» (стат

тя 1); «Кожна людина має право на сво

боду думки і вираження...; має право на
життя, на свободу і на безпеку власної
особистості» (статті 13 і 19).

Але ці права про свободу ще повинні
отримати своє повне втілення в життя.

Це зовнішня сторона людської волі,
яка на папері одна, а в житті зовсім
інша.

Коли ми були дітьми, нам здавалося,
що ми вільні. Варто було вислизнути з
рук батьків або дорослих, і ти – віль

ний птах! Воля, воля, аж в голові від
щастя паморочилось. Але наставав ве

чір, і ми усвідомлювали, що не вільні:
від батьківської опіки, влади виховате

лів та вчителів.

Коли ми подорослішали, то зробили
свій вибір: ми обрали волю, не ту, ілю

зійну, властиву світові, а волю бути у
Христі – «і пізнаєте правду, – а правда
вас вільними зробить!»

«Христос для волі нас визволив. Тож
стійте в ній та не піддавайтесь знову в
ярмо рабства!» (Гал. 5:1).

Віруючі в Ісуса Христа вільні! Чому
Бог зробив нас вільними? Автор псал

мів пророкував про це – «і на місце
розлоге Він вивів мене, Він мене вряту

вав, бо вподобав мене!» (Пс. 17(18):20).
Господь вподобав нас. Це означає, що
Він виявляє до нас свою доброзичли

вість, дуже добре ставиться.

Щоб зрозуміти це, необхідно пригада

ти наше розуміння стосунків між людь

ми, які називаються любов’ю.

Результат дії Божої любові – це сво

бода в Ісусі. Ми звільнені від нашого
гріховного минулого, гріх тепер не має
над нами влади. Ісус визволив нас, щоб
ми знову мали зв’язок з Богом. Ми до

рогі нашому Богові. Тільки уявіть собі:
нас полюбив, прийняв до Свого спілку

вання і високо оцінив Сам Бог! Це і є
сенс нашого визволення. Ми вільні від

нині любити Того, Хто нас спершу по

любив. Тому й «не піддавайтесь знову
в ярмо рабства!»

І далі, у Гал. 5:13, Павло знову нага

дує: «Бо ви, браття, на волю поклика

ні...» Кого стосуються ці слова? Звичай

но ж, людей, які одного разу були виз

волені від рабства гріха і вічного пока
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рання через віру у визвольну жертву
Ісуса Христа. Павло застерігає їх не під

даватись знову в «ярмо рабства».

Про яку волю каже Павло?

Істинна свобода
Це свобода, яку ми одержали, зробив


ши свій вибір на користь Христа. Воля,
яка творить нас. Але що нам робити з
цією волею тепер, коли ми на правиль

ній дорозі?

Християнська свобода дарована нам,
щоб ми стали головними діючими осо

бами у визволенні інших через свідчен

ня про Христа. Вона звільняє людину:

✓ від гріха – не від присутності його,
не від спокуси чинити його, але від раб

ства йому (Рим. 6:6
7);

✓ від обрядового закону – обрізання,
жертвоприношення та інших ритуалів і
обрядів, якими думаємо «заробити» спа

сіння і прихильність Бога.

Христос відкрив нам вільний доступ
до престолу благодаті і свободи від
страху смерті та осудження. Нікому не
дозволяйте збити вас з істинної дороги.
Не слухайте тих, хто каже, що вам пот

рібно багато що зробити для того, щоб
отримати Боже благовоління. Ми доско

налі у Христі, якщо прийняли Його як
свого Спасителя.

Багато хто з людей (не християн) на

віть не підозрюють, що в той час, як
вони вважають себе вільними, вони на

справді є рабами гріха, і якщо вони не
захочуть отримати волю, їхня загибель
неминуча. Звільнитися від влади гріха,
спираючись на свої особисті зусилля,
людина не може. Їй не під силу зміни

ти своє серце і свою сутність, оскільки
вона не знає Божих дій і Божої волі
щодо себе.

