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Вступ 5

ВСТУП

Дуже важливі особи
У цьому семестрі ви зустрінетеся з біблійними героями Старого

Заповіту. Ви будете вражені тим, як Бог діяв в їхньому житті,
незважаючи на їхні як позитивні, так і негативні риси. З цих біблійних
уроків ви зможете навчитися звершувати Божу працю у вашому
особистому житті. Ви побачите Ісуса Навина, якого Бог покликав на
служіння та дав йому все необхідне для оволодіння Ханааном; Саму�
їла, великого суддю та вчителя Божої істини; Саула, нечестивого царя,
якого Бог використав, щоб народ ще більше чекав на прихід Царя
Ісуса; Давида, грішника, якого після каяття Бог зцілив Своєю
благодаттю; Соломона, якого Бог сповнив мудрістю; Єровоама,
бунтівного царя, якого Бог судив; Ісаю, пророка, який звіщав про Божу
турботу, присутність та втіху; Авакума, який отримав від Бога видіння
покарання Його власного народу; Єремію, який виступав проти гріха;
Даниїла, який відстоював істини Божі на провідних урядових посадах;
Естер, царицю, яка ризикувала власним життям заради народу
Божого; Ездру, чоловіка, який приготував своє серце для того, щоб
духовно очолювати Божий народ; Малахію, який говорив про щире,
приємне Богові поклоніння.

Протягом наступних кількох тижнів ви будете спостерігати за цими
дуже важливими людьми минувшини, щоб особисто стати корисною
для Бога людиною свого часу. Той Самий Бог, Який діяв у минулі часи,
і нині діє у світі, в якому ви живете. Спостерігаючи за діями Бога за
часів Стародавнього Ізраїля, ви помітите, як ваша віра міцнітиме, а
християнське життя стане більш переконливим у світі, що оточує вас.
Завжди пам’ятайте: Дух Святий діє у вашому житті також і робить вас
дуже важливою особою для Бога.

Основні етапи історії людства з погляду Біблії:
1. Створення. Бог за Своїм образом створює людину, якій Він буде

виявляти Свою любов.
2. Гріхопадіння. Боже створіння заражається гріхом, що призводить

до смерті.
3. Покликання Авраама. Приблизно 2000 року до Р.Х. Бог обирає

Собі народ, щоб через нього дати всім людям Слово Боже і Спасителя
від гріха.

4. Єгипетське рабство. Десь приблизно після 1800 року до Р.Х.,
Божий обраний народ потрапляє до багатолітнього рабства на чужині.

5. Вихід. Близько 1445 року до Р.Х. Бог звільняє Свій народ із
єгипетського рабства.
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6. Закон. Того ж 1445 року до Р.Х. Бог дає Ізраїлеві Закон – Заповіді,
які мають врятувати їхнє нове суспільство та збагатити спілкування з
Богом.

7. Оволодіння Обіцяною Землею. Близько 1405 року до Р.Х. Бог дає
ізраїльтянам власний край, землю, в яку мав прийти Спаситель.

8. Цар Давид. Бог ставить в Ізраїлі царя за Своїм серцем (приблизно
у період 1010>970 рр. до Р.Х.) і дає йому привілей стати одним з
прабатьків Спасителя.

9. Розділення ізраїльської нації. Десь близько 931 року до Р.Х. Ізра>
їль розпадається на два царства (Північне, що складалося з десяти
племен і мало назву – Ізраїль, а також Південне, в яке входило лише
два племені і яке отримало назву – Юда). Саме через покоління царів
Юдейського царства Бог зберігає і продовжує родовід Давида.

10. Вавилонський полон. Починаючи приблизно з 605 року до Р.Х.,
Бог виливає на Юдейське царство Свій суд через сімдесятирічне
вигнання народу з його батьківщини.

11. Повернення з вавилонського полону. Приблизно 535 року до Р.Х.
Бог повертає Юдейський народ додому для того, щоб він жив згідно з
Його волею і продовжував чекати на прихід Спасителя.

12. Народження Ісуса Христа. Бог посилає Свого Сина стати
Спасителем людства. Саме від народження Ісуса ми проводимо відлік
часу людської історії.

13. Покликання учнів. Приблизно у 30>літньому віці Спаситель
починає своє земне служіння, обирає дванадцять учнів, які стали
Апостолами – «Посланниками Доброї Новини Божого Царства».

14. Розп’яття Ісуса Христа. Приблизно у віці 33 років Спаситель
завершує своє земне служіння, прийнявши хресну смерть в жертву за
гріхи всіх людей.

15. Воскресіння Ісуса Христа. На третій день після смерті на хресті
Спаситель воскрес з мертвих. Впродовж 40 днів після Свого
воскресіння Ісус являє Себе учням, і потім возноситься в Небеса.

16. П’ятдесятниця. Через 10 днів після вознесіння Христа Бог дає
Своїм апостолам і першій Своїй громаді силу для служіння і свідоцтва
про Христа, сповнивши їх Духом Святим.

17. Павлове навернення. Бог обирає Павла для місіонерського
служіння.

18. Місіонерський рух. Починаючи приблизно з 47 року від Р.Х. і до
цього дня, Церква несе скрізь по всьому світу Євангелію Спасителя.

19. Завершення. Христос незабаром вдруге прийде на землю, але
тепер для того, щоб взяти Своїх дітей до Себе. Ісус судитиме решту
людей, щоб відплатити кожному згідно з його вчинками. Бог вічно
перебуватиме зі Своїм викупленим народом.



Бог викликає зміни 
(Ісуса Навина 1:1>3)

Мінливі обставини впливають на
нас на різних етапах нашого життя.
Чи пам’ятаєте ви свій підлітковий вік,
коли ви почали перетворюватися з
дитини на дорослу людину? Можли>
во, ви пригадаєте переїзд з одного
міста до іншого. Такі перехідні часи
не завжди приємні. Наприклад, для
вдови, яка намагається впоратись із
своєю самотністю після того, як дов>
гий час жила у щасливому шлюбі,
важко прийняти зміни. Однак чудово
те, що інколи Бог чинить Свої найве>
личніші справи саме у перехідні часи.

Епоха Ісуса Навина стала визна>
чальною в історії Ізраїля. За тих часів
Ізраїль перетворився з мандрівного
пустельного народу на переможців,
що оселилися у Краї, який Бог обіцяв
дати Авраамові. Попереднє поколін>
ня через недовіру Богові зазнало
невдачі та померло у пустелі. Ниніш>
нє нове покоління вирішило коритися
Богові. Вони не хотіли повторювати
помилок своїх батьків. Для Ізраїля
настала нова ера.

Новий вождь. Книга Ісуса Навина по>
чинається з оповіді про події, що ста>
лися відразу «по смерті Мойсея». Мой>
сей був вождем, якого народ слухався
протягом сорока років. Бог через Мой>
сея вивів з Єгипту Свій народ, якому й
дав Свій Закон. Однак Мойсей не зміг
увести ізраїльтян до обіцяного Краю.
Ізраїлю був потрібний новий здібний
керівник, щоб увійти до Краю та ово>

лодіти ним. Для цієї місії Бог обрав Ісу>
са Навина (Числа 27:12>23).

Ви вже знаєте про те, що Ісус Навин
був помічником Мойсея під час блу>
кання пустелею (Вихід 32:17). Також
він був одним з посланців, які розвіда>
ли про Край, та, разом з Калевом, по>
вернувся з вірою в перемогу з Божою
допомогою (Числа 14:6>10). Але чи
міг він бути таким же ефективним, як
і Мойсей? Так, бо Ісус Навин любив
Бога всім серцем, слухався Його, до>
віряв Йому і вчився у Мойсея керува>
ти народом.

Нове посвячення і нова стратегія.
Бог наказав: «А тепер уставай, пе>
рейди цей Йордан». Попереднє поко>
ління народу відмовилося ввійти до
Краю з вірою. Чи зробить нове поко>
ління народу ту саму помилку? Чи все
ж таки, після сорокарічного блукання
пустелею, обере нову стратегію –
увійти в Обіцяний Край з вірою в Бо>
га? Бог часто нагадує нам про наші
невдачі для відродження нашої віри,
як Він зробив це у випадку з Ізраїлем.

Книга Ісуса Навина складається з
трьох частин. Розділи 1>12 розповіда>
ють те, як Ізраїль оволодів Краєм. Ці
розділи також надають подробиці про
битви та військову стратегію. У розді>
лах 13>22 мова йде про те, як Ізраїль
розподілив території серед ізраїльсь>
ких племен. У розділах 23>24 оповідь
завершується відновленням Заповіту
між Богом і Ізраїлем.

У пустелі військова стратегія Ізраї>
ля була захисною. Бог вів бойові дії

Сила в Бозі: Життя Ісуса Навина та його часи 7

Біблійний текст: Ісуса Навина 1:1C18, 24:13C27
Ключова істина: Бог дає силу тим, кого Він посилає на служіння

СИЛА В БОЗІ: 
ЖИТТЯ ІСУСА НАВИНА ТА ЙОГО ЧАСИ

УРОК 

1
УРОК 

1
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на боці Ізраїля біля Червоного моря,
коли за ним гналися єгиптяни. Біля
Рафідіма (поблизу Сінаю) були розби>
ті амаликитяни після того, як вони
протягом якогось часу полювали на
«задніх ослаблених» ізраїльтян (Повт.
Зак. 25:17>18). Однак тепер військова
стратегія мусила стати наступаль>
ною. Ісус Навин мав поділити Ханаан
на дві частини. Наступаючи спершу
біля Єрихона (у центральній частині
Краю), Ізраїль міг пересуватися або
на північ, або на південь від свого
головного місця розташування. Ця
військова кампанія стала успішною,
однак відрізнялася від попередніх.
Перехідні часи часто вимагають за>
стосування нових методів.

Нові обітниці. Куди б Ізраїль не сту>
пав, Бог казав: «...Я дав вам». Книга
починається з обітниці про перемогу,
але не можна досягти перемоги, поки
не зробиш першого кроку. Ця обіт>
ниця була дана Авраамові за півтися>
чі років до народження Ісуса Навина
(Бут. 15:18>21). Тепер вона стала ак>
туальною для Ісуса Навина.

Багато обітниць Божих, хоча ми й
читали їх раніше, від>
криваються для нас з
новою силою, коли ми
починаємо відчувати
свою найбільшу потре>
бу у Богові. Біблія вчить,
що Ісус Христос проба>
чає всі наші гріхи, якщо ми прийма>
ємо Його в своє серце (Дії 2:38>41),
що Він завжди поряд з нами і ми
не повинні нічого боятись (Мт. 28:19,
20; Євр. 13:5>6), що Він щоденно дбає
про всі наші потреби (1 Петра 5:7), що
Бог дає нам силу для перемоги над
гріхом (1 Ів. 5:3>5). Ми повинні довіря>
ти вічним Божим обітницям, і сміливо

йти вперед за Ісусом Христом в
Небесний Край.

Нове підбадьорення. Бог повторив
обітниці, дані спершу Мойсеєві. Ісус
Навин, з огляду на свою величезну
відповідальність, відчував потребу
особистого підбадьорення від Бога. В
особистому звернені до Ісуса Нави>
на, Господь поклявся дати Ізраїлеві
Край Ханаанський та зробити Ісуса
Навина успішним. Більше того, Бог
пообіцяв бути з ним та зробити його,
як і Мойсея, великим вождем (1:5).

Тричі у цьому розділі Бог наказав
Ісусові Навину бути дуже «сильним
та відважним» (вірші 6, 7, 9). За пе>
рехідних часів в історії Ізраїля Слово
Боже мало усунути його природні по>
боювання.

Бог діє у вождеві 
(Ісуса Навина 1:5>8)

Бог хоче діяти через людей, яких
Він кличе на Своє служіння. У Біблії
вживається слово «кликати» у кіль>
кох значеннях для того, щоб підкре>
слити дію Бога. Це слово конче
вимагає відгуку. Новий Заповіт гово>

рить про «вибраних
святих» (Рим. 1:7), про
«покликаних Його по>
становою» (Рим. 8:28)
та «покликаних благо>
даттю» (Гал. 1:15). Про>
тягом багатьох століть,

особливо у часи Старого Заповіту,
Божий лункий поклик приходив до
окремих людей. Були часи, коли
не всі відгукувалися. Але у кожному
поколінні людей принаймні кілька
посвячених послідовників Господ>
ніх охоче відгукувалися на Його за>
клик до служіння. Таким мужем і був
Ісус Навин.

Ми повинні довіряти
вічним Божим обітницям
і сміливо йти вперед за
Ісусом Христом в Небес-
ний Край



Сила в Бозі: Життя Ісуса Навина та його часи 9

Покликаний, незважаючи на свої
людські слабкості. Лише подумайте,
наскільки звичайна людина високо
цінувала Божу обітницю, якщо про
неї Господь сказав: «Не встоїть ніхто
перед тобою». Ісус Навин був люди>
ною, яку Бог хотів використати. Він
був не безгрішним Ангелом, а про>
стою людиною, яка відгукнулася на
заклик Божий та повірила Йому. Це
дивовижно: Бог міг би використати
якогось Ангола, який миттєво вико>
нав би Його наказ, але Він побажав
обрати саме нас.

Кожен раз, коли у цьому тексті
йдеться про Божу турботу, це відпо>
відає конкретним потребам Ісуса
Навина. Бог подарував йому Свою
присутність (вірш 5) для подолання
страху, слабкості та самотності, які
часто відчуває лідер. Замість страху
невдачі Бог пообіцяв успіх (вірш 8).
Цей вождь боявся того ж, чого боїть>
ся будь>яка людина, якій належить
виконати важке завдання. Однак Бог
покликав Ісуса і Сам наділив його і
силою, і відвагою, і всім необхідним.

Покликаний після того, як довів
свою відданість. Не дивно, що Бог
обрав саме Ісуса Навина, бо той ще
у Кадеші показав, що вірить у Бога.
Спостерігаючи за ним, можна було
сказати, що він «був повний духа
мудрости» (Повт. Зак. 34:9). Як пол>
ководець, він викликав захоплення
своїми діями проти амаликитян (Вих.
17:8>16). Коли Ізраїль грішив, зро>
бивши ідола – золоте теля, Ісус На>
вин віддано чекав, поки Мойсей
не зійде з Сінаю з Законом Божим
(Вих. 32:15>28). Коли ж Мойсей увій>
шов до скинії, щоб благати Бога за
народ, Ісус Навин теж перебував там
у присутності Божій (Вих. 33:11).

Надзвичайні завдання вимагають
відданих лідерів.

Покликаний та споряджений. Бог
сказав Ісусові Навину: «Не залишу
тебе й не покину тебе». Народ Ізраї>
ля мав перемагати. Кількість хана>
анських племен, що мешкали у тому
краї, поступово мала зменшитися.
Ісус Навин мав усе необхідне для пе>
ремоги: велике військо, добре роз>
роблену стратегію та бажання пере>
могти. Але ніщо з цього не призвело
б до успіху без допомоги Бога, який
діяв безпосередньо через нього.

Історія людства свідкує про Бога,
інколи видимим чином, а інколи неви>
димим для непідготовленого ока. Він
діє як Великий Художник, Який інко>
ли творить величне зі звичайних лю>
дей. Він бачить у вас те, що ви ніколи
в собі не побачили б, – що Він може
змінити ваше життя, після чого ви
станете чудовим працівником у слу>
жінні Йому. Відгукніться з відвагою та
вірою на поклик Господній, і Він дасть
вам сили.

Завдання 
«Божа формула успіху»

Кожен прагне успіху, але Бог по>
ставив деякі умови для досягнення
справжнього успіху. Ісуса Навина
1:5>9 є слушним місцем для того,
щоб дізнатися про деякі з цих умов.

Випишіть їх:



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вих. 17, 24, 32
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Чис. 13C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Чис. 27; Повт. Зак. 31, 34
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Іс. Нав. 1C3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Іс. Нав. 4C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Іс. Нав.7C8
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Іс. Нав. 23C24
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



На жаль, Ізраїлеві так і не вдалося
знищити насіння зла протягом періо>
ду суддів. Після оволодіння Обіцяним
Краєм під проводом Ісуса Навина на>
род настільки втомився від війни, на>
стільки прагнув осісти у Краї, що
зневажив Боже повеління винищити
насіння зла (його ворогів). Перемога
не була цілковитою, бо
Ізраїль дозволив ба>
гатьом язичницьким
народам залишатися в
межах Обіцяної Землі. І
коли ханаанеян пожалі>
ли, то пожаліли також і
їхніх богів. Отже, якщо
книга Ісуса Навина є розповіддю про
перемогу, то книга Суддів розпові>
дає про поразку та невдачі.