Свободою (волею) Біблія називає здат

ність думати, бажати і чинити згідно з

волею Божою. І дати її може тільки
Бог, через Сина Свого Ісуса Христа.

У Христі людина стає новим, віль

ним створінням. Апостол Павло ґрун

тував це твердження на особистому
досвіді та переконанні. Дорогою до
Дамаска він став новою людиною. То

ді він побачив, що його минуле життя
зникло, що його переконання були
спотвореними, а вся його праця – мар

ною. У Христі він отримав, знайшов
таке багатство, у порівнянні з яким ть

мянів усякий прибуток світу. Він знай

шов спасіння, яке звільнило його від
усього того, що заважало бути щасли

вим у цьому житті.

У Христі ми вважаємо себе мертвими
для гріха (Рим. 6:11), тобто реагуємо на
спокуси так, як «реагує» мертвий.

Павло каже, що колись ми були раба

ми гріха і віддавали себе та своє тіло в
рабство нечистоті. Але нині ми відда

лися Богові і віддали себе та своє тіло
для праведності. Ми звільнилися від грі

ха. Щоб зрозуміти це, необхідно знати
про становище раба.

Раб не має особистого часу, він ціл

ком належить господареві, будучи його
абсолютною власністю. Саме таку кар

тину бачив Павло у своїй уяві: «Коли
ви були рабами гріха, ви знаходилися
винятково під владою гріха. Але коли
ви обрали господарем Бога, то Він вас
звільнив від цього рабства, і ви вже зна

ходитеся вийнятково під владою Бо

жою». З Христом ми померли для раб

ства і воскресли, щоб бути вільними.
Наш гріх прощено, за нього заплачено
і його усунено.

Подяка Богові, що ми визволені від
рабства і пут гріха – ми звільнені – тоб

то вже не є рабами, якими керує гріх.
Стиль нашого життя являє нашого Гос

подаря – Ісуса Христа.
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Що означає бути живими «для Бога в
Христі Ісусі, Господі нашім» (Рим. 6:11)?
Це означає виконати своє нове покли

кання – покликання до святості, служін

ня, молитви і плідного життя.

Воля у Христі Ісусі відкидає свободу
грішити. Ми ніколи не повинні викори

стовувати свою волю, щоб догодити
плоті.

Для самостійних роздумів
Протягом тижня ведіть графік усього

свого вільного часу. Поруч з кожним
пунктом ставте оцінку, яка би вказувала
на рівень вашої свободи або залежності
у своїх вчинках.

Запам’ятайте: ви істинно вільні, коли
те, що ви хочете робити, і те, що ви по

винні робити – одне й те саме.

Свобода не в тому, щоб не стримувати себе,
а в тому, щоб володіти собою.

Ф. М. Достоєвський

«Христос для волі нас визволив.
Тож стійте в ній та не піддавайтеся
знову в ярмо рабства!..

Бо ви, браття, на волю покликані,
але щоб ваша воля не стала приво

дом догоджати тілу, а любов'ю слу

жити один одному!

Бо ввесь Закон в однім слові мі

ститься: “Люби свого ближнього, як
самого себе!”»

Гал. 5:1,13�14
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УРОК 

37 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 1 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 2 
Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 3�4 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 5�6 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 7�8 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Гал. 5 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Гал. 6 

Що мені каже Бог Як мені чинити



156 Робочий зошит

Ліхтар, що світить
Один сліпий сидів на перехресті вули


ці і тримав засвічений ліхтар. Його за

питали, навіщо йому ліхтар, адже він
сліпий. Той відповів: «Щоб люди не
спотикались через мене».

Щоб не спотикалися через мене... Чи
задумувались ви про те, що в своєму
житті могли бути для когось спокусою?
Що, спіткнувшись через вас, людина би
впала і «боляче вдарилась». Це могло
статися у будь
якій сфері життя: духов

ній, соціальній, фізичній. Чи замислю

валися ви над тим, що могли стати пе

решкодою для когось – своєю
одежею, поведінкою, став

ленням до батьків, до чоло

віка або дружини, до друзів,
їжею чи захопленням, хобі?

Можливо, не раз ви
виправдовували себе
абсолютною свобо

дою, яку дарував

вам Господь. Але воля наша, яку дарує
Ісус, не для того, щоб ми догоджали
власному «я» чи задовольняли свої по

треби. Така воля – убога, швидше, це
рабство егоїзму.

Наша свобода у Христі перевіряється
дуже просто: як усе те, що я роблю,
сприймає Бог? Який я в очах Отця Не

бесного? Чи подобається Йому те, чим
я займаюся?

«Щоб не спотикались через мене» –
правильно ска

зав сліпий. Від
спотикання бо

ляче не тільки
тому, хто спіт

кнувся, але й
тому через ко

го спіткнулися.

Сліпий це
знав.

УРОК 

38
Біблійна істина: Бог попереджує, щоб християни не були

каменем спотикання для інших людей

Ключовий вірш: «Отож, не будемо більше осуджувати один одного, 
але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси» 
(Рим. 14:13)

НЕ БУДЬ 

КАМЕНЕМ СПОТИКАННЯ
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Не нашкодь!
Як відомо, основний принцип ліка


ря – «не нашкодь». Лікар повинен
пам’ятати про те, що призначаючи якісь
ліки або процедури хворому, він не по

винен нанести шкоди його здоров’ю.

Можливо, що в духовному житті нам
необхідно взяти за правило таке: «Па

м’ятай, християнине, що допомагаючи
іншим, ти не повинен нашкодити!»

Кожна людина, що свідомо йде за
Господом, повинна уникати таких сто

сунків і дій, які принесуть духовний
збиток, шкоду іншій людині. Ми не по

винні нікому давати привід для споти

кання або спокуси.

Апостол Павло усвідомлював це, коли
звертався до християн
римлян. Він з усі

єю суворістю навчає їх уникати того,
щоб робити або говорити щось таке,
від чого інший міг би спіткнутися.

Він каже, що кожен із нас має пов

ну свободу. Але яку? Що хочу, те роб

лю?! Ні.

Воля християнина врівноважується
і контролюється безумовною лю

бов’ю. Яка ж то любов? Любов, що
контролюється Божою заповіддю:
«...Любіть...!» (Ів. 13:34
35; 15:12
14).

Так, віруючий вільний у своїх діях,
але він повинен аналізувати, як вплива

ють вони на інших. Якщо він дійсно
живе за заповіддю Христа (Ів. 15:12
14),
то буде любити і прагнути не робити ні

чого такого, що стане каменем споти

кання або спокусою для своїх братів.

Апостол Павло зупиняється на питан

ні вживання віруючими м’яса (Рим.
14:13
23). Воно доволі гостро стояло в
римській церкві. Справа в тому, що
дехто з віруючих їв м’ясо тварин, яких
приносили в жертву. Можливо, вони ку

пували його на базарах або бували на
бенкетах у друзів
язичників. Ці віруючі

усвідомлювали, що ідоли – ніщо, і
йшли спілкуватись з друзями, свідчити
їм про Христа. Але декому здавалося,
що ці брати брали участь у поклонінні
ідолам. Інші через страх осквернитися,
взагалі на загальних трапезах не їли
м’яса. А віруючі, які стали приводом
для спотикання, не бажали визнати їх
«як братів за вірою в Христа». Втрачав

ся мир, гармонія взаємин у спільноті,
наставав час суперечок та незгод.

Не будь 
каменем спотикання!

Щоб покласти кінець суперечкам про
їжу, ще на апостольському соборі в
Єрусалимі брати вирішили: можна їсти
все, окрім того, що було принесено в
жертву ідолам, задушеного та крові (Дії
15:29). Як прийняти цю постанову? З
любов’ю в серці. Краще я пожертвую
власною свободою, ніж мій брат спіт

кнеться через мене.