Принцип, який призвів до поразки
Ізраїля, наведений в останньому
вірші книги Суддів: «Того часу не бу>
ло царя в Ізраїлі, кожен робив, що
здавалося правдивим в його очах!»
(21:25). Зверніть увагу, що тут
не сказано: «Кожен робив, що зда>
валося злим в його очах!» Ні, ці лю>
ди не намагалися чинити зло. У той
період історії Ізраїля люди рішуче
прагнули чинити правдиво, але вони
намагалися чинити те, що здавало>
ся правдивим в їхніх власних очах.
Ізраїль намагався служити Бого>
ві так, як здавалося найдоцільні>
шим з людської точки зору, замість
того, щоб іти дорогою, накресле>
ною Богом.

Так як Ізраїль дозволив насінню
ідолослужіння прорости серед них,
він порушив Божий заповіт з ним
(Повт. Зак. 20:16>18). Тому почав дія>
ти Божий суд, який дозволив Ізраїле>
ві бути переможеним ворогами, яких
вони свого часу пожаліли. Це Бог
зробив для того, щоб нагадати їм

про їхні обов’язки щодо
виконання Заповіту.
Коли вони, будучи пе>
реможеними та понево>
леними, знову зверну>
лися до Господа, тоді
Він підняв суддів для їх>
нього визволення. Про>

тягом майже трьох століть ізраїльсь>
кий народ судили тринадцять Божих
суддів. Їхнім головним завданням бу>
ло скеровувати народ до Божих
норм святості. Так само відбувалося
з появою правдивого пророка та
судді Самуїла. Божа сила мала по>
діяти ще раз, вже вкотре, і цього ра>
зу через Самуїла.

Безбожні та небезпечні часи
(Суд. 2:11>13; 18:30>31; 1 Сам. 2:11>17)

Протягом приблизно 300 років для
історії Ізраїля характерним був полі>
тичний, моральний та духовний зане>
пад. Щоразу, коли з появою на чолі
народу нового судді з’являвся про>
мінь надії, народ невдовзі знову впа>
дав у непослух. Навіть священики
відверталися від Бога і зловживали
своїми обов’язками собі на користь.

Проповідь Божої істини: Життя Самуїла та його часи 11

Біблійний текст: 1 Самуїлова 3:19C4:1а; 7:15C17; 12:20, 23C25
Ключова істина: Господь використовує присвячених Йому людей

для навчання інших Його Слова

ПРОПОВІДЬ БОЖОЇ ІСТИНИ:
ЖИТТЯ САМУЇЛА ТА ЙОГО ЧАСИ
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Ізраїль намагався слу-
жити Богові так, як зда-
валося найдоцільнішим з
людської точки зору, за-
мість того, щоб іти доро-
гою, накресленою Богом
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Саме тоді, коли, здавалося, народ
занепадав морально і духовно ста>
вав подібним до язичників замість
того, щоб вирізнятися з>поміж наро>
дів, до чого його і покликав Бог, Гос>
подь використав нову людину для то>
го, щоб ще раз навернути народ до
Себе.

Часи духовного занепаду. Ісус На>
вин помер у віці 110 років (Суд. 2:8).
Він привів ізраїльський народ в
Обіцяну Землю, очолював його під
час багатьох перемог та був для
нього добрим взірцем віри. Після
смерті Ісуса Навина деякий час ще
жили інші люди його покоління, але
потім вони теж усі померли. Поки
були живі представники покоління,
яке оволоділо Краєм, ізраїльський
народ віддано служив Богові, тому
що ще зберігалася пам’ять про те,
як Він визволив народ. Але при>
йшло нове покоління, яке забуло
Бога і про Його працю для Ізраїля.
Це нове покоління облишило справ>
жнє поклоніння Богові та наверну>
лося до інших богів. У духовному
плані цей період в історії Ізраїля
характеризується принаймні трьо>
ма речами:

1. Нецілковитий послух. Ізраїль не
повиганяв мешканців Краю, у яко>
му повинен був поселитися (Суд.
1:29, 31, 33). Ізраїльтяни не сприйма>
ли серйозно загрозу, яку становили
їхні вороги. Ізраїлеві було забороне>
но спілкуватися з ними та вступати у
шлюб. Але коли ізраїльтяни прийшли
до їхніх поселень, то замість того,
щоб знищити їх, як наказав Бог, во>
ни дозволили їм залишитися серед
ізраїльських поселень. Божий народ
знав волю Божу, але позиція людей
здалася їм більш раціональною.

2. Практика ідолослужіння. Ваал
(зображений у вигляді чоловіка) та
Астарта (зображена у вигляді жінки)
були головними божествами хана>
анських племен та вважалися покро>
вителями родючості. З огляду на те,
що ізраїльтяни намагалися вирощу>
вати сільськогосподарські культури
на не зовсім родючих ґрунтах, їх тяг>
нуло до богів, які «обіцяли» послати
дощі і рясні врожаї. Тому вони вдали>
ся до ідолопоклонства. Ізраїльтяни
відхилялися від принципів благоче>
стя та чинили так, як чинив той світ.

3. Занепад серед священиків. Сини
Ілія (первосвященика на момент
народження Самуїла) зловживали
своїми обов’язками, тому що «вони
не знали Господа» (1 Сам. 2:12). Во>
ни не жили згідно з Божими запові>
дями. І коли Богом поставлені лідери
йдуть на компроміс з цим світом, во>
ни також «відхиляють Господній на>
род від Закону» (1 Сам. 2:24).

Надзвичайний вчитель 
Божого Слова (1 Сам. 7:15>17)

Для того, щоб повернути Собі Ізра>
їль, який вдався до віровідступниц>
тва, Бог поставив серед нього того,
хто словом та власним прикладом міг
би ефективно «наставляти... на до>
рогу добру та просту» (1 Сам. 12:23).
Видатне життя та служіння Самуїла
ілюструє те, як Господь здатний у
будь>який час підняти праведну лю>
дину, щоб навчати народ.

Надзвичайний у своєму народженні.
Ім’я Самуїл означає «очікувати від
Господа». Його мати Анна була
неплідною, але молилася у Шіло –
тогочасному центрі поклоніння Богові
в Ізраїлі – за те, щоб Господь подару>
вав їй сина. Вона пообіцяла присвя>
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тити цього сина Богові, якщо б Він
відповів на її прохання. Самуїл наро>
дився у відповідь на молитву цієї по>
божної матері.

Надзвичайний у своєму вихованні.
Як Анна й обіцяла, вона віддала Са>
муїла на служіння Богові, відвівши
його до Шіло, де він мав служити по>
руч з Ілієм та його нечестивими си>
нами. Самуїлове побожне виховання
принесло свій плід: замість того, щоб
наслідувати приклад Ілієвих синів,
Самуїлове серце було відкрите пе>
ред Богом. Коли Бог промовляв до
нього, він відповідав.

Надзвичайний у своєму служінні.
Коли Бог через Самуїла відкрив, що
члени Ілієвої сім’ї втратили привілей
служіння у домі Господньому (1 Сам.
2:27>36), виконання цієї функції мав
узяти на себе Самуїл. Коли він був
ще молодий, Бог по>
кликав його бути про>
роком. Через те, що
уночі до Самуїла звер>
нувся Бог (3:1>8), його
було названо «проро>
ком Господнім» (3:20).
Більше того, Божа си>
ла таким чином діяла у
його служінні, що він «не опустив ані
жодного зо всіх Його слів» (3:19).

Надзвичайний у своєму власному
прикладі. Самуїл подорожував Кра>
єм, судячи народ. Його дім був у Ра>
мі – невеликому селищі у централь>
ній високогірній частині наділу
Веніямина, де він побудував особи>
стого вівтаря Господу (1 Сам. 7:17).
За часів, коли багато хто покинув
поклонятися Богові, Самуїл відмо>
вився піти на компроміс. Метою
життя Самуїла було тільки слухати
Бога та виконувати Його повеління.

Переконливе слово 
(1 Сам. 12:20>25)

Слово надії. Коли весь Ізраїль зі>
брався у Ґілґалі для того, щоб поста>
вити Саула царем, Самуїл сказав їм:
«Не бійтеся! Ви зробили все те зло».
«Зло», яке він мав на увазі, – це ви>
мога, висунута Ізраїлем, мати царя,
щоб бути схожим на народи навколо
них. Але Самуїл проголошував слово
надії. Не дивлячись на невдачі наро>
ду, якщо б вони тепер віддали себе
на служіння Господу, то Він би їх по>
благословив. Вони не могли змінити
своє минуле, але могли вирішити для
себе відтепер бути слухняними Бого>
ві. Ви теж можете мати новий поча>
ток з Богом.

Слово праведності. «Я буду настав>
ляти вас на дорогу добру та про>
сту», – промовив Самуїл. Роблячи

це, він брав на себе
роль справжнього по>
середника. «Не дай
мені, Боже, грішити
проти Господа, щоб
перестав я молитися
за вас!» – сказав він.
Приблизно п’ятсот ро>
ків потому Єремія го>

ворив про Самуїла як про великого
мужа (Єр. 15:1).

Про видатного шотландського ре>
форматора Джона Нокса казали:
«Навіть королева тремтить, коли мо>
литься Джон Нокс». Коли молився
Самуїл, то люди відчували потребу
мати страх Божий. Тому є потреба у
праведних людях, які б невідступно
молилися, наставляючи «на дорогу
добру та просту».

Слово підбадьорення. Самуїл за>
кликав Ізраїль: «Служіть Господеві
всім серцем своїм!» Самуїлове слово

Коли молився Самуїл,
то люди відчували потребу
мати страх Божий. Тому є
потреба у праведних лю-
дях, які б невідступно мо-
лилися, наставляючи «на
дорогу добру та просту»
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про цілковите присвячення Господеві
вирізняло його з>поміж інших суддів
того часу. Часто їхнє слово було
затьмарене їхніми власними помил>
ками та невдачами. Але щире при>
свячення Богові було настійливою
вимогою як у Старому, так і в Новому
Заповітах (Повт. Зак. 6:5; 1 Цар. 8:61;
2 Цар. 20:3; 1 Хр. 28:9; Мт. 22:35>37).

Закликаючи Ізраїль служити Гос>
поду замість того, щоб жити подібно
до язичників навколо себе, Самуїл
благав народ розмірковувати на тим,
«...які великі діла вчинив Він із ва>

ми!» Самуїл бажав, щоб народ
пам’ятав про те, як Бог провів їх че>
рез Червоне море, через пустелю,
привів до оволодіння Обіцяною Зем>
лею, до багатьох перемог та визво>
лення під проводом Гедеона, Самсо>
на, Девори та інших.

Пам’ять про те, що Бог вчинив у
минулому, слугує для нас підбадьо>
ренням служити Богові сьогодні. Чи
пам’ятаєте ви про те, що Бог для вас
зробив? Пам’ятаючи про це, ви мо>
жете служити Богові з ще більшим
завзяттям та присвятою.

Що, згідно з книгою Суддів 21:25, було нормою поведінки протягом часу,
який називають епохою суддів?

В якій мірі, на вашу думку, Суддів 21:25 також змальовує норми поведінки в
нашому нинішньому суспільстві?

Яким чином ви можете впливати істиною Христовою на суспільство навколо
вас замість того, щоб пристосовуватися до нього?

Назвіть чотири конкретні речі, які ви можете зробити наступного тижня, щоб
показати цьому світові, що ви – християнин.
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Зазвичай перші помилкові вражен>
ня часто можуть призводити до сер>
йозних помилок у судженнях. Врешті>
решт, хто б міг подумати, що стайня
стане придатним місцем для наро>
дження Сина Божого?

Зі своїх перших вражень сторонній
спостерігач міг би зробити висновок,
що після багатьох років правління
суддів для розвитку і прогресу Ізраї>
ля був потрібен цар. Коли ізраїльтяни
порівнювали себе з іншими народа>
ми навколо себе, то вважали себе
нижчими за них саме через те, що
не мали царя. Самуїл – їхній тепе>
рішній лідер – зовсім постарів для
того, щоб продовжувати керувати
народом. На цьому етапі в історії
Ізраїля раціональним виходом, з
людської точки зору, здавалося, що
Ізраїльському народу треба власного
царя, як було в інших народів.

Скарга Ізраїля була спрямована
не проти ізраїльського пророка Са>
муїла, а проти ізраїльського Бога.
До цього Господь благословляв ізра>
їльтян та керував ними, але вони від>
кинули Бога як Царя. Вони віддали
перевагу правлінню людини.

Бог використовує помилкові вра>
ження народу про царя, щоб показа>
ти на майбутнього Царя Ісуса Христа.
Бог Ізраїля через всю історію цього
народу направляє до Єдиного, Істин>
ного і правдивого Царя, який врешті>
решт стане володарювати не лише
над Ізраїлем, а й над усім світом.

Ухвалена пропозиція
Самуїл, останній із суддів, керував

Ізраїлем протягом, як мінімум, двад>
цяти років (1 Сам. 7:2). Тож Самуїл
розпочав своє служіння як пророка
та судді і його вплив тривав досить
довго – аж до часу Саулового царю>
вання. Протягом цього періоду Ізра>
їль зазнав багатьох змін. Події, про
які йде мова цього уроку, змінили ре>
лігійну, політичну та соціальну струк>
туру їхнього суспільства.

Ці зміни розпочалися відтоді, коли
Ізраїль захотів мати людське прав>
ління. Принаймні чотири фактори
спонукали народ вимагати собі царя.

Рабство народу. Протягом більшої
частини періоду суддів Ізраїль знахо>
дився під владою і ярмом інших на>
родів. Найбільшу загрозу для Ізраїля
почали становити филистимляни.
Вони лютою зграєю прийшли у цю
землю століття тому, але зараз були
сильними та могутніми. Їхні наміри
відрізнялися від намірів попередніх
гнобителів, які були зацікавлені ли>
ше у тимчасовій експлуатації Ізраїля;
филистимляни ж бажали захопити
його назавжди. Ізраїль дуже боявся
цього войовничо налаштованого на>
роду. З огляду на те, що віра ізраїль>
тян була слабкою, вони вважали, що
їх може визволити лише цар>воїн,
подібний до царів інших народів.

Неприпустимий релігійний компро�
міс. З огляду на те, що ізраїльтяни
не цілковито впокорилися Богові сто>
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Біблійний текст: 1 Самуїлова 13:11C14; 18:29; 31:4; Михея 5:1C3
Ключова істина: людське правління відповідає характеру

можновладців
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совно вигнання ханаанеян під час
оволодіння Обіцяною Землею, вони
позбулися тих багатьох благосло>
вень, які їм свого часу обіцяв дати
Бог. Те, що багато ізраїльтян пере>
йняли ханаанські релігійні традиції,
було для Божого народу навіть шкід>
ливішим, ніж їхні попередні невдачі.

Ваал був найважливішим з хана>
анських божеств, бо він, як вважало>
ся, мав владу над дощами, бурями
та врожаями. Ханаанеяни вірили в
те, що хороші врожаї та великі
отари залежали безпосередньо від
догоджання Ваалові.
Невдовзі й Ізраїль теж
почав пов’язувати свій
добробут з Ваалом.
Ні, ізраїльтяни не від>
кидали Бога, а лише
толерантніше стави>
лися до включення Ва>
ала у своє поклоніння
істинному Богові.

Розділення та розбрат серед пле�
мен ізраїльських. Ще починаючи з
давнини, пам’ятаючи минулі образи,
деякі племена ізраїльські заздрили
іншим племенам. Ці заздрощі спри>
чиняли виникнення почуттів образи,
розділення та розбрату.

Моральність народу. Свого часу
Ісус Навин поставив скинію в Шіло
(Іс. Нав. 18:1). Це центральне місце
поклоніння Богові мало об’єднати
племена ізраїльські навколо їхньої
спільної віри. Але Шіло разом з Ізра>
їлем занепав після того, як ковчег
заповіту був захоплений филистим>
лянами.

На підставі цих проблематичних
факторів, бажаючи реорганізувати
своє правління, народ вимагав царя.
Але чи був цей цар у змозі вивести

народ з його відчайдушного стану?
Народ вважав, що міг.

Подібно до того, як Ізраїль шукав
собі царя, сьогодні люди покладають>
ся на свою мудрість, і, не звертаю>
чись за мудрою порадою до Бога,
міркують про те, які дії їм слід вчини>
ти. Проте Бог має задум, набагато
кращий за найкращі людські наміри.

Вибір народу
Невдовзі після того, як Бог відкрив

Самуїлові, що Він задовольнить про>
хання народу щодо царя, Він наз>

вав чоловіка, який мав
ним стати – Саула, си>
на Кіша, з племені Ве>
ніямина.