Основним правилом нашої поведінки
мало бути прагнення догодити не собі,
а своєму братові за вірою. Ми повинні
брати приклад з Господа нашого Ісуса
Христа, «Бо й Христос не Собі дого

джав...» (Рим. 15:3).

Потрібно пам’ятати про це, коли
необхідно зробити вибір: догодити собі
чи догодити братові у Христі. Чи готові
ви обмежити у чомусь свою волю зара

ди брата чи сестри у Христі?

Апостол Павло безапеляційно заявляє:
«Добре не їсти м’яса, ані пити вина, ані
робити такого, від чого брат твій гір

шиться, або спокушується, або слабне»
(Рим. 14:21).

У християнському житті ми маємо
керуватися двома великими правилами:

✓ перше – все роблю для слави Божої;
✓ друге – все роблю на добро своїм

ближнім.
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Молодим християнам часто доводить

ся вирішувати, чи буде правильною
якась дія чи лінія поведінки? У таких
випадках корисно поставити собі такі
запитання:

✓ чи прославиться у цьому Бог?
✓ чи буде це на добро моїм ближнім?
✓ чи використання моїх «законних

прав» не слугуватиме приводом для спо

тикання?

Подумайте тепер про себе. Чи не є ви
каменем спотикання для когось?

Павло більше хотів захищати своє
служіння, ніж самого себе. З цією ме

тою він ретельно уникав усього, що
могло принести збиток його служінню
як посланця і співробітника Божого
(1 Кор. 3:9).

Наше служіння має нести світло
навколишнім людям і ні в чому не бу

ти каменем спотикання. Будьте істин


ним служителем Божим. Якщо ж ви є
«каменем спотикання», то будете засу

джуватись людьми і засмучуватимете
Самого Господа.

Для роздумів
Що може бути (чи вже було) споти


канням для інших у вашому житті? (Це
може бути, наприклад, одежа, манера
поведінки, висловлювання, необдумані
вчинки, їжа, напої, ставлення до батьків,
ставлення до протилежної статі тощо).

Намагайтеся, щоб після цього уроку
вашою свободою у Христі керувала
любов до Бога, до ближнього і вели

чезне бажання не бути «каменем спо

тикання».

Можливо, вам давно пора взяти в ру

ки ліхтар Божої любові і освітлювати
ним свій життєвий шлях, щоб через вас
не спотикались інші.
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УРОК 

38 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 9�10 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 11 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 12 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 13 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 14 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: Рим. 15 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: Рим. 16 

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Християнин – хто це?
Хто такий християнин? Запитайте про

це у людей і, напевно, почуєте багато
дуже суперечливих відповідей. Бути ві

руючим, оточити себе таїнствами, які
доступні тільки обраним, виконувати
якісь ритуали стало модним.

Із шести мільярдів населення планети
Земля кожен третій – християнин. Але
чи є такі люди справжніми християна

ми, чи тільки так називаються? Хто ж та

кий християнин?

Перш за все, він далекий від обрядів
і ритуалів, любить свого Господа і Спа

сителя – Христа, йде за Ним, несучи свій
хрест. Досліджує Слово Боже і застосо

вує його в житті, несе світло Христової
любові в темряву невір’я.

Християнами не народжуються, успад

кувавши «віру батьків». Ними стають,
коли серед життєвих негараздів, метуш

ні і бур почують тихий заклик Христа:
«Прийдіть до мене, усі струджені та об

тяжені, – і Я вас заспокою!» (Мт. 11:28).

Цей заклик почули Андрій і Петро,
Іван та Павло, інші учні і багато
бага

то людей. Ви також знайшли радість і
сенс життя, звільнились від тягаря грі

ховності, пішовши за Своїм Господом
– Ісусом Христом. Христос подарував
нам спасіння.