Його вибір. На пер>
ше враження, Саул
дійсно був схожий на
царя. Він вражав
своєю зовнішністю та

був вищий за будь>якого іншого ізра>
їльтянина (1 Сам. 9:2). Коли Саул
прийшов, шукаючи ослиць, що за>
блукали, він смиренно шукав також і
Самуїлової мудрої поради. Самуїл
сказав йому, що не тільки те, що за>
блукало, було знайдене, але й Ізра>
їль знайшов собі царя – Саула! Са>
муїл провістив три ознаки, які мали
довести те, що вибір Божий випав
саме на Саула (1 Сам. 10:1>12).

Його прийняття. Хоча Саул і був по>
мазаний царем, все ж йому потрібно
було ще завоювати авторитет з боку
людей. Схвалення народу прийшло
не само по собі. Саулові потрібно бу>
ло знайти можливість довести те, що
він міг бути прийнятим та схваленим
усіма племенами ізраїльськими. Та>
ка можливість виникла тоді, коли ам>
монітяни напали на місто Явеш Ґіле>

Бог Ізраїля, через всю
історію цього народу на-
правляє до Єдиного, Істин-
ного і правдивого Царя,
який врешті-решт стане во-
лодарювати не лише над Із-
раїлем, а й над усім світом
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адський, що на схід від Йордану.
Саул, відчуваючи свою відповідаль>
ність як помазаний цар, підняв війсь>
ко та швидко розбив загарбників
(1 Сам. 11:1>11). Саме таким його і
прагнув бачити народ: полководцем
з усіма зовнішніми якостями царя.

Його царювання. Ізраїль таки мав
тепер головного правителя, який би
вів їх на битву. Після багатьох років
тривалих утисків цей фактор здавав>
ся дуже важливим. Вождь разом зі
своїм військом, готовим стати на бій
з будь>яким ворогом>загарбником, –
це був крок уперед. Але, наслідуючи
приклад багатьох суддів, Саул протя>
гом свого сорокарічного царювання
багато зробив для того, щоб військо
Ізраїльське було міцним, нехтуючи
духовним станом людей.

Його характер. Характер людини
виявляють життєві обставини, в яких
вона опиняється. Услід за першими
поодинокими успіхами Саул невдовзі
почав допускати серйозні помилки,
починаючи з принесення жертви, що
повинні були робити лише священики
(1 Сам. 13:9>12). Ця непокора була
його першим кроком на небезпечно>
му шляху, який згодом коштував йо>
му царства. Через кілька років Саул
почав прибирати справи до своїх рук і
пожалів амаликитянського царя Аґаґа
(а також деякі з найкращих амалики>
тянських отар), що було порушенням
повеління Божого (1 Сам. 15).

Також він прагнув убити списом
молодого, популярного в народі Да>
вида (наступного царя Ізраїля) тоді,
коли сам Давид намагався покращи>
ти жахливий настрій царя, граючи на
арфі (1 Сам. 19:9>10).

У цілому, Саул проявив слабкість у
таких речах: 1) він покладався на
свої власні здібності замість покла>
дання на Бога; 2) він вважав, що ви>
конання дечого з наказаного Богом
було так само прийнятним, як і вико>
нання всього, до чого закликав Гос>
подь. Його нецілковитий послух спо>
нукав Самуїла виголосити Божий
суд – остаточне усунення Саула від
царювання. Саулове царювання
врешті>решт скінчилося безславно
(1 Сам. 31:1>6).

Божественний задум 
(Мих. 5:1>3)

Приблизно за чотириста років пі>
сля Саула пророк Михей підняв тему,
яка згадується у всьому Старому За>
повіті, – «вищого» Царя з «піднесе>
ним» царством (Чис. 24:7): іде Цар,
більший за тих, кого Ізраїль коли>
небудь знав.

Цар незнатного походження. Михей
пророкує, що цей Цар прийде з
непримітного містечка Віфлеєм. Хто
би міг цього очікувати? З огляду на
те, що Єрусалим був царським
містом, Месія – за першим вражен>
ням – «повинен» був би народитися
саме в Єрусалимі.

Цар піднесеного та вічного поло�
ження. Зверніть увагу, як про Нього
говорить Михей: «Віддавна постан>
ня Його, від днів віковічних». Хоча
Ісус і народився у Віфлеємі, все ж то
не був Його початок. Ще до Його на>
родження історія містить відомості
про Його чини, бо Він – вічний, бо
Він – Бог. Прославляйте Царя Ісуса
Христа! Він набагато вищий за будь>
кого з земних правителів.
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Читаючи про Саула, назвіть його сильні та слабкі сторони, а потім власні.

Саулові сильні сторони

Саулові слабкі сторони

Мої сильні сторони

Мої слабкі сторони
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Саул був першим царем Ізраїля.
Спочатку він був стриманим і покір>
ним Богові. Але відразу після пома>
зання на царство він змінився. Став
гордим, заздрісним, марнославним.
Його покора Богові почала потроху
щезати, поки врешті>решт він відій>
шов від Бога.

Цей урок показує, як Божа сила
діяла, але вже через іншого царя –
Давида. Бог не тільки садовить на із>
раїльський престол нового царя, але
й призначає, що через цей рід наро>
диться Спаситель.

Бога, Який дивиться на серце кож>
ної людини, не здивував Саулів тра>
гічний кінець. Задовго до того, як
филистимляни в своєму таборі ви>
ставили напоказ відрубану голову
Саула, Бог вже готував іншого царя.
Давид мав зійти на престол, щоб ца>
рювати лише над Юдеєю протягом
семи з половиною років, а також над
усім Ізраїлем протягом тридцяти
трьох років. Він був у змозі чинити
правду, тому що його серце було
схильне слухати Бога. Іноді він відхи>
лявся від Божих постанов, але його
віра в Бога повертала його на пра>
вильну дорогу.

Давид є однією з найвизначніших
постатей Біблії. Він був пастухом, во>
їном, вигнанцем, вірним другом, му>
зикантом, поетом, композитором та
автором численних псалмів – пісень
хвали Богові, які ми співаємо й сьо>
годні, лютим до ворогів та царем,
який досяг для свого народу велико>

го процвітання. Можливо, найважли>
віша характеристика Давида була
дана йому безпосередньо Господом.
Бог сказав про нього так: «Знайшов
Я Давида, сина Єссеєвого, чоловіка
за серцем Своїм, що всю волю Мою
він виконувати буде» (Дії 13:22).

Хоча Давид й досяг великих висот
у служінні Богові, він також глибоко
падав. Він був поганим батьком, ро>
дина якого постійно знаходилася у
стані безладу, перелюбником та
вбивцею. Святе Письмо показує Да>
вида не як якогось надзвичайного ге>
роя, а як звичайну людину «з плоті та
крові». Воно викриває його таким,
яким він насправді був, з усіма свої>
ми недоліками.

Давид – хлопчикCпастушок, 
якого обрав Бог

Коли ще тривало десятирічне ца>
рювання Саула, один із його підлег>
лих – на ім’я Єссей – мав сина, яко>
го він назвав Давидом. На цей час
Самуїл вже досить постарів. Народ
Божий поступово відходив від Госпо>
да. Ізраїльтяни були переможені та
пригноблені. Але Бог про них не за>
був. З>поміж них Він готував цього
молодого хлопця, який стане най>
більшим царем, якого коли>небудь
знав народ, царем, з нащадків якого
вийде Спаситель світу.

Коли Бог «вибрав Давида, Свого
раба, і від кошар його взяв» (Псалом
77(78):70), Давид знав, що він був ні>
ким, аж доки Бог не покликав його.

Покаяння і новий напрямок життя: Життя Давида та його часи 21

Біблійний текст: 2 Самуїлова 24:10, 18C25
Ключова істина: Бог зцілює Свій народ, коли той кається у гріхах

ПОКАЯННЯ І НОВИЙ НАПРЯМОК ЖИТТЯ:
ЖИТТЯ ДАВИДА ТА ЙОГО ЧАСИ
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Усвідомлення того, що його обрав
Бог, ніколи не залишало Давида. Во>
но надавало йому великого натхнен>
ня. Він був у змозі стати на бій з
велетенським воїном Голіятом; міг
терпляче чекати у печерах, в той час
як Саул переслідував його; міг впа>
сти долілиць та волати про прощення
та милість. Все це тому, що Давид
знав, що він вибраний Богом. Бог
діяв через Давида.

Своєчасність задумів Божих
Божі задуми вічні. Його вибір не схо>

жий на наш. У Своїй вічній мудрості
та згідно зі Своїм суверенним воле>
виявленням, Бог часто обирає тих,
повз котрих ми б просто
пройшли. Ми дивимося
на зовнішність людини і
робимо висновок, що
нічого особливого в ній
нема. Тож Бог знав, що
Давид був звичайною
людиною, та Він захо>
тів використати його надзвичайним
чином.

Божі задуми вимагають терпіння.
Давид був помазаний царем задовго
до того, як помер Саул. Але Давидові
довелося чекати, а тим часом Саул
продовжував своє царювання. Бог вів,
захищав та опікувався Давидом, але
цей проміжний період часу вимагав
від нього неабиякого терпіння. Будучи
воїном та полководцем під проводом
Саула, він досяг визначних успіхів,
але не насмілювався виступити проти
Богом помазаного царя. Військові до>
сягнення та приваблива особистість
зробили його національним героєм.
За часів свого вигнання, коли він тікав
від Саула, Давид не насмілився вбити
царя, хоча мав нагоду.

Божі задуми врешті�решт збуваються.
Навіть коли Давид почув про смерть
Саула у битві з филистимлянами, він
не відразу зробив висновок, що те>
пер царство належить йому. Спочат>
ку він звернувся до Господа. Більше,
ніж він бажав бути царем, він прагнув
побачити здійснення волі Божої. У
Богом призначений час Господь дій>
сно зробив Давида царем – спершу
лише над Юдою, а потім – нарешті й
над усім Ізраїлем.

Моральне падіння
вибраної Богом людини

Давидове життя відзначалося по>
стійними потрясіннями, військовими

діями та суперечностя>
ми навіть після того, як
він зайняв престол. У
ті важкі, але тріумфаль>
ні роки Давид ніколи
не забував, як він під>
нявся з пастуха до ца>
ря. Були у Давида злети

та падіння. Безперечно, навіть такий
«чоловік за серцем Божим», як Да>
вид, був звичайним грішником.

Гордощі. Саме з цього почалося
падіння вибраної Богом людини.
Спочатку перелюб, потім вбивство.
Пізніше Давид наказав Йоавові під>
рахувати кількість народу. Можливо,
він хотів подивитись на свої життєві
досягнення, при цьому забуваючи,
що він все досяг з Божої сили. Святе
Письмо не вказує на конкретну при>
чину цього. Однак зрозуміло, що це
були гріховні наміри.

Новий початок
Не встиг Давид провести перепис

населення, як «збентежилося Дави>
дове серце» (2 Сам. 24:10). Давньо>

У Своїй вічній мудро-
сті та згідно зі Своїм су-
веренним волевиявлен-
ням, Бог часто обирає
тих, повз котрих ми б
просто пройшли
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єврейське слово «збентежувати»
може бути перекладене як «вража>
ти» або «наносити рану». Тобто він
був вражений муками сумління. Йо>
го захлиснуло почуття провини. Він
усвідомив, що зробив не по воли
Господа.

Коли ми ігноруємо вчення Святого
Письма, то починаємо
грішити і наше життя
не є по волі Божій.

Коли ви ігноруєте
вчення Святого Пись>
ма, відмовляєтеся слу>
хати порад ваших ду>
ховних наставників та з головою
занурюєтеся у гріх, то саме такий
наслідок матимуть ваші дії. Як і у ви>
падку з гріхом Давида з Вірсавією за
кілька років до цього (2 Сам. 11), Бог
вирвав Давида з тенет гріха. Давид
знав, що вчинив зло. Він усвідомлю>
вав, що жахливо згрішив. Що ж він
повинен був робити?

Сповідання. Давид не міг знайти
спокою, він знаходився у жалюгідно>
му стані від мук свого сумління. Тож
Давид звертається до Бога та виспо>
відує свій гріх.

Коли ви згрішили, коли ваше серце
осуджує вас, коли Святий Дух викри>
ває вас, сповідайтеся! Покайтеся пе>
ред Господом, як це зробив Давид.
Найгірше, що може зробити людина –
продовжувати чинити опір Богові.

Визнання своєї відповідальності.
До Давида прийшов пророк Ґад і
сказав йому побудувати жертовника
на току Аравни. Аравна був євусея>
нином, тобто язичником, який отри>
мав благословення жити у такій
близькості до Єрусалима. Він знав,
що Давид мусив придбати у нього це
майно, і що він мав йому його прода>

ти. Він міг би запросити неймовірно
високу ціну і, напевно, отримав би ці
гроші. Але замість того, щоб сказати
Давидові ціну, він запропонував ца>
реві тік безкоштовно. Але Давид ва>
гатися не став. Він навіть не став
розглядати перспективу отримання
майна Аравни у якості дарунка. Він

відмовився від того,
щоб хтось інший брав
на себе відповідаль>
ність за його гріх. Саме
його власний гріх спра>
вив негативний вплив
на інших: люди вмира>

ли з причини його гріха. Саме на
ньому лежала відповідальність за
те, щоб виправити становище.

Чи запрошуєте ви регулярно Бога
досліджувати ваше серце та викри>
вати ваш гріх. Чи каєтеся ви в грі>
хах? Якщо у вашому серці є гріх, роз>
почніть зараз з новими духовними
силами. Сповідуйте свій гріх, як це
зробив богобійний Давид. З вірою
чекайте на Бога, і Він допоможе вам
не зійти з правдивої дороги.

Кроки до оновлення
Знайдіть для себе тихе місце, де

вам не будуть заважати, і зробіть
такі кроки:

1. Слухайте Бога. Деякий час читай>
те вірші з Біблії, які нагадують вам
про Його любов до вас та спасіння.
Ми радимо вам прочитати такі два
місця: 1 Петра 3:18; Рим. 8:31>39.

2. Хваліть Бога. Можете заспівати
пісню, яка висловлює подяку Богові
за спасіння, наприклад:

«За все Тобі я дякую», «О дивний
день».

3. Прочитайте Псалом 138(139):23�24.
Попросіть Бога дослідити ваше сер>

Коли ми ігноруємо
вчення Святого Письма,
то починаємо грішити і
наше життя не є по волі
Божій
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це. Моліться, щоб Він виявив будь>
який не висповіданий вами гріх та
шукайте Його керівництва для усу>
нення цього гріха належним чином.

4. Тихо чекайте на Господа. Кожний
гріх, який Він викриває, сповідуйте та
кайтеся в ньому. Просіть прощення в
інших, та іншим прощайте, коли
необхідно. Будьте покірливі Богові,

чекаючи і відчуваючи спокій після
прощення.

5. Складіть подяку. Прийміть про>
щення і подякуйте Богові за нього та
очищення. І не забувайте: «Коли ми
свої гріхи визнаємо, то Він вірний та
праведний, щоб гріхи нам простити,
та очистити нас від неправди всіля>
кої» (1 Ів. 1:9).

Пізнання

Ім’я Христа я не шукав для себе,
Ходив, блукав у темряві гріха.
Душа була байдужа і глуха
До Того, хто створив і землю, й небо.

Не знав, що Він, колись розп’ятий, кров'ю
В ім’я життя приречено горів.
Тепер, коли від слів Його прозрів, –
Розцвів душею, вибухнув любов’ю.

Сергій Рачинець



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Сам. 5C6; Пс. 1
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Сам. 7C9; Пс. 8C9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Сам. 11C12; Пс. 50(51)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Сам. 15;19; Пс. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. П.: 2 Сам. 22; Пс. 18(19)C20(21)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) М. Св. П.: 2 Сам. 24; Пс. 24(25), 27(28), 30(31), 31(32)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) М. Св. П.: 1 Цар. 1; Пс. 71(72); 126(127); 127(128)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Хто найрозумніший з усіх людей на
землі? Здається, відповідь залежить
від того, кого ви запитаєте.

Звичайно, існує велика різниця між
розумом (знаннями фактів) та мудрі>
стю (застосуванням та використанням
цих знань). В історичній науці немає
суперечок стосовно того, хто був най>
мудрішим серед людей. Божа сила бу>
ла покладена на Соломона, щоб дати
йому особливу мудрість. Життя Со>
ломона доводить той факт, що му>
дрість – це те, чого не можна навчити>
ся без Бога, це Його дар.

Соломон був великою
людиною, але його серце
врешті>решт підштовх>
нуло його на неприпус>
тимий компроміс у ви>
користанні ним своїх
духовних дарів. Соломонова леген>
дарна мудрість згадується у Біблії особ>
ливим чином як приклад людини, обда>
рованої та використаної Богом. Саме
завдяки Соломоновій мудрості про
нього згадується у стародавній фоль>
клорній літературі частіше, ніж про
яку>небудь іншу людину. Проте, коли
ви звертаєтеся до Біблії, то знаходите,
що Слово Боже менше говорить про
нього у порівнянні, скажімо, з його
попередниками Саулом та Давидом.
Лише одинадцять розділів у 1 Царів
розповідають про його царювання; па>
ралельна розповідь з’являється також
у перших дев’яти розділах 2 Хронік.

У Старому Заповіті мало сказано
безпосередньо про нього, хоча саме

він є автором книги Еклезіяста, Пісні
над піснями та більшої частини книги
Приповістей. А в Новому Заповіті про
Соломона згадується лише декілька
разів. Його ім’я наводиться у родово>
ді Ісуса Христа (Мт. 1:6>7) та у Дії 7:47.
Ісус Христос згадав про Соломона 4
рази: Мт. 6:29; 12:42; Лк. 11:31; 12:27.

Однак, хоча Ісус Христос і згадав
про Соломонову мудрість, Він відвер>
нув увагу слухачів від Соломона і
привернув її до Себе, сказавши: «А
тут ото Більший, аніж Соломон!»

Соломон написав 3000
приповістей та 1005 пі>
сень (1 Царів 5:12). Він
був відомим як письмен>
ник, філософ та натура>
ліст, але Ісус Христос
більший за нього.

Хоча сорок років Соломонового ца>
рювання на престолі скінчилися роз>
чаруванням, він залишається одним
з ключових героїв в історії Ізраїля.
Саме він збудував Храм, який знахо>
дитиметься у центрі єврейського жит>
тя ще протягом багатьох прийдешніх
століть. Завдяки натхненню Духа
Господнього, Соломон дав Божому
народові три книги, які увійшли в
канон Біблії.

Цей урок зосереджується на ран>
ньому, більш шляхетному періоді Со>
ломонового царювання та його аспек>
тах. Усе те добре, чого він досягнув,
стало наслідком дії чотирьох ключо>
вих могутніх чинників, які приносили
йому радість.
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Біблійний текст: 1 Царів 3:5C13
Ключова істина: мудрість приходить від Бога

МУДРІСТЬ ДЛЯ СВЯТОГО ЖИТТЯ:
ЖИТТЯ СОЛОМОНА ТА ЙОГО ЧАСИ
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Життя Соломона до-
водить той факт, що муд-
рість – це те, чого не мож-
на навчитися без Бога, це
Його дар
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Переваги великої спадщини

Соломон був Давидовим улюбле>
ним сином. Більше того, ім’я, яке він
йому дав – Єдід’я (2 Сам. 12:25) – оз>
начало «улюблений Господа». Його ж
офіційне ім’я – Соломон (євр. – «ша>
ломо») – означало «мирний». Дави>
дові подобалось і це ім’я (1 Хр. 22:9).

Давид мав багато синів (2 Сам. 3:2>
6; 5:14>16; 1 Хр. 3:1>8). І незважаючи
на те, що законно унаслідувати трон
батька мав право первородний його
син, все ж таки Соломон отримав
царський престол.

Окрім цього Соломон успадкував
мир в країні, тому що Давид переміг
усіх ворогів. Також Соломон успадку>
вав великі багатства від Давида, які
той накопичував протягом багатьох
років. А ще Соломон отримав від Да>
вида величезну духовну спадщину.
Про Давидову любов до Бога можна
дізнатися з книги Псалмів. Також, ко>
ли ви читаєте Соломонові писання, ви
можете розпізнати знайомі вам вира>
зи та висловлювання про Бога, які
свого часу вживав Давид. Мати бать>
ків, які навчали вас істин Божих, є
дійсно багатою спадщиною!

Належний настрій у молитві 
(1 Цар. 3:5>8)

Соломонове царювання було багато>
обіцяючим для Ізраїля, бо на початку
він любив Господа та ходив у Давидо>
вих настановах (1 Цар. 3:3). Соломон
молився, приходив до Бога з вдячним
серцем. Він дякував Йому за свого по>
божного батька Давида (вірш 6), який
свого часу навчив його тому, що озна>
чає бути праведним перед Богом. Він
дякував Богові за привілей, який він
мав – служити народові у якості царя.
Він визнавав Божу милість.

У його молитві також присутня сми>
ренність. «Я недоросток,» – визнавав
Соломон (вірш 7). Він мав стати ве>
летнем з>поміж людей, але перед
Богом він вбачав себе слабким та
безпомічним.

У Соломоновій молитві присутній
страх: «Раб Твій серед народу Твого
якого... ані зрахувати через многоту»
(вірш 8). Як цар він відчував на собі
величезний тягар відповідальності.
Певна «доза» такого страху навіть ко>
рисна. Вона видаляє з нас невігластво
та допомагає покладатися на Бога.

Належні прохання до Бога 
(1 Цар. 3:9>10)

Коли Бог запропонував Соломонові
вибрати те, що він тільки забажає, то
яким міг бути його вибір? Чи думали
ви коли>небудь про те, що вибрали б
ви? Можливо, ви сказали б, що зро>
били б такий самий вибір, що й Соло>
мон. Та чи не сказали б ви так через
те, що знаєте, що саме вибрав Соло>
мон? Але Соломон не мав перед со>
бою іншого «Соломона» як взірця для
наслідування.

Подібно до Соломонового життя,
ваше життя теж сповнене необхідні>
стю прийняття важливих рішень. Ці
щоденні рішення слугують своєрідни>
ми індикаторами того, що саме ви
насправді прагнете відшукати у своє>
му житті.

Соломон усвідомлював, наскільки
неспроможним, наскільки неповно>
цінним він був для того, щоб бути
здатним самому впоратися зі щоден>
ними життєвими випробуваннями на>
лежним праведним чином, тому він і
попросив у Бога мудрості. У Біблії му>
дрість є не просто розумінням істини,
але й самою істиною, придатною до
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застосування у житті. Це здатність
людини застосовувати істину у прак>
тичному житті та відрізняти добре від
злого у щоденних життєвих ситуаціях.
Його прохання до Бога були прости>
ми, і вони показують нам те найкра>
ще, що ми можемо у Нього для себе
попросити: серце, сповнене духовно>
го розуміння (1 Цар. 3:9а); здатність
давати духовну оцінку вчинкам інших
(Іс. 50:4); здатність відрізняти добре
від злого (1 Цар. 3:16>28).

Мудрість дається людині не для її
самовдоволення, а для того, щоб лю>
дина була корисною іншим. Найглиб>
ша мудрість є та, яка розуміє люд>
ську природу, і здатна зазирнути у
людське серце. Найчастіше ви не ро>
зумієте навіть самого себе, але Бог
вас розуміє. Мудрість, якою Він наді>
ляє, робить вас спроможними прий>
мати рішення на підставі Слова Бо>
жого та стану вашого серця. Коли
Соломон, знаючи про свої слабкості,
діяв на підставі Слова Божого, він
був мудрим. Але коли він чинив згід>
но із своєю власною мудрістю, він
помилявся.

Рясні благословення від Бога 
(1 Цар. 3:11>13)

Божа відповідь на Соломонове про>
хання була сповнена благодаті. Бог
дав Соломонові те, що він у Нього
просив (мудрість), але до цього Він до>
дав ще набагато більше (наприклад:
славу і багатство ( 1Цар. 10)), що він
міг би вибрати, але мудро промовчав.

З цього стає очевидним той факт,
що багатство та слава є належними
ознаками вшанування людини тоді,
коли їх надає Бог. Але якщо шукати їх
із власними егоїстичними намірами,
то вони часто виявляються проклят>

тям замість того, щоб слугувати бла>
гословенням.

Божа відповідь на Соломонове
прохання слугує ілюстрацією надзви)
чайної важливості молитви. Прочитай)
те Еф. 3:20 і дайте відповідь: чому Бог
дає більше, ніж Його діти просять?

Чи шукаєте ви Божої мудрості, щоб
вона допомагала вам мужньо зустріча)
ти життєві випробування?

Згадайте хоча б одну ситуацію зі
свого власного життя, коли ви попро)
сили у Бога мудрості для того, щоб
прийняти певне рішення?

Назвіть ті випробування, які мо)
жуть постати перед вами цього тижня:

Про що вам потрібно попросити
Бога для того, щоб прийняти правиль)
не рішення?

На окремому аркуші паперу скла)
діть молитву, у якій ви попросите Бога
надати вам допомогу у тих обставинах,
у яких ви знаходитесь. (Нехай ваша
молитва, наскільки це можливо, базу)
ється на 1 Цар. 3:6)9).



Я молюся за свою сім’ю (імена)
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Рехав’ам, Соломонів син, міг би
скористатися порадами свого батька,
та Рехав’аму було цікаво догоджати
не комусь із людей, а собі самому.
Для того, щоб правити таким мінли>
вим та непостійним народом, як Ізра>
їль, потрібна була б саме така мудра
та духовно поміркована людина, як
Соломон. Соломон завдяки тому, що
він попросив у Бога мудрості, був зда>
тен правити Ізраїлем, зберігаючи у
ньому єдність та порядок. Він царював
протягом сорока років, але після його
смерті царем став Рехав’ам. Хоча Ре>
хав’ам і був сином наймудрішої люди>
ни в історії людства, все ж він одразу
зарекомендував себе як байдужий до
людей правитель, через що більша
частина мешканців його царства від>
мовилася бути йому відданою. Тому
Ізраїль розколовся на два царства.

Хоча Ізраїль розділився на дві дер>
жави, але Бог через Юду зберіг Да>
видів родовід для того, щоб пору>
шення ходу історії Ізраїля не стало
порушенням Божого задуму послати
у цей світ Спасителя через Давидо>
вих нащадків.

Об’єднане царство Ізраїля тепер
стало двома окремими державами.
Північне царство, яке залишило собі
назву Ізраїль, складалося з десяти
племен, його столицею зрештою
стане Самарія. Південне царство,
Юдея або Юда, залишило своєю сто>
лицею Єрусалим та зберегло Дави>

дову царську династію. Ця важлива
віха історії Ізраїля вказує на те, що
Бог продовжував діяти, незважаючи
на розкол, виконуючи обітницю, яку
свого часу Господь дав Давидові та
яка стосувалася його нащадків.

Приблизно протягом двох століть
усі повинні були побачити, як у Пів>
нічному царстві Ізраїля постійно змі>
нювалися династії правителів, тоді
як у Південному царстві Юди своє
правління звершували Давидові на>
щадки. І розпочалося воно тут з Ре>
хав’ама та Єровоама.

Коріння заколоту (1 Цар. 12:1>4)
Три постаті стали причиною зако>

лоту, який призвів до розділення
царства.

1. Коріння в Соломонові. Соломон
виріс поміркованим молодим чолові>
ком, який ревно бажав стати хоро>
шим царем. Окрім того, він присвятив
себе навчанню та оволодів великим
обсягом знань. Його молитва під час
посвячення храму вказує на те, що
він щиро вірив у Бога. Проте після Со>
ломонової смерті у царстві було бага>
то невдоволених громадян. Чому?
Невже царство не процвітало? Невже
не було миру з усіма колишніми воро>
гами Ізраїля? Чи не були Храм та інші
споруди в Єрусалимі символами си>
ли, багатства та величі держави? Усе
це було так, але за все це довелося
заплатити велику ціну.
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Біблійний текст: 1 Царів 12:1C4, 16C17, 26C28
Ключова істина: порушення громадського порядку для досягнення

власних інтересів призводить до духовного занепаду,
гріха та осуду

ВІД ЕГОЇЗМУ КЕРІВНИКІВ СТРАЖДАЄ НАРОД:
ЖИТТЯ ЄРОВОАМА ТА ЙОГО ЧАСИ
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Соломон знехтував своїм присвя>
ченням Божій волі; Богу, Який був
джерелом усіх цих благословень.
Що саме Соломон зробив не так?
Здається, ідея отримання політичних
переваг через утворення союзів з
іноземними державами стала пер>
шим чинником Соломонового мо>
рального та духовного падіння. Со>
ломон думав, що його одруження з
дочками іноземних монархів зможе
відвернути війни та сприяти торгівлі.
Але ці шлюби також послабили його
власну моральну стійкість та ввели
ідолослужіння в релігійну практику
його держави. Він будував храми
для поклоніння богам своїх дружин,
для чого обкладав народ обтяжли>
вими податками.

2. Коріння у Рехав’амові. Наама, ма>
ти Рехав’ама, була однією з тих Соло>
монових дружин, яких
він привіз з сусідніх кра>
їн (1 Царів 14:21). Ре>
хав’ам мав дуже обна>
дійливе майбутнє, але
його вистачило нена>
довго. Тільки>но прий>
шовши до царського
престолу, він зробив ба>
гато речей, які були добрими. Біль>
ше того, протягом трьох років він чи>
нив те, що було праведним в очах
Господніх.

Але згодом він став гордовитим та
егоїстичним невігласом. Це ви одразу
бачите у його ставленні до вождів на>
роду, які прийшли до нього, щоб по>
просити для народу полегшення тя>
гаря оподаткування. Це ставлення
характеризується гордощами, ворож>
нечею, невіглаством та грубощами.

3. Коріння в Єровоамові. Про Єро>
воама вперше згадується у 1 Царів

11:26>40. Він був з племені Ефраїмо>
вого. Ефраїмляни були дуже гордо>
витим та заздрісним племенем. Коли
Єровоама представили при Соломо>
новому дворі, можливо, він подумав,
що царювати слід було б комусь з
представників саме його племена.
Відчуваючи, що Єровоам складає
загрозу царському престолові, Соло>
мон прагнув його вбити, але Єрово>
ам утік до Єгипту, де і залишався до
самої Соломонової смерті. Потім він
повернувся на свою батьківщину для
того, щоб вчинити заколот.

Природа заколоту 
(1 Цар. 12:16>17)

Розділення, яке трапилося, призве>
ло до безконечних воєн та боротьби
між Ізраїлем і Юдою, що тривали
протягом багатьох століть. Це розді>

лення послабило обидві
держави, тому обидві
вони врешті>решт і були
захоплені загарбника>
ми та уярмлені.

Чотири особливості
цього заколоту є харак>
терними для будь>якого
заколоту:

1. Гордощі. Рехав’ам відмовився
слухати народ, вважаючи, що коли
він його послухає, то це послабить йо>
го авторитет як царя. Парадоксально,
але саме гордощі, які не дозволяли
йому навіть поворухнутися, послаби>
ли і його авторитет, і царство.

Єровоам також страждав від гордо>
щів. Господь неодноразово намагав>
ся виправити його (1 Цар. 13:32>34).

2. Гнів. Народ відреагував на нега>
тивне ставлення царя своїм негатив>
ним ставленням до нього. Люди ска>
зали: «Яка нам частина в Давиді?»

Зважте на наслідки за-
колоту, тому що пору-
шення громадського по-
рядку з метою досягнення
власних інтересів є почат-
ком духовного занепаду,
гріха та осуду
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(1 Цар. 12:16). Гнів спонукає вас по>
милятися.

3. Егоїзм. Народ пішов до своїх
власних «наметів». Егоїзм має корін>
ня у байдужості до інших людей, ко>
ли людина віддає перевагу своїм
власним інтересам.

4. Розбрат. Це коли кожен робить
те, що йому хочеться. Відтепер два
царства мали існувати
окремо. Вони мають
двох царів та дві сто>
лиці, проте ці два цар>
ства у майбутньому
матимуть однакову до>
лю – їхні народи бу>
дуть взяті в полон за>
гарбниками.

Наслідки заколоту 
(1 Цар. 12:26>28)

Розділення, омана і занепад. Єру>
салим, столиця Юди, також був цен>
тром поклоніння Богові в Ізраїлі.
Щороку тричі набожні євреї подоро>
жували звідусіль до Єрусалима.
Єровоам знав, що люди були на>
стільки прив’язані до поклоніння у
храмі, що вони всі туди ходили. То>
му вирішив назавжди розділити ці
дві групи людей, ввівши особливу

альтернативну релігійну практику
для північних десяти племен. Єрово>
ам зробив двох золотих тельців,
збудував жертовники ідолам, змінив
дати релігійних свят, позбувся леви>
тів та призначив за священиків лю>
дей, які левитами не були.

Через те, що Єровоам заснував
нову релігію для Північного царства,

в історії Ізраїля він є
відомим як той, хто
«ввів у гріх Ізраїля»
(1 Цар. 14:16). Після
нього було дев’ятнад>
цять інших царів, і про
кожного з тих, хто вво>
див Ізраїль у гріх, ска>
зано, що вони «ходили
дорогами Єровоама».