Чому людей називають християнами?
Тому що вони стали учнями Ісуса Хри


ста і почали вважати, як і апостол Пав

ло, усе за «втрату» або «за сміття», «щоб
придбати Христа» (Фил. 3:8).

Християнин – це той, хто відображає
Христа, в усьому наслідуючи Його при

клад. «Християнин», «християнство» – в
основі цих слів лежить ім’я Христа як
наріжного каменя (фундаменту) віри.

Важко назвати християнство релігі

єю, адже в ньому ховається поняття ві

ри і живого спілкування з Богом. Релі

гія – слово земне, обрядове, глухе, а
християнство – це життя, це віра, це
Христос, відображений у житті і діях
багатьох послідовників. Прагнучи нас

лідувати Христа, кожен християнин на

магається стати кращим. Він укоріню

ється, зміцнюється вірою у Христа і
приносить багато плодів для слави
Свого Спасителя.

Чи справжній я християнин?
Слава Господа Ісуса Христа завжди

викликала у людей подив. Нічиє життя
на землі ніколи не було подібним до
Його життя. Він був світлом для лю

дей. Ніхто ніколи не любив так, як Він,
не трудився, як Він, ніхто ніколи не
був таким терплячим, милосердним,
мужнім, бездоганно покірливим, муд

рим, і так цілком і від усього серця
відданим волі Отця Небесного. При

свячено і беззастережно служив Він ді


УРОК 

39
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були істинними християнами

Ключовий вірш: «Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували: “Як у
слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте
правду, – а правда вас вільними зробить!”» (Ів. 8:31J32)

ХТО ТАКИЙ ХРИСТИЯНИН?
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тям і дорослим, багатим і бідним, доб

рим і злим, являючи таким чином дос

коналий Божий характер.

Господь бажає, щоб ці чудові риси
характеру виявлялись і в Його дітях.
Христос хоче жити цим чудовим жит

тям у кожному віруючому. Його мета
не в тому, щоб віруючі просто відвіду

вали щотижневі зібрання і проводили
богослужіння або інші релігійні заходи.

Бог хоче іншого – Він бажає, щоб
Його діти були подібними до образу
Сина Його. «Бо кого Він передбачив,
тих і призначив, щоб були подібні до
образу Сина Його...» (Рим. 8:29).

Бог також хоче, щоб у послідовників
Христа були християнські риси характе

ру. «А плід духа: любов, радість, мир,
довготерпіння, добрість, милосердя, ві

ра, лагідність, здержливість: Закону нема
на таких!» (Гал. 5:22
23).

Але навіщо християнину мати цей
плід? Щоб виконати волю Бога. Життя
без плоду духа не приносить внутріш

нього щастя, відчуття повноти життя.

Той, хто думає, що він християнин,
але, як і раніше, живе у гріхах, то він
усе ще мертвий для Бога. Християн

ство ж, як ми вже знаємо – це не про

сто релігія, це життя!

Але якщо Христос – джерело, «вода
жива», а християнство – це життя, так
чому ж тоді в одних християнах вирує
життя, від інших – віє холодом і пуст

кою?

Люди, які не відкривають своїх сер

дець Богу, щоб Він оросив їх благо

даттю Своєї «живої води», роками за

лишаються у такому невтішному ста

ні: «блідими», «сухими», «вигорілими»,
«безплідними». Що ж може змінити
таке духовне животіння?

Допомогти цьому може живе спілку

вання з Богом, читання Його Слова, мо

литва, спілкування з братами і сестрами,
свідчення іншим про Христа. Усе це мо
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же сприяти отриманню від Бога духовних
сил для повноцінного і радісного життя.

Лист Христа
❖ Кожен християнин абсолютно впев


нений у тому, що є новим створінням
у Христі Ісусі: «Тому
то, коли хто в Хри

сті, той створіння нове, – стародавнє
минуло, ото сталось нове!» (2 Кор. 5:17).