Для держави, церкви чи окремо
взятої людини наслідки заколоту
проти Бога є трагічними. Зважте на
наслідки заколоту, тому що пору>
шення громадського порядку з ме>
тою досягнення власних інтересів є
початком духовного занепаду, гріха
та осуду.

Поміркуйте над духовними урока>
ми, які ви взяли для себе сьогодні.
Можете записати їх на окремому ар>
куші паперу.

Хоча Ізраїль розділився
на дві держави, але Бог че-
рез Юду зберіг Давидів родо-
від для того, щоб порушення
ходу історії Ізраїля не стало
порушенням Божого задуму
послати у цей світ Спасителя
через Давидових нащадків
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Розмірковуючи про історичний
«ландшафт» Старого Заповіту, мож>
на побачити, як Ізраїльський народ
часто відходив від повелінь Господа.
Під час історичної подорожі сторін>
ками Біблії нас не полишає відчуття
Божої присутності та дії Його сили.
Не чоловіки або жінки змінюють істо>
рію, а робить це Сам Бог, Який діє
через них.

Якими б важкими не були часи,
нас завжди супроводжує світло Бо>
жої присутності, що діє через Його
народ як той промінь, за яким люди
можуть іти. Чи то за ледве духовно
освітлених часів періоду суддів ізра>
їльських, чи то за найважчих часів
розділення держави, Бог ніколи
не полишав Свій народ без слова
підбадьорення та миру.

Рівнозначно це стосується й сього>
дення. Ви, можливо, відчуваєте, що
зараз настали часи, коли є мало на>
дії, спокою та впевненості у завтраш>
ньому дні. Все погано і, здається, бу>
де ще гірше. Настали дійсно важкі
часи. Але що було правдивим тоді,
також є правдивим і тепер: Бог також
може промовити слово й стосовно
нашого сьогодення.

Можливо, ваше становище настіль>
ки безрадісне, що у вас не вистачає
слів для його визначення. Можливо,
ви назвете своє становище пробле>
мою, дилемою або скрутою. Або ж,
можливо, ви спробуєте покращити
свій настрій, висловившись про своє

становище простіше: «Я зараз ніби
між молотом та ковадлом!».

З огляду на міжнародне станови>
ще, два царства, Ізраїль та Юда, від>
чували загрозу з боку один одного, з
боку Сирії на півночі та з боку Асирії
на північному сході. Хоча Асирія і бу>
ла найвіддаленішою з держав, які
становили загрозу для ізраїльтян,
вона вимагала для себе данину від
кожної своєї країни>сусіда. Зміцнив>
шись, Асирія також почала станови>
ти загрозу і для Ізраїля з Юдою, по>
грожуючи їх знищити.

Ісая жив в Юді за важких часів, про
що розповідається у 2 Царів 16>20.
На його служіння припало царювання
чотирьох царів Юди, починаючи з ча>
су розділеного царства, аж до часів
усамітнення Юди після того, як скін>
чилося існування Північного царства.

Часи морального 
та духовного занепаду

Вивчаючи історію будь>якої цивілі>
зації або держави, ви неодмінно
знаходите такі три характеристики:
1) кожна держава, яким би чистим
не було її зародження, зрештою зав>
жди ставала корумпованою; 2) коли
починається такий моральний та ду>
ховний занепад, більшість людей
його не усвідомлює, тоді як решта –
байдужі; 3) причини морального та
духовного занепаду кожної держави
є схожими. Ті самі сили, які спри>
чинили падіння Ізраїля та Юди, від>

34 Прагнемо до Небесної Вітчизни

Біблійний текст: Ісаї 7:1C14
Ключова істина: Бог закликає Свій народ жити у вороже

налаштованому світі, являючи йому Божу присутність

СВЯТЕ ЖИТТЯ У ВОРОЖОМУ СВІТІ:
ЖИТТЯ ІСАЇ ТА ЙОГО ЧАСИ
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повідальні й за падіння сучасних
суспільств.

Зародження Ізраїля (держави у
первісному задумі Божому, а не Пів>
нічного царства), було початком існу>
вання найчистішого та найсвятішого
з усіх народів землі. Також воно приз>
вело до появи найетичнішого віров>
чення з коли>небудь відомих. Проте
ніяка інша держава не падала так
низько. У час, про який розповідає
Ісая у 7 розділі, Ахаз – цей морально
слабкий цар – знаходив>
ся на царському престо>
лі Юди. За часів Ісаї Юда
(частина об’єднаного Із>
раїля, де й досі звершу>
вали своє правління представники
Давидового родоводу) досягла дуже
низького рівня морального та духов>
ного стану. Кілька чинників вплинули
на виникнення такого стану держави.

Корумповане політичне керівниц�
тво. Божественне волевиявлення по>
лягало у допущенні того, щоб Ахаз
«не робив угодного в очах Госпо>
да...» (2 Цар. 16:2). Ахаз кадив та
приносив жертви на культових пагір>
ках навколо Єрусалима. Його падін>
ня було настільки глибоким, що він
використав свого власного сина для
поклоніння язичницьким божествам
(2 Цар. 16:3).

Релігійне керівництво, яке йшло на
неприпустимий духовний компроміс.
Якось Ахаз пішов у гості до Дамаска
(2 Цар. 16:10>16). Знаходячись там,
він побачив язичницький жертовник,
який йому дуже сподобався. Він
негайно послав малюнок цього вівта>
ря Урії, який був священником в Єру>
салимі, разом із наказом збудувати
новий жертовник. Урія його швидко
збудував, після чого розпочалася

практика регулярного жертвоприно>
шення істинному Господу, але вже на
цьому новому язичницькому вівтарі.
Сумно, але у більшості випадків ду>
ховний занепад та моральні падіння
розпочинаються з прагнення дого>
джати людям замість Бога.

Люди, введені у духовну оману. Од>
ним з гріхів, який спричинив падіння
Ізраїля, було припущення, яке зро>
били люди: нібито їхній спосіб життя
не мав ніякого значення. Внаслідок

цього звичайні грома>
дяни жили у відкрито>
му нечесті та розпусті,
після чого ходили до
храму, де звершували

свої релігійні обряди. Вони вважали,
що дотримання їхніх релігійних зви>
чаїв усуне все зло, яке вони вчинили.

Часи Божественної дії
Асирія була наймогутнішою дер>

жавою в світі на той період. Північ>
не царство Ізраїля та Сирія відчува>
ють загрозу перед навалами Асирії.
Знаючи, що самі вони не можуть
подолати Асирію, Ізраїль та Сирія
звертаються до Юди з пропозицією
утворити з ними союз проти Асирії.
Ізраїльський цар Пеках та сирійський
цар Рецін розлютилися на Юду з при>
чини його вагання приєднатися до
них у союзі проти Асирії. То ж Ізраїль
та Сирія об’єдналися між собою для
того, щоб піти війною на Ахаза. Істо>
рики називають цей військовий кон>
флікт Сиро>Ефрамітською війною.

Тепер, коли Ізраїль та Сирія мобілі>
зувалися на війну проти Юдиного ца>
ря Ахаза, що повинен він був робити?
Чи буде він покладатися на Бога?
Ахазові потрібно було почути слово
від Господа.

Бог також може про-
мовити слово й стосовно
нашого сьогодення
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Тут Бог використовує Свого по>
сланця – Ісаю (Іс. 7:3). Ісая зустрівся
з Ахазом біля «ставу», в якому була
вода з джерела Гіхон, що знаходився
безпосередньо за міськими стінами
Єрусалима. Очевидно те, що водой>
ма була благословенням у такому
спраглому краї, як Юда. Але благо>
словенням для Ахаза того дня мала
стати не вода, а слово від Божого
пророка.

Через Ісаю Бог послав
слово застереження і
підбадьорення Ахазові:
«Стережися й будь спо>
кійний, не бійся...» (вірш
4). Ахаз був дуже моло>
дим чоловіком. Коли відбулася ця по>
дія, йому, напевно, було близько
двадцяти років. Він дуже потребував
таких слів, бо Ахаз боявся тих двох
царів. Бог каже вам, як сказав Аха>
зові: «Не бійся людей; бійся Бога!»

Час покладатися 
на Божі обітниці (Іс. 7:10>14)

Бог можливостей. «Зажадай собі
знака від Господа», – запропонував
Бог Ахазові (вірш 11). Про такі мож>
ливості можна лише мріяти. Він міг
попросити те, що важливо було на
цей момент. Проте, він жодного зна>
ка не просив і, більше того, намагав>
ся приховати своє невір’я за допомо>
гою набожних слів (вірш 12).

Бог обітниць. Особисто Ахаз не мав
зацікавленності в тому, щоб отриму>
вати «знак» від Бога, проте цей
«знак» все одно був йому даний. «То>
му Господь Сам дасть вам знака...»
(вірш 14). Ісая більше не звертався
до Ахаза індивідуально. Цей «знак»
мав слугувати обітницею усьому «до>
му Давидовому» (вірш 13). Це є

«знак» «Еммануїла» – «З нами Бог»
(Мт. 1:23)!

«Діва в утробі зачне». Тут вжи>
вається давньоєврейське слово «ал>
ма», яке вказує на молоду дівчину
шлюбного віку бездоганного харак>
теру. Це слово перекладене тут на>
лежним чином – «діва». Контекст
цього місця Святого Письма гово>
рить про те, що Ахаз повинен був

очікувати чогось неймо>
вірного! Яке величезне
підбадьорення для вірую>
чого залишка Ізраїля, що
у такі важкі часи Бог по>
обіцяв зробити чудо!

Сина цієї діви буде наз>
вано Еммануїлом! Він дійсно буде
особливою Дитиною, тому що Він вті>
люватиме істину про те, що «Бог з
нами». Бог бажав, щоб цей «знак»
був саме такий, який може вчинити
лише Він. Цей «знак» справдився в
особі Ісуса Христа, коли Він народив>
ся від Діви Марії.

Ви стикаєтеся зі страхом та потря>
сіннями. Легко можна відчути, ніби
Бог залишив вас на самоті, коли ви
йдете «долиною смертної темряви».
Ніщо в історії не може порівнятися з
таємницею, красою та славою нашого
Господа Бога, Який незабаром при>
йде для того, щоб перебувати посеред
Свого народу. Коли ви знаходитеся у
найскрутнішому становищі, шукайте
Бога і ви знайдете для себе втіху у то>
му, що може зробити лише Бог.

Чи знаходите ви для себе мир та
втіху у Божій присутності з вами у ці
складні часи?

Духовний занепад
та моральне падіння
розпочинаються з пра-
гнення догоджати лю-
дям замість Бога
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Як християнин, ви живете у воро)
же налаштованому світі. Опишіть, з
якими загрозами ви стикаєтеся або
можете зіткнутися через вашу віру у
Христа.

Слово «Еммануїл» (Іс. 7:14) озна)
чає «Бог з нами» (Мт. 1:23). Тут це сло)
во означає прихід Бога до людей у фі)
зичному вигляді. Як ще Бог перебуває з
вами у вашому повсякденному житті?

Коли ви знаходитеся у
найскрутнішому станови-
щі, шукайте Бога і ви
знайдете для себе втіху у
тому, що може зробити
лише Бог
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Приблизно 722 року до Р.Х. Північ>
не царство було знищено асирійця>
ми. Але пізніше і самі асирійці були
розбиті вавилонянами. Невдовзі, від>
булося в Юді останнє духовне пробуд>
ження під проводом Йосії, після чого
розпочався період морального та ду>
ховного занепаду держави, що при>
звів до гріха та судів Божих. Саме в
цей визначний момент і з’являється
Авакум.

Авакум був пророком, який у грі>
ховній темряві давньоєврейської іс>
торії намагався побачити ознаки дії
навколо себе Божої суверенної вла>
ди. Його пророцтво – коротке. Дослі>
джуючи дії Божі, він очікує одного –
лише бути здивованим тоді, коли Бог
проголосить, що зробить протилеж>
не. Увесь цей час Авакум запитує:
«Чому Бог дозволяє Своєму народо>
ві страждати від рук нечестивих?»

Авакум є представником так зва>
них «малих» пророків Старого Запо>
віту. Разом із ним інших дванадцять
пророків називаються «малими»,
але не через не важливість їхнього
слова, а лише через невеликий
об’єм їхніх писань. Наприклад, Ісая
вважається «великим» пророком
завдяки шістдесяти шести розділам
його книги, тоді як Авакум є «ма>
лим» пророком, маючи лише три
розділи.

Авакум був сучасником Єремії.
Вони обидва звершували своє слу>
жіння в останні дні історії Юди перед
вторгненням вавилонян. Це були ча>

си великого духовного занепаду, а
також часи широко розповсюдженої
несправедливості у всій державі.

Ім’я Авакум означає «той, хто обій>
має». Тож пророк Авакум ніби при>
горнув до себе духовно пораненого
Юду та його праведний залишок, і
волає, приголомшений нібито мов>
чанням Бога.

Але ще більші труднощі він мав з
гріховним безчинством Юди. Бог по>
казав Авакумові те, що Вавилон –
ця язичницька держава – невдовзі
мала піти на Юду та забрати народ
у полон. Авакум піддавав сумнівам
Божий план, але невдовзі дійшов
висновку, що Бог – справедливий та
вірний.

Жахливі гріхи народу (Ав. 1:1>4)
Двоє нечестивих царів – Манасія

та Амон – були попередниками
останнього доброго царя Йосії. Ма>
насія повів народ на поклоніння ба>
гатьом ідолам (2 Цар. 21:1>3). Його
царювання тривалістю п’ятдесят
п’ять років – найдовше за будь>
якого з царів Юди – відзначилося
ідолопоклонством, навіть у самому
Храмі, а також жертвоприношенням
людей богам.

Амон наслідував його приклад, але
протримався лише два роки. Потім
своє тридцятиоднорічне царювання
розпочав восьмирічний Йосія (2 Цар.
22:1). Йосія вів народ, віддано йшов
за Господом, закликаючи людей ро>
бити те саме. Він видалив з Єрусали>
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Біблійний текст: Авакума 1:1C7; 3:1C2
Ключова істина: Бог засуджує гріх навіть серед Свого народу
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ма ідолів та відновив Закон, який
зайняв своє справедливе місце. По
суті, Йосія, можливо, є найбільшим
царем>реформатором усього Старо>
го Заповіту. Його царювання призве>
ло до всеосяжного духовного пробуд>
ження. Але проведені ним реформи
довго не тривали. Після його смерті
народ знову впав у свої старі гріхи.
Авакум взявся до складання перелі>
ку їхніх гріхів.

«Насильство» (1:2). Авакум бачив, у
якому стані його країна. Тому він за>
волав до Бога: «Насильство!» Це
слово говорить про крайнє безчестя.
Народ жив у цілому морі зла; у всьо>
му краї царювали неспокій, злочин>
ність, несправедливість та утиски.
Гірше того, ті, на кого була покладе>
на відповідальність виправити це
зло, нічого не робили.

«Покривлене правосуддя» (1:4). Зда>
ється, зло набирало обертів, тоді як
праведні вчинки були поодинокі. За>
мість справедливості, що ґрунтується
на праведності, сановники чинили ха>
барництво та здирниц>
тво. А ви відчували ко>
ли>небудь, що «Закон
припиняється»? Коли ви дивитеся на
нашу країну, бачите, як руйнуються
вікові основи моралі, спостерігаєте
за нелюдяним ставленням людей
один до одного, невже ваше серце
не звертається з плачем до Бога,
благаючи його щось зробити?

«Неправедний зиск» (2:9). Жадоба
призводить до жорстокості, душе>
вної затверділості, байдужості та
безсоромних дій. Навіть священи>
ки із жадоби сплюндрували своє
покликання.

Вбивства (2:8,12,17). Людське жит>
тя втратило свою цінність. Авакум

проповідував людям, які удавали з
себе перед Богом доброту, але зра>
дили своєму сумлінню своїми вчин>
ками проти інших.

Ідолопоклонство (2:19). Народ за>
був Закон Божий та зневажив Його
настанови. Він поклонявся лише
формально. Він повернувся до Бога
спиною для того, щоб приліпитися
до ідолів.

А якби Авакум жив сьогодні, чи
не був би його перелік гріхів таким
самим?

Божий страшний метод 
покарання (Ав. 1:5>7)

Бог запевнив Авакума, що безче>
стя в Юді не залишиться без покаран>
ня. Проти Юди Бог пошле язичників!
Безжалісні халдеї або вавилоняни
стануть судом Божим, яким народ
Юди буде покараний за свої гріхи.

Вавилоняни дійсно швидко підня>
лися до влади, захоплюючи землі, як
чума, та підкоряючи собі увесь
Близький Схід. Єрусалим було оточе>

но та обкладено вели>
кою даниною. За кілька
років його було зруйно>

вано, а людей відведено до Вавило>
на. Але Авакум попереджав їх, що
гріх буде засуджено без винятку.

Дивовижне збереження 
Божого народу

Чудовий принцип зі Слова Божого
(2:4). Що мало статися з Юдою і як
його мешканці могли вижити? Вони
могли вижити вірою. Хоча Бог і мав
використати нечестивий народ для
покарання Свого народу, все ж Він
дійсно зважає на відчутну різницю
між ними. Праведні не загинуть.
Скрізь навколо себе вони можуть по>

Шукайте лиця Божого! 
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бачити всі підстави для відчаю, але
вони житимуть. Ключем для їхнього
виживання, як і для нашого, була і
залишається віра.

Радісне слово довіри (2:20). Можли>
во, ви відчуваєте те, що відчував й
Авакум. Можливо, ваша віра зовсім
трохи, але хитається. Яким чином ва>
ше життя може покращитися, коли
воно виглядає таким безрадісним?
Авакум може вказати вам на пра>
вильний шлях. Шукайте лиця Божо>
го! Він знаходиться на Своєму пре>
столі. Хоча, можливо, вас і оточують
«халдеї», все ж Бог, як і раніше, зна>
ходиться у «Своїм храмі святім».

Велике благання про милість (3:1�2).
Авакум молився до Бога такими сло>
вами: «Господи, оживи Своє діло в
середині років». Слово «оживити»
означає «воскресити» або «поверну>
ти до життя». Очевидно, що проро>
кові було важко побачити всю цю
картину в цілому. Подібно до нас, він
бачив лише безпосередньо ту ситуа>
цію, що склалася. Його молитва мо>
же мати подвійне застосування: він
хотів, щоб Бог виконав Свою волю,
як Він вважатиме це за потрібне (ха>
рактерна ознака віри Авакума), а та>
кож він бажав навчитися розуміння
Божих шляхів. Але тепер, у ситуації,
що склалася, йому насправді була
потрібна милість, тому що саме цьо>
го потребує кожний грішник.

Славетне висловлення намірів
(3:17�19). Третій розділ книги проро>
ка Авакума є прекрасною поемою,
що висловлює віру та складання по>
дяки. Пророк більше вже не ставить
під сумнів Божі наміри. Тепер він
знає, що за темними хмарами сяє
світло Божої любові. Бог буде його
силою. Саме таким було і залиша>

ється свідчення багатьох людей віри
протягом століть.

Божі дороги не завжди легко роз>
пізнати. Але Його істини стосовно
гріха, суду та милості безпомилково
розпізнаються у найважчі часи!

Чи хвилює вас поширеність гріха
серед народу Божого? Чи відчуваєте
ви потребу у духовному пробудженні?

Проти яких гріхів Юди виступав
Авакум?

1:2
2:8

2:15
1:4
2:9

2:19

Свідком яких саме гріхів ви є в на)
шій країні?

В Авакума 3:2 пророк просить Бо)
га «оживити» Свій труд серед Його на)
роду? Яким чином людина або народ
може пережити духовне пробудження
у наш час?
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Яким чином можна досягти перемоги над гріхом сьогодні? (згідно з Рим.
3:20)26).

Що ви можете зробити для того, щоб прискорити пробудження Божого труда
у вашому житті?

Що ви можете зробити для того, щоб сприяти духовному пробудженню серед
Божого народу в цілому?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Іс. 57C58
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ав. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ав. 3; Пс. 72(73); 73(74)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ос. 1C3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ос. 4C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ос. 7C10
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Ос. 11C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Застереження – річ чудова. Вони
надають нам шанс уникнути неща>
стя. У Старому Заповіті пророки слу>
гували своєрідною Божою «систе>
мою завчасного попередження» про
можливу духовну небезпеку. Вони
говорили про суди Божі над гріхом та
радили людям, де вони можуть знай>
ти собі притулок, щоб належним чи>
ном уникнути цих судів Божих. Подіб>
но до цього, тому що Бог вас любить,
Він залишив вам Своє Слово, Біблію,
у якості вашої своєрідної Божої «си>
стеми завчасного попередження»
про можливу духовну небезпеку за>
для досягнення вами вічності.

Коли Авакум написав свою неве>
лику книгу, Єремія вже був пророком
в Юді протягом майже двадцяти ро>
ків. Проте Єремія продовжив бути
пророком протягом ще двадцяти ро>
ків після Авакума. Те, що Авакум ба>
чив у майбутньому – а саме народ,
розбитий Вавилоном – Єремія до>
жив, щоб стати свідком. Він бачив, як
молодих шляхетних євреїв та десять
тисяч народу було взято у полон. І він
дожив до того, щоб, на жаль, побачи>
ти падіння Єрусалима.

Місія Єремії полягала в тому, щоб
говорити про прийдешні суди Божі та
закликати народ до покаяння. Відо>
мий як «плачучий пророк» з причини
його особистої скорботи щодо змісту
слова, яке він доносив до людей,
Єремія звершував духовне служіння
в Юді протягом останніх сорока років
існування цієї держави. Незважаючи

на його мужність та цілеспрямовану
проповідь, держава продовжувала
своє духовне сповзання у гріховну
прірву, аж доки нарешті не настали
суди Божі. Єремія, маючи велике
пророче бачення, спостерігав, як на
Юду накочуються суди Божі, та за>
кликав народ спочатку покаятися, а
потім скоритися, а не опиратися Бо>
жій сили.

Події, змальовані у біблійному тек>
сті для цього уроку, сталися, коли
Бог покликав Єремію. Проте зміст
цього тексту вказує на майбутнє па>
діння Єрусалима. Через вавилонсь>
кий полон Бог послав Свій суд на
Юду – його сімдесятирічне життя по>
далі від батьківщини.

Глашатай судів Божих 
(Єр. 1:1>3)

Його служіння. Єремія жив в остан>
ні роки держави, що духовно занепа>
дала. Він розпочав своє служіння
протягом тринадцятого року правлін>
ня царя Юди – Йосії, який очолював
останнє духовне пробудження, що
його народ пережив перед своїм від>
ходом у полон. Служіння Єремії про>
довжилося протягом правління царя
Йоахаза, який пробув на царському
престолі лише три місяці. Потім
прийшов Єгояким – один з найбільш
лихих царів Юди; потім було тримі>
сячне царювання Єхонії, якого захо>
пив вавилонський цар Навуходоно>
сор та тримав як заручника. Єремія
ще жив і за часів останнього царя
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Біблійний текст: Єремії 1
Ключова істина: гріх народу веде його до духовного падіння

БОЖІ СУДИ: 
ЖИТТЯ ЄРЕМІЇ ТА ЙОГО ЧАСИ
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Юди – Седекії. Наприкінці його прав>
ління знову прийшов Навуходоно>
сор, вщент зруйнував Єрусалим та
взяв увесь народ у полон.

Його успіхи. Протягом сорока років
свого проповідування Єремія прого>
лошував необхідність зречення усьо>
го лихого та проведення духовного
відродження, але народ ніколи його
не слухався. Проте завдяки тому, що
на ньому була Божа рука, йому були
надані сили залишатися відданим
Богові та здійснювати Божу волю че>
рез свідчення народові, який духовно
занепадав, попри успіхи і невдачі.

Його проповідь. Головною темою
слова, яке доручено нести Єремії, бу>
ли суди Божі з причини того, що непо>
слух народу мав призвести до падін>
ня держави. Протягом усієї книги
Єремії ви знаходите, як Бог підніме на
юдеїв жахливий та безбожний народ,
який сараною пройде через
увесь край та знищить усе
на своєму шляху. Ці люди
будуть вкрай безжальні: во>
ни зламають стіни міста, зруйнують
Храм та заберуть усі ті речі, якими
дорожив народ. Сам же цей народ
буде забрано до Вавилону.

Єремія нагадував народові про те,
що початком духовної омани в їхньо>
му житті була їхня нездатність сприй>
мати Бога серйозно. Вони не надавали
достатньо уваги тому, що їм говорили
Бог та Його слуги. Замість цього вони
робили те, що вважали справедли>
вим у своїх власних очах.

Провіщення судів Божих 
(Єр. 1:10,15>16)

Хоча цар Йосія і навернувся до Бо>
га своїм смиренним серцем, все ж
народ Юди не був таким (Єр. 3:10).

Зовні ці люди наче й наслідували
приклад Йосії, але їхні серця були да>
лекі від цього. І ось після смерті Йо>
сії, люди повернулися до своїх ідолів.
Духовне пробудження та реформація
Йосії затримали, але не могли від>
вернути духовну загибель Юди. Го>
ловним чином саме розміри нещасть
народу сформували ґрунт для пропо>
відування Єремії.

Руйнування та відновлення (вірш 10).
Бог охарактеризував проповідь Єремії
символічними образами. Це повинна
була стати проповідь про суди Божі,
після яких настане відновлення. З ше>
сти слів, які характеризують його про>
повідь, чотири стосуються судів Бо>
жих («виривати», «бурити», «губити»,
«руйнувати»), а два – відновлення
(«будувати» та «насаджувати»). Бог
використав для характеристики пропо>
віді Єремії два порівняння: з галузей

садівництва та будівництва.
Подібно до садівника, Єре>
мія перед тим, як він міг на>
садити нові дерева та кущі,

повинен був повиривати бур’ян гріха.
Так само, подібно до будівельника, він
повинен був зламати, зруйнувати та
знести стару споруду перед тим, як на
її місці можна буде збудувати нову
споруду.

Підкорення (вірш 15�16). Єремія про>
віщав, що вороги Єрусалима постав>
лять свої царські престоли біля брам
міста, вказуючи на те, що це місто
стане підвладне їм. Пізніше Єремії бу>
ло наказано піти до брам Єрусалиму
та попереджати людей: «Поправте до>
роги свої й свої вчинки, й Я зроблю,
що ви житимете на цім місці!» (7:3).

Полон (вірш 15). Седекія був остан>
нім царем Юди. Хоча він і був слаб>
ким, все ж він спробував учинити за>

Бог обов’язково
покарає гріх
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колот проти вавилонської влади. Для
того, щоб придушити цей заколот,
Навуходоносор пішов проти Єруса>
лима та взяв його в облогу. Облога
тривала півтора року. Але пізніше мі>
сто не встояло перед вавилонянами.
Загинуло багато людей. Більшість з
тих, хто залишився живим, було від>
ведено у Вавилон (Єр. 52:12>16).

Духовні уроки з судів Божих
(Єр. 1:11>14)

Божі суди обов’язково настануть.
Бог підтвердив Свій задум стосовно
Юди, давши Єремії два видіння: «миг>
далевої галузки» та «киплячого гор>
няти». Мигдалеве дерево – перше,
яке розквітає та починає приносити
плоди в Палестині. Тож, так само на>
певно, як ізраїльтяни, дивлячись на
мигдалеві бруньки, передбачали, що
прихід весни не за горами, так само
невідворотними були й суди Божі. Та>
кож, подібно до того, як ранній північ>
ний вітер призводить до того, що во>
да у горняті швидко закипає, так само
і Божі суди мали прийти з півночі у ви>
гляді «вавилонського» вітру>навали.

Бог обов’язково покарає гріх. До>
ля, яка спіткала Юду, не була лише
випадковим розвитком подій або
неминучим ходом істо>
рії. Звичайно, Вавилон
був реальним ворогом,
а захоплення ним Єру>
салима – історичним фактом. Про>
те сказати, що падіння Єрусалима
сталося лише з причини могутності
вавилонського війська, означало б
зробити велику помилку. Падіння
Єрусалима настало у житті невірую>
чих та грішних людей, як акт Божий.
Ця історична подія, написана рукою
Божою, щоб її бачив увесь світ, без>

помилково вказує на невдоволення
Бога гріхом.

Невідступність від гріха призведе
до трагічних наслідків. В останні ро>
ки опору, який чинив Єрусалим вави>
лонським загарбникам, Єремія був
єдиним пророком, який проповідував
про те, щоб Бог не милував це місто.
Усі інші вважали, що Єрусалим буде
збережений, тому що це – місто «Бо>
же»: в ньому знаходився Храм, який
слугував своєрідною гарантією захи>
сту для народу Божого. Ніхто насправ>
ді не вірив в те, що Бог все ж таки
зруйнує Єрусалим. Люди не розумі>
ли, як і сьогодні багато людей не ро>
зуміють того, що Бог не жартує, коли
щось говорить. Покаяння, яке мало
відновити їхнє спілкування з Богом,
було цінніше навіть за Єрусалим.

Божі методи можуть змінюватися,
але Бог – ніколи. Для того, щоб пока>
рати Північне царство, Бог викори>
став Асирію; для Юди це був Вави>
лон. Царі можуть приходити та йти
геть, але Бог назавжди залишається
незмінним. Лише покаяння може від>
вернути суди Божі. Місто Єрусалим,
збудоване на горі та вибране Богом,
євреї любили. Для них це було пре>
красне місто. Але його краса була

тільки поверхнева. Його
вулиці були наповнені
хабарництвом, оманою
та ідолопоклонінням.

Місто Давида забуло про те, що Бог
дивиться на серце.

Яким чином ви реагуєте, коли чу>
єте Божі слова застереження? Куди
б ви побігли, щоб втекти від судів Бо>
жих? Є лише один притулок, який
може захистити вас від цієї бурі, –
Його звати Ісус Христос, до Якого
слід приходити у покаянні.

Лише покаяння може
відвернути суди Божі
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Завдання
Цікавим та дивовижним є вивчення Біблії методом розгляду життя різних її

героїв – людей, яких Бог покликав. Варто подивитися, яким чином вони відре>
агували на Його заклик. Нижче наведено імена трьох таких біблійних героїв
та місця Писання, де розповідається про їхнє покликання. Прочитайте ці місця
та вкажіть, до виконання якої місії закликав їх Бог, і яким чином вони відгукну)
лися на Його заклик. Вивчаючи це, уважно простежте, чи не закликає Бог і вас
у вашому власному житті проповідувати та відстоювати Його істину і діяти від
Його імені.

1. Мойсей (Вих. 3:1�4:31)
Його покликання
Його відгук

2. Ісая (Іс. 6)
Його покликання
Його відгук

3. Павло (Дії 9:1�22)
Його покликання
Його відгук

Якими практичними уроками з цих місць Писання ви могли б поділитися з
тим, хто відчуває, що Бог закликає його служити Йому особливим чином?

Чи виступаєте ви проти гріха у своєму краї та чи попереджуєте інших про
прихід судів Божих?

Хто є ті люди з вашого оточення, яким потрібно почути про суди Божі?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єр. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єр. 7; 10
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єр. 17C18
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єр. 20C21
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Єр. 31
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Плач 3; Дії Ап. 9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Вих. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Ви ніколи не замислювалися над
тим, чому Бог поставив вас саме на
те місце, де ви є, і використовує вас
саме так, як Він це робить?

Бог, Який має верховну владу,
знає ваші сильні та слабкі сторони, і
дійсно стратегічно ставить вас саме
туди, де ви можете принести най>
більше користі!

Приблизно у той час, коли інші
пророки несли своє служіння, в Юді
народилася дитина на ім’я Даниїл.
Ще у дитинстві Даниїл, вірогідно, чув
проповідь Єремії проти гріхів Юди, а
можливо, він також чув і пророцтво
Авакума стосовно судів Божих над
Юдою від руки вавилонян. Імовірно,
що перед тим, як Даниїлу виповни>
лося двадцять років, на Юду напав
Вавилон, після чого Даниїла та дея>
ких інших молодих шляхетних людей
силою було захоплено та відведено
до Вавилону. Розпочався вавилон>
ський полон.

Це був час першого з трьох за>
хоплень євреїв у полон. Єремія пред>
ставляє сцену в Єрусалимі тоді, коли
розгортаються роки полону. Даниїл
був одним з полонених, відведених
до Вавилону під час першого полону.
Вірогідно, тоді він був лише підліт>
ком, якого відвели до Вавилону. Від>
ділений на сотні кілометрів від своєї
родини, традицій, релігії та рідної
оселі, яким чином він міг бути корис>
ним Богові?

Дивовижно те, що Даниїл був по>
ставлений Богом як глашатай для на>

роду Божого у Вавилоні. Завдяки зо>
бов’язанню Даниїла шанувати Бога
понад усе, яке він узяв на себе ще
у своїй молодості, Бог благословив
його та доручив йому певну відпові>
дальність у вавилонському уряді: він
буде служити кільком правителям як
Вавилону, так і Персії.

Життя у небезпечні часи 
(Дан. 1:1>3)

Замість того, щоб використати
свою ситуацію як спробу виправда>
тися за власні невдачі, Даниїл вико>
ристав її як можливість принести
користь. Після першого нападу Ва>
вилона на Єрусалим, до Вавилона у
якості заручників було відведено
деяких обраних молодих люди. Се>
ред них був і Даниїл. Захопив його
Навуходоносор, якому належало
стати наймогутнішим царем за всю
історію Вавилонської імперії. На>
певно, Даниїл не планував бути за>
хопленим та відведеним до далеко>
го краю. Але йому непідвладними
були ані його часи, ані обставини
його життя.