❖ Християнин розіп’явся разом з
Христом і живе самовідданим і жертов

ним життям: «... Коли хоче хто йти вслід
за Мною, хай зречеться самого себе, і
хай візьме щоденно свого хреста, та й
за Мною йде» (Лк. 9:23).

Людина, яка гідно носить ім’я «хри

стиянин», абсолютно впевнена, що віра
у Христа рятує від загибелі, і сповідує
Господа Ісуса як Спасителя перед інши

ми: «Кажу ж вам: Кожного, хто перед
людьми Мене визнає, того визнає й Син
Людський перед Анголами Божими. Хто
ж Мене відцурається перед людьми, то

го відцураються перед Анголами Божи

ми» (Лк. 12:8
9).

❖ Послідовник Христа безперестанку
випробовує себе, переконуючись у тому,
що перебуває у вірі Христовій, щоб не
стати непридатним, негідним і відкину

тим: «Випробовуйте самих себе, чи ви в
вірі, пізнавайте самих себе» (2 Кор. 13:5).

❖ Християнин одягнений в озброєн

ня Бога і сильний могутністю Христа
Ісуса: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся
Господом та могутністю сили Його! Зо

дягніться в повну Божу зброю, щоб мо

гли ви стати проти хитрощів дияволь

ких» (Еф. 6:10
11).

❖ Також кожен християнин ставить
духовні інтереси і цінності вище за
матеріальні: «Шукайте ж найперш
Царства Божого й правди Його...»
(Мт. 6:33).

Поміркуйте
✓ Чи перебуваєте ви в Слові Божому,

як цього хоче Сам Ісус Христос?
✓ Ви дійсно є світлом, що розганяє

темряву, як був світлом для світу Хри

стос?

✓ Чи випромінюєте ви Божу святість
і любов у своєму житті, як Ісус випро

мінював святість і любов Отця Свого
Небесного?

Для усього навколишнього світу хри

стияни є світлом і листом Христа, що
написаний у їхніх серцях.

Ось чому апостол Павло і називає їх
«послами замість Христа» (від Його іме

ні) (2 Кор. 5:20).

Отже, носіть гідно це ім’я – «христия

нин»!
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УРОК 

39 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок (дата)

Я молюся за свою родину (імена)

Місце Св. Письма: 1 Петр. 1 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Вівторок (дата)

Я молюся за друзів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Петр. 2

Що мені каже Бог Як мені чинити

Середа (дата)

Я молюся за місіонерів (імена)

Місце Св. Письма: 1 Петр. 3 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Четвер (дата)

Я молюся за невіруючих (імена)

Місце Св. Письма: 1 Петр. 4 

Що мені каже Бог Як мені чинити

П’ятниця (дата)

Я молюся за владу і начальство (імена)

Місце Св. Письма: 1 Петр. 5

Що мені каже Бог Як мені чинити

Субота (дата)

Я молюся за свою церкву (імена)

Місце Св. Письма: 2 Петр. 1 

Що мені каже Бог Як мені чинити

Неділя (дата)

Я молюся за себе (потреба)

Місце Св. Письма: 2 Петр. 2�3 

Що мені каже Бог Як мені чинити
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Музичний додаток

Господь, я славлю Тебе
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Коли я до Христа прийшов

2. Тягар гріхів для мене був важким,
Він взяв мої гріхи, Він взяв мої гріхи,
І я на Нього мій тягар зложив:
Він взяв мої гріхи.
Приспів

3. Осудження для мене вже нема – 
Він взяв мої гріхи, Він взяв мої гріхи,
І звершений спокій Він мені дав,
Він взяв мої гріхи.
Приспів
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Ти – моя сила у житті

4. Коли й ти прийдеш до Христа тепер,
Твої гріхи візьме, твої гріхи візьме.
Він і тобі у серце радість дасть,
Твої гріхи візьме.
Приспів
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Біля Ісуса – радість

2. Давно я йду тим шляхом, що Спас мій проложив,
Та часто перед страхом хрест тяжко так давить.
Тоді в мольбі благаю я Спаса в тишині
І з вірою чекаю – поможе Він мені.