Часи воєн та руйнувань (вірш 1).
Троє синів Йосії, кожний у свій час,
звершували після нього своє прав>
ління, але жодному з них не вдало>
ся коритися Богові так, як це робив
їхній батько. Йоахаз – перший, хто
сів на царський престол – царював
лише три місяці, після чого був ув’яз>
нений і відведений до Єгипту. Йоя>
ким робив зло перед Богом і навіть
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Біблійний текст: Даниїла 1:1C7,19C21
Ключова істина: Бог стратегічним чином ставить Своїх глашатаїв

ВІРНІСТЬ БОГОВІ:
ЖИТТЯ ДАНИЇЛА ТА ЙОГО ЧАСИ
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спалив книгу пророцтв Єремії. Через
чотири роки після початку царюван>
ня Йоякима Вавилон взяв у полон
Даниїла та деяких інших євреїв. Уся
молодість Даниїла вже була сповне>
на війнами та руйнуваннями.

Часи неприпустимого духовного
компромісу як способу життя (вірш 2).
Давньогрецький біограф Плутарх
якось сказав: «Немає кращої пере>
вірки для характеру людини, ніж пе>
ревірка його владою; влада п’янка,
пристрасна та здатна відшукати у
людині її найприхованіші вади».
Наш сучасний вислів
про це є таким: «Влада
псує, а абсолютна вла>
да – псує абсолютно».
Ці прислів’я належним чином харак>
теризують не лише вождів Юди, а
й сучасних теж. Перші хоча й ма>
ли Храм Божий, та все ж поклоня>
лися ідолам.

Часи нестійких інституцій (вірш 2).
Храм був центром усього єврейсько>
го життя, осередком культури євреїв
та виявом їхньої віри в єдиного іс>
тинного Бога. Але з причини їхнього
гріха Храм перестав бути для них
найважливішим місцем. Сумно, але
через їхнє нехтування Богом усе
руйнувалося перед їхніми очима.

Призначений для цього часу
(Дан. 1:3>4,6)

Бути полоненим, напевно, неви>
мовно боляче. Боляче бути позбав>
леним родинного коріння, друзів та
знайомого оточення. Окрім цього,
необхідність полоненого жити серед
чужинців, вивчати чужу мову, при>
стосовуватися до чужини та за>
своювати чужі звичаї лише додава>
ла нещасть Даниїлові. Але Даниїл

розумів, що Бог приготував його са>
ме для цього часу.

Його духовна спадщина. Єдине, що
Даниїл не залишив у Юді, була його
віра в Бога. Він втратив контакт з
усім тим, що колись було для нього
дорогим – окрім свого Бога. Його
батьки приготували сина саме для
цього часу, передавши йому свою
віру. Навіть ім’я його – Даниїл – озна>
чає «мій суддя є Бог».

Його мудрість. Бог подбав про те,
щоб полон не став для Даниїла ціл>
ковитим нещастям. Він створював

можливості для велико>
го служіння людям та
Богові. Бог наділив його
особливою мудрістю для

того, щоб визначити, як саме послу>
жити у конкретній ситуації.

Його потенціал. В ті часи доволі по>
ширеною практикою було те, що пра>
вителі вибирали найбільш багатоо>
біцяючих бранців війни та готували їх
до служби у різноманітних галузях.
Даниїлове минуле, освіта та обдаро>
ваність приготували його до здій>
снення задуму Божого. Те, що хтось
може вважати несправедливим, нас>
правді було Божим планом; Бог готу>
вав Даниїла саме для цього часу.

Його готовність послужити. Бути го>
товим послужити Богові було тією
єдиною річчю, яку Даниїл міг трима>
ти під своїм контролем. Йому дове>
лося прийняти те, що Бог бажав ви>
користати його саме таким чином.
Він міг і скиглити, і ремствувати сто>
совно того, де він знаходився, і того,
як погано до нього поставилися. Та
він лише вирішив бути готовим по>
служити Богові саме тоді й саме там.
А ви зробили б це? Чи готові ви, щоб
Бог використав вас, чи, можливо, ви

Бог приготував вас
саме для цього часу
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наклали якісь обмеження на своє
служіння?

Інші спостерігали за його життям.
Після початкового навчання цар
«розмовляв» з Даниїлом та його
друзями>полоненими. Це слово оз>
начає те, що він просто «заговорив
або вступив у розмову». Послухав>
ши те, що сказав йому Даниїл, цар
дізнався про деякі речі стосовно ньо>
го. Чи знаєте ви про те, що люди
щодня дізнаються про вас із того,
що і як ви говорите – про вашу віру,
ваші цінності та ваше ставлення до
того чи іншого? Для того, щоб пози>
тивно впливати на людей свого ча>
су, ваша мова повинна відображати
ваше побожне серце.

Інші судили про нього, як про над�
звичайну людину. Дві фрази, вжиті з
тією метою, щоб показати схвалення
дій Даниїла та трьох йо>
го супутників: «жоден
не був... таким, як» та
«удесятеро мудріші».
Для того, щоб позитив>
но впливати на людей
свого часу, ви повинні показати цьо>
му світові через своє життя, що прак>
тичний досвід спілкування з Богом є
кращим, ніж те, що вони мають. Чи
прагнуть інші мати те, що маєте ви
завдяки Божій праці в вас?

Інші отримували для себе користь з
того, що чинив Бог у його житті. Зав>
дяки Даниїлові всі євреї отримували
благословення. Люди зверталися са>
ме до Даниїла, тому що він викорис>
товував свою посаду на добро.

Бог розширив його служіння. Дани>
їл служив Богові у Вавилоні все своє
життя. Його служіння тривало аж до
часу загибелі Вавилонської імперії.
Його життя добре ілюструє Божу

обітницю: «Я шаную тих, хто шанує
Мене...» (1 Сам. 2:30).

Чи спонукає вас це вивчення життя
Даниїла дякувати Богові за тих по>
божних людей, які звершують своє
служіння на високих посадах? Чи це
нагадує вам про те, що Бог поставив
і вас – з усіма вашими недоліками –
саме там, де ви можете найкраще
послужити Йому? Будьте подібними
до Даниїла – користуйтеся нагодою
бути використаним Богом!

Вплив побожної людини 
через свої зобов’язання

Даниїл взяв на себе певне зо>
бов’язання, яке призвело до того,
що він міг позитивно впливати на
своє суспільство. Бог ставить усіх
нас на певні посади для того, щоб
позитивно впливати на інших, але

ми також повинні взя>
ти на себе деякі зо>
бов’язання. Розгляньте
зобов’язання, які взяв
на себе Даниїл, а потім
скажіть, як вам вдаєть>

ся виконувати ваші.
1. Даниїл зобов’язався повністю

присвятити себе Богові і цілковито ко�
ритися Йому, навіть якщо це означа>
ло би зіткнутися з великими випро>
буваннями. Чи виникають у вашому
житті ситуації, в яких ви відчуваєте
спокусу не коритися Богові цілкови>
то? Яким чином ви вирішуєте такі
проблеми?

2. Даниїл зобов’язався наполегли�
во працювати, навіть якщо його на>
чальники були нечестивими. У якій
мірі ви виконуєте свою роботу? Чи є
конкретні аспекти, у яких вам потріб>
но зосередитися і покращити якість
тієї роботи, яку ви виконуєте?

Бог ставить усіх нас
на певні посади для то-
го, щоб позитивно впли-
вати на інших
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3. Даниїл зобов’язався потужно
впливати на все і всіх. Завдяки своє>
му зобов’язанню цілковито коритися
Богові та добре виконувати свої
професійні обов’язки, Даниїл спра>
вив великий позитивний вплив на
чималу кількість людей. Можливо,
Даниїл позитивно впливав на людей
у Вавилоні більше, ніж він робив би
це в Юді. У місці, позначеному ниж>
че, назвіть трьох людей, на котрих
ви можете впливати з огляду на ва>
шу посаду:

1) ;
2) ;
3) .

Чи користуєтеся ви цією можливі)
стю позитивно впливати на них? Запи)
шіть одну річ, яку ви можете зробити
наступного тижня для того, щоб чини)
ти ще більший позитивний вплив на
їхнє життя?

Чи дякуєте ви Богу за тих правед)
них людей, які ефективно служать на
високих посадах у державі? Чи пова)
жаєте ви їхню владу?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Цар. 22C23
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Цар. 24C25
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дан. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дан. 3; Пр. 11
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дан. 4C5
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дан. 6C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Дан. 8C9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Наприкінці лютого або на початку
березня євреї відзначають свято, яке
називається Пурім. Це день весело>
щів та гуляння, коли євреї згадують
дивовижне врятування Ізраїля моло>
дою єврейською жінкою від гаранто>
ваного знищення під час вавилонсь>
кого полонення. Беручи свій початок
у книзі Естер, історія про святкування
Пуріма є звеличенням Божої турботи
про Свій народ – Він наглядає за
їхньою щоденною важкою працею у
полоні та визволяє їх від ворогів. На>
віть коли євреї неохоче визнавали
Божі благословення у своєму полоні,
Бог у книзі Естер ніби говорив їм: «Я
стежу за вами! Будьте щасливі!» То>
му це свято відзначає факт участі Бо>
жої руки у захисті Свого народу.

Цікаво, що ім’я Бога жодного разу
не згадується у книзі Естер. Але в мі>
ру розгортання подій в ній стає оче>
видним те, що Бог бере активну
участь у цій історії. Саме Бог вправ>
но скеровує хід подій, гарантую>
чи визволення Свого народу. Книга
Естер підкреслює, що навіть коли
люди вважають, що вони контролю>
ють свою власну долю, а також долю
інших людей, насправді це Бог захи>
щає окремих людей та цілі народи.

Коротше кажучи, історія Естер є
драматичною розповіддю про інтриги
та оману, про непорозуміння, про
змову з метою вбивства людини, про
нерозумного царя та негідників, про
могутнього героя та красуню>герої>

ню. Євреї навіть мають популярний
ідіоматичний вислів, який вони вжи>
вають у подібних ситуаціях. Ви коли>
небудь чули, щоб якусь ситуацію на>
зивали «пурімом»? У цьому значенні
«пурім» – це історія про низку боже>
вільних та переплутаних подій, які,
здається, не мають сенсу, але вреш>
ті>решт наприкінці все стає на свої
місця. Але у справжньому Пурімі це
Бог ставить усе на свої місця завдяки
тому, що головна героїня – Естер –
бажає бути використаною Господом.

Боже провидіння 
через підвищення (Ест. 2:17)

Даниїл та інші представники його
покоління пережили вавилонський
полон. Деякі з них змогли повернути>
ся до Єрусалима наприкінці сімдеся>
тирічного періоду полонення. Пізніше,
після вавилонського полону, своє слу>
жіння в Єрусалимі звершували проро>
ки Огій та Захарій, наглядаючи за
останнім етапом відновлення Храму.
Проте багато євреїв вирішили додому
не повертатися, тому їхні нащадки
народилися для того, щоб жити в ін>
ших куточках Перської Імперії. Одна з
них – Естер – навіть стала царицею
Персії. Це сталося десь за двадцять
років до того, як до Єрусалима по>
вернувся Ездра, та приблизно за
тридцять років до того, як додому по>
вернувся Неємія. Бог використав нез>
вичну низку подій для того, щоб
Естер піднялася та стала царицею.
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Біблійний текст: Естер 2:17; 4:1,5,7,13C17
Ключова істина: прагнення чинити правдиво часто наражає народ

Божий на велику небезпеку

БОГ КЕРУЄ ЖИТТЯМ ЛЮДЕЙ:
ЖИТТЯ ЕСТЕР ТА ЇЇ ЧАСИ
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Бог використав слабкість царя
(Естер 1:1�10). Цар Ахашверош, кра>
ще відомий історикам як Артаксеркс,
правив величезною Перською імпе>
рією. На третьому році свого царю>
вання він влаштував бенкет, на який
запросив усіх шляхетних панів свого
царства. Цей бенкет тривав сім днів,
тут споживали багато питва. У той
самий час цариця Вашті проводила
свій бенкет, але для жінок. Чи не ди>
вовижно те, що саме за таких обста>
вин діяла Божа рука?

Бог використав відмову цариці
(1:11�2:3). Під час царського бенкету
було дано наказ, щоб цариця з’яви>
лася перед царем. До того цар Ахаш>
верош піднявся на висоту завдяки
своїй гордості, але послабив свій
вплив через свою власну неконтро>
льованість. Тож, коли Вашті виклика>
ли з’явитися перед царем у його
непристойному вигляді, вона відмо>
вилася це зробити. У приступі люті
та гордості цар видав указ, згідно з
яким він відмовлявся мати з нею
щось спільне.

Бог використав мудрість вигнанки
(2:4�15). Комусь треба було зайняти
місце, звільнене Вашті. За порадою
своїх придворних цар вирішив вибра>
ти їй заміну з багатьох молодих дів>
чат, дбайливо відібраних з усіх куточ>
ків царства. До цієї групи потрапила
й Естер. Вона виховувалася своїм
двоюрідним братом Мордехаєм, виг>
нанцем у четвертому поколінні. Окрім
самої Естер, можливо, саме Морде>
хай є найважливішим персонажем ці>
єї історії. Саме він навчав Естер, ко>
тра була чарівною і вродливою. Зі
Святого Письма вона навчилася по>
рядності та доброчесності. Невдовзі
Естер підкорила серце царя.

Бог використав силу волі жінки
(2:16�18). З причини того, що Естер
була вигнанкою та чужинкою, їй дове>
лося приховати від царя своє справ>
жнє походження. Але її характер нев>
довзі повинен був проявитися, тому
що Божа сила очевидно перебувала
на ній. Її сходження до такого високо>
го становища було подібне до схо>
дження Йосипа з в’язниці до царсько>
го престолу.

Божий задум 
у кризовій ситуації (Ест. 4:1,5,7)

Гаманів закон. Причина того, чому
Бог благословляв Естер, невдовзі
мала стати очевидною. Негативним
персонажем цієї історії був Гаман,
який отримав підвищення у службі і
досяг найвищого становища у цьому
краї, опинившись поруч із самим ца>
рем. Його посада вимагала того,
щоб усі люди благоговійно вклоняли>
ся йому. Проте Мордехай, будучи
євреєм, відмовився це робити. Для
того, щоб задовольнити свою лють,
Гаманові недостатньо було позбути>
ся лише Мордехая; окрім нього він
прагнув знищити всіх євреїв у цьому
краї. Коли Гаман переконав царя
у тому, що всі євреї були ворога>
ми держави, він отримав право при>
значити день, коли буде замордо>
вано кожного єврея – молодого чи
старого.

Дилема для Естер. Естер була
представницею єврейського народу,
але цей факт був невідомий цареві.
Вона навіть не знала про Гаманів
указ, аж поки Мордехай не прислав
їй своє послання. Що ж вона повинна
була робити? Продовжувати мовча>
ти та жити далі, чи відкрити своє по>
ходження цареві? Рішення Естер ма>
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ло ґрунтуватися на її розумінні таких
трьох питань:

1. Чи є сенс у тому, що зараз відбу�
вається? Деякі люди не бачать
справжнього сенсу в історії людства.
Але як християнин ви повинні бачити
себе у дорозі, йдучи у певному на>
прямку. У вашій земній подорожі ви
йдете тією стежкою, яка окреслена
для вас Божою волею.

2. Як же мені тоді жити? Ви повинні
обрати для себе: чи будете ви жити у
відповідності або у невідповідності
до Божої волі та задуму. Божий кін>
цевий задум здійсниться, але чи бу>
дете ви прагнути стати частиною
цього задуму?

3. Чи буде це мені чогось коштува�
ти? Якщо ви налаштовані шукати во>
лю Божу та йти за нею, вам інколи
доведеться опинятися у буревії жит>
тєвих подій. Саме це переживала
й Естер. Існувала загроза того, що
ці події вкинуть її та її
народ у забуття. Але
вона не залишалася
бездіяльною, лише ви>
знаючи фактичний стан
справ. Вона присвятила
себе місії, призначеній їй Самим Гос>
подом – змінити хід історії свого на>
роду на краще.

Богом призначений час 
для прийняття рішення (Ест. 4:13>17)

Заклик від Мордехая. Відомі слова
Мордехая «чи не на час, як оцей»
кинули виклик його двоюрідній сест>
рі розглянути своє місце та свої мож>
ливості щодо задуму Божого. Ці сло>
ва є чітким підтвердженням Морде>
хаєвої віри в Боже піклування. Він
вірив у те, що Бог міг діяти через
Естер та визначати подальший хід іс>

торії народу Божого. Але чи скори>
стається вона з цієї нагоди?