3. В щасливі ті хвилини приходить мій Христос
Й бере в тяжкі години тягар той, що я ніс.
Тоді Йому хваління від серця я несу.
Господь, в земних блуканнях зі мною будь, прошу!

Кращі літа молодії



Ісус, Ти – мій кращий Друг!
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2. Чуєш, як Він закликає? Час благодатний настав.
Більше вагатись не можна, Спас нам життя дарував.
Сестри, підемо в надії з ім’ям Ісуса Христа!
Промінь небесний зігріє віру й любов у серцях.

3. Сміло за ім’я Ісуса, браття, вперед на борню з гріхом!
Тисячі гинуть в темряві, світло ми їм понесем.
Хоч нас зустрінуть гоніння, смерть за Христа не страшна!
З вірою все переможем для слави Спаса Христа!
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2. Ти один розумієш все і думки всі таємні знаєш,
Ти зі мною у кожну мить, потішаєш і підкріпляєш.
Хай полине подяка Тобі за щедроти і вічну милість.
Ісус, Ти – Спаситель душі, Ти є щастя моє і радість.
Приспів

Послав Бог Свого Сина



170 Робочий зошит

Тільки в Бозі душі є спокій
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2. Тільки в Бозі душі є спокій, бо у Ньому надія моя.
Він втішає кожен час, Його сила й слава в нас,
О, душе, тільки в Бозі душі є спокій.

3. Тільки в Бозі душі є спокій, ти на Нього надійся всяк час.
Виливай лиш перед Ним серце ти своє завжди,
О, душе, тільки в Бозі душі є спокій.

4. Тільки в Тобі душі є спокій, бо це милість Твоя, Царю мій!
Один раз бо Ти сказав, двічі чув від Тебе я,
Що сила у Бога Ісуса Христа.

Хай Ісуса краса
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2. Хай в душі моїй сяє краса Христа,
Вся Його чистота і любов свята.
Як Дух Божий ввійде, все в мені оживе,  
Всі побачать у серці красу Христа.

3. Дух Святий утішає мене в житті,
Благодать я знаходжу лише в Христі,
Щоб я плід приносив, щоб Тобі я служив,
Щоб вечерю зі мною Ти розділив.

4. Хай врочисто душа гімн хвали співа,
Бо в Ісусі – моє джерело життя.
Хай Ісуса Христа прославляють уста
І співає повік гімн хвали душа.

Ісусе, Спаситель
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Боже милостивий
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2. Йду я долом смерті всюди за Тобою,
О, не дай померти з ворогом в двобою.
Приспів

3. Хай не підступають грізні перешкоди
Й віри не зламають злі вітри невзгоди.
Приспів

4. Вийду переможно, Боже мій, з Тобою,
Хоч душа тривожна, сповнена журбою.
Приспів

2. Він поможе це зробити, силу Духа дасть мені.
З Ним я вічно буду жити там, в небесній стороні.
Приспів

3. Лиш з Ісусом я зумію в світі хрест тяжкий нести,
Бо на Нього я надіюсь, що Він може помогти.
Приспів

4. Слава, честь Тобі, Ісусе, за діла Твої святі,
Що відкрив для мене ясне світло правди в цім житті.
Приспів

Все віддам я для Ісуса
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Отче, люблю і прославляю Твоє ім’я

Хочу всім я розказати
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2. У гріхах знайшов мене мій Відкупитель,
Царював в душі моїй безмірний страх.
Все моє життя змінив Христос Спаситель
І поставив на правдивий Божий шлях.
Приспів

3. Підкріпляє Він щодня мене у силах,
Щораз більше розумію я Його.
Та чому Христос прийшов мене шукати,
Зрозумію ясно я це в небесах.
Приспів