Присвячення Естер. Естер зіткнула>
ся з необхідністю зробити важливий
вибір. Чи допоможе вона своєму на>
родові, ризикуючи власним життям,
чи, можливо, спробує себе вберег>
ти? Будучи впевненою в тому, що
Бог підняв її до такої висоти з пев>
ної причини, вона вирішила, що му>
сить діяти. Вона зробила для себе
такий висновок: «Якщо я загину, то
загину...»

Хоча Естер і була звичайною люди>
ною, все ж їй випало стати справ>
жньою героїнею. Мало хто з нас ува>
жає себе за героя, але всі ми здатні
на геройський вчинок, якщо ми прий>
маємо виклик та присвячуємо себе
виконанню праведної та справедли>
вої місії.

Самозбереження є відповіддю
для великої кількості людей. «Я

повинен сам про себе
подбати», – ці слова
характеризують нашу
сучасність. Багато лю>
дей бояться ризику>
вати своєю кар’єрою,

становищем або безпекою заради
того, щоб чинити правду. Потенцій>
на ціна цього для них є занадто ви>
сокою. Або ж їм, можливо, бракує
переконань.

Жодною з цих проблем Естер не пе>
реймалася. Незважаючи на небезпе>
ку особисто для себе, Естер підійшла
до царя та благала за свій народ. Це
розхвилювало Ахашвероша та ви>
кликало в ньому співчуття. Змова Га>
мана знищити євреїв була знешко>
джена, а самого Гамана повісили на
тій самій шибениці, яку він перед цим
приготував для Мордехая.

У вашій земній подо-
рожі ви йдете тією стеж-
кою, яка окреслена для
вас Божою волею
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Святкування народу. Після перемо>
ги, якої досягла Естер своїм присвя>
ченням Богу і своєму народу, настав
час святкування та веселощів (Ест.
9:17>32). Тепер євреї щорічно відзна>
чають свято Пурім тим, що читають в
синагогах книгу Естер. Коли уголос
читається ім’я Гамана, то громада
відгукується звуками невдоволення,
тоді як згадування імені Естер викли>
кає у людей радість та веселощі, бо

її використав Бог для визволення
Свого народу.

Прагнення чинити правду часто на>
ражає народ Божий на велику небез>
пеку, як це було й у випадку з Естер.
Чи бажаєте ви, якщо це буде
необхідним, зробити діло Боже, нез>
важаючи на обставини?

Наскільки сильним є ваше присвя>
чення жити для Бога? Чи готові ви
віддати своє життя за Христа?

Прочитайте Естер 2:17. Як ви вважаєте, що відчувала Естер, піднімаючись із
невідомої єврейської дівчини)сироти до такого високого становища?

Естер продемонструвала, що її сходження до царського престолу не послаби)
ло її прив’язаності до свого народу (4:15)17). Вона усвідомила, що її підвищення
на місце цариці було відповідно до волі Божої. Дослідіть своє власне життя. Чому
Бог поставив вас саме у цей час там, де ви є?

Ваша родина 
Ваша робота 
Ваша місцевість 
Ваша церква 
Ваше коло друзів 

Як ви вважаєте, що вчинити зараз закликає вас Бог саме там, де Він вас
поставив?

У вашій родині 
На вашій роботі 
У вашій місцевості 
У вашій церкві 
У вашому колі друзів 

Що може трапитися з названими нижче, якщо ви залишитеся бездіяльними?
У вашій родині 
На вашій роботі 
У вашій місцевості 
У вашій церкві 
У вашому колі друзів 
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Підготовка людей, які будуть ус>
пішними у своїй справі – це все одно,
що розробка золотої жили. Коли роз>
робляється золотоносна жила, то
для того, щоб отримати грам золота,
потрібно підняти кілька тон землі.
Але золотошукачі спускаються у
шахту не у пошуках ґрунту, а у пошу>
ках саме золота.

Подібно до цього Бог готує духов>
них лідерів. Покликаний Богом ду>
ховний лідер не народжується доско>
налим чи вишколеним. Працюючи
над ним, Бог відділяє від нього увесь
духовний «бруд», щоб от>
римати справжнє духовне
«золото». Бог не шукає в
людині недоліків та плям,
але бачить її потенціал.
Пригадайте приклад Си>
мона Петра. Коли його знайшов Ісус
Христос, він мав багато недоліків.
Але Ісус Христос побачив у ньому
потенціал та сприяв тому, щоб у
нього сформувати характер, міцний
як скеля.

Приблизно через двадцять років
після того, як Естер стала царицею
у Персії, Ездра очолив чергову гру>
пу євреїв, що вирушила назад до
Єрусалима. На той час минуло по>
над сімдесят років з тієї пори, як
перші єврейські вигнанці поверну>
лися з Вавилона назад до Єрусали>
ма, а також понад п’ятдесят років
відтоді, як було завершено збуду>
вання нового Храму.

Це мало стати останнім масовим
поверненням євреїв, про яке розпо>
відає Святе Письмо. У цьому вели>
кому поверненні Бог привів мешкан>
ців Юди додому для того, щоб вони
продовжували чекати на прихід
Спасителя.

Після того, як Кір Перський розбив
Вавилон, він видав указ про те, що
тепер євреї>вигнанці могли поверта>
тися на свою батьківщину (2 Хр.
36:22>23; Езд. 1:1>4; 6:3>5). Перший
такий вихід очолив Зоровавель, на>
щадок Давида. Це повернення мало

перед собою два завдан>
ня: 1) відновити єврейську
громаду в Єрусалимі; 2)
відновити Храм, який було
зруйновано.

В Ездри 1>6 надаються
подробиці повернення тієї першої
групи євреїв у кількості понад 42 000
осіб, а також їхнього життя на ран>
ньому етапі після повернення до
Єрусалима.

Друге повернення очолив Ездра
(Езд. 7>10). Метою цього повернення
було не тільки відновити державу в
економічному плані, але й у соціаль>
ному та духовному. На цей час храм
функціонував вже десь п’ятдесят ро>
ків, але потрібно було провести своє>
рідну духовну реформацію для того,
щоб люди могли жити так, щоб деда>
лі більше догоджати Богові.

На відміну від Зоровавеля, який
був громадянським вождем, Ездра
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Біблійний текст: Ездри 7:1C10; 10:10C12
Ключова істина: успішне виконання Божої праці вимагає лідерів,

серця котрих навернені до Бога

ВЧИТЕЛЬ ІСТИН БОЖИХ: 
ЖИТТЯ ЕЗДРИ ТА ЙОГО ЧАСИ

УРОК 

12
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Бог не шукає в
людині недоліків та
плям, але бачить її
потенціал
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був учителем Слова Божого та ду>
ховним вождем. Потім повинен був
прибути Неемія для того, щоб відно>
вити стіни міста і, таким чином, за>
вершити духовне відродження Юди.

Саме протягом цього часу Богові
були потрібні духовні вожді та вчите>
лі Закону Божого, щоб очолювати
народ Божий згідно зі Словом Гос>
поднім. Саме таким духовним вож>
дем і був Ездра. Господь планував
мати такого духовного вождя, який
би був особисто присвяченим Божо>
му Закону для того,
щоб навчити його ін>
ших. Ездра був присвя>
ченим справі вивчен>
ня Закону, покори йому
та викладання його.
Промиваючи духовний
«ґрунт» Персії, Бог добував те духов>
не «золото», яке було в Ездрі, прито>
му у такій мірі, що й сьогодні Ездра
слугує чудовим прикладом для усіх
тих, хто навчає Слову Божому або
хто свідчить про Христа.

Божа рука на вчителеві 
(Езд. 7:1>9)

Те, що було характерним для часів
Ездри, є актуальним і для нас сьо>
годні. Як і тоді, сьогодні Богові також
потрібні духовні лідери, які можуть
вести нас цією тернистою дорогою.
Тим, хто живе зараз, за часів великої
духовної кризи, що дедалі поглиблю>
ється, потрібні вчителі біблійних іс>
тин для того, щоб промовляти Слово
життя та його істини. Ви покликані
не лише промовляти Слово Боже,
але й налагоджувати зв’язок між ва>
шими словами та вашим життям. Та>
ким чином ви підтверджуєте слова,
які ви промовляєте, таким вашим

способом життя, що характеризуєть>
ся цілеспрямованою покорою Ісусу
Христу, досконалому Наставникові.

На прикладі Ездри ви вчитеся впі>
знавати дії Божої руки на вас як на
духовного лідера.

Підготовка. Ездра був «учителем,
знавцем» (вірш 6). Це означає, що
він навчався та готувався до цього.
Він був готовий до виконання свого
завдання, але визнавав, що нездат>
ний виконувати його самотужки. Бог,
Який через нього діяв для того, щоб

навчати вимогам Сво>
го Закону, мав стати
Тим, Хто надасть йому
необхідне для виконан>
ня його завдання. Зав>
дяки тому, що саме Бог
спонукає вас готувати>

ся до виконання вашої духовної місії
через молитовне вивчення Слова
Божого, майте впевненість у тому,
що Його сила буде на вас також і у
вашому служінні навчання Слова
Господнього.

Помічники. У порівняні з першою
партією, Ездра очолив невелику гру>
пу людей (приблизно півтори тисячі
осіб). Але побачивши, що до цієї гру>
пи не приєднався жоден з левитів,
він відклав відхід на деякий час і по>
чав молитися. Після цього, з плином
часу, він засвідчив, що до групи при>
єдналося 38 левитів, а до тих – ще
220 слуг для того, щоб повернутися
однією групою та згодом допомог>
ти Ездрі у навчанні Закону Божого
(Езд. 8:17>20).

Захист. Коли група під проводом
Ездри стояла біля річки у Вавилоні і
була готова до довгої подорожі назад
до Єрусалима, він знав, що ця подо>
рож буде небезпечною. Йому дове>

Ви покликані не лише
промовляти Слово Боже,
але й налагоджувати зв’я-
зок між вашими словами
та вашим життям
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деться вести їх важким шляхом. Але
Бог мав захистити їх (Езд. 8:21>23)!
Жоден слуга Божий не може ані до>
сягти великих успіхів, ані навіть ви>
жити без руки Божої на ньому.

Слово Боже у серці вчителя
(Езд. 7:10)

Ездра досяг верхівки всенародної
шани. Після його повернення до Єру>
салима він був запрошений усією
громадою прийти та навчати Божого
Закону (розділ 10). Це був день, який
він ніколи не забуде. Тільки уявіть со>
бі, якою у такий відповідальний мо>
мент буде реакція учителя із серцем,
яке охарактеризоване в Ездри 7:10.

Він мав палке бажання шукати
Закон. Тут слово «шукати» означає
«уважно досліджувати». Для того,
щоб побачити усі деталі чогось, до
цього необхідно пильно придивитися.
Таким чином, шукання Бога та Його
істини нагадує дослідження способів
вирішення конкретного завдання.

Будучи духовним учителем Зако>
ну, Ездра не був задоволений своїм
служінням, аж доки він та інші не пе>
ресвідчувалися в тому, що їхні по>
треби сповнені Законом. Для цього
він бажав просіювати усе, щоб від>
шукати перли.

Він був рішуче налаштований на
те, щоб виконувати Закон. Ми схиль>
ні зосереджуватися лише на слухан>
ні істини, розмірковуванні про істину
та свідченні про неї комусь ще. Але
навіть Ісус Христос – досконалий На>
ставник – досліджував, щоб Його
спосіб життя обов’язково підтвер>
джував істину, яку Він проголошу>
вав. У Святому Письмі є прогресія,
яка виглядає таким чином: почути іс>
тину, практикувати її, і лише потім

отримати право її проголошувати.
Всі ці складові взаємопов’язані між
собою. Така сама прогресія була вті>
лена і в Ездрі. Він вивчав істину, ви>
конував її, і лише потім навчав їй.

Він мав покликання навчати Закону.
Ездра «приготовив своє серце...
навчати в Ізраїлі». Взагалі слово
«навчати» – це улюблене слово у
книзі Повторення Закону (4:1,5,10;
5:31; 6:1 тощо). До цього Бог навчав
Ізраїль та Мойсея; Мойсей навчав
людей; людям потрібно було навча>
ти своїх дітей. У даному контексті
воно означає «навчати на власному
прикладі», а не лише надавати якусь
інформацію.

Боже благословення 
у служінні вчителя (Езд. 10:10>12)

Його слова стосувалися конкретних
гріхів людей (вірш 10). Ездра дорікав
їм за гріх. Він говорив не абстрактни>
ми поняттями; замість цього він тор>
кався їхніх актуальних проблем та
питань. Учитель Біблії має можли>
вість підтримувати духовний зв’язок
з людьми на всіх рівнях. Тому і ви
підтримуйте такий духовний зв’язок
з людьми у церкві, які мають кон>
кретні потреби!

Він закликав до сповіді (вірш 11).
Проповідь Ездри ґрунтувалася на
біблійних принципах, на вічних істи>
нах. Слова Ездри особливим чином
підтверджували два важливі життєві
принципи:

1) Бог відгукується зі Свого Слова
безпосередньо на наші потреби. Біб>
лія – переконлива книга не тому, що
Мойсей, Павло та інші її автори були
такими розумними, але тому, що це
Бог надихав авторів цього Слова.
Все Писання є Богом натхненне і так
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само актуальне сьогодні, як і тоді, ко>
ли ці слова вперше вийшли з>під пе>
ра їх авторів (2 Тим. 3:16>17). Отже,
ви повинні зробити вивчення Слова
Божого пріоритетним у своєму житті
та у своїй церкві, і не ставитися до
цього поверхнево.

2) Ми мусимо застосовувати вчен4
ня Слова Божого особисто у своєму
житті. Вивчення Біблії буде безціль>
ним, якщо до цього ви підходите з
метою простого набуття біблійних
знань. Вам потрібно особисто засто>
совувати її всю.

Він бачив результати (вірш 12). Для
того, щоб отримати грам золота, пот>
рібно просіяти майже тонну землі, але
ці зусилля варті того, щоб їх доклада>
ти. Бачити, що життя людей змінюєть>
ся, а їхні потреби задовольняються є
однією з найбільших радостей хри>
стиянського служіння. У більшості ви>
падків такі зміни не легко побачити
або зрозуміти. Потрібно багато духов>
ного «просівання». Але коли у серцях
побожних учителів Біблії діє Божа си>
ла, тоді Божий народ буде просувати>
ся вперед дорогою святості.

Чи готуєте ви своє серце до того, щоб духовно вести інших?
Які якості необхідні для того, щоб бути ефективним духовним лідером? 

У якому служінні навчання та благовістя ви берете участь саме тепер?
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Як і сьогодні, за часів пророка Ма>
лахії багато ізраїльтян були зовні ре>
лігійними, а в своєму серці – неві>
руючими. Бог промовляв до народу
через Малахію стосовно поклоніння
Господу, але вони не розуміли, чому
Бог промовляв до них передусім са>
ме про це. Релігія стала для них про>
стою формальністю.

Більшість теологів і вчених припу>
скають, що останні три книги Старо>
го Заповіту – Огія, Захарія та Мала>
хії – були написані після повернення
євреїв з вавилонського полону. В
Єрусалимі вони почали закладати
фундамент нового храму, а через
п’ятнадцять років служінням того ж
Огія було заохочувати їх завершити
цю працю. Відновлення храму було
закінчено за часів служіння Захарія.
Десь тоді якраз і з’явився Малахія,
розпочавши своє служіння.

Цікавим є те, що книги Неемії та
Естер завершують низку так званих
«історичних» книг Старого Заповіту.
Після них ідуть так звані «поетичні»
книги, а потім – так звані «пророчі»
книги. І остання з них – книга проро>
ка Малахії.

Книга Малахії – остання у Старому
Заповіті – так само тісно пов’язана з
першою книгою Нового Заповіту. Ма>
лахію та Матвія розділяють приблиз>
но понад чотириста років, проте ці дві
книги пов’язані між собою дивовиж>
ним чином. Між двома Заповітами від
імені Бога не промовляв жоден голос,

а в Ізраїлі не з’являвся жоден пророк.
Не створювалося жодних Богом нат>
хненних писань. Бог ніби мовчав.
Проте історія продовжувала свій хід,
а серед євреїв відбувалися дивовиж>
ні речі. Утворювалися нові порядки,
які мали з’явитися на початку Нового
Заповіту з приходом Івана Христите>
ля та Ісуса Христа.

Люди за часів Малахії забули про
те, що Бог їх любить та закликає до
щирого, справжнього поклоніння
Йому. Коли Малахія проповідував,
сила Божа вказувала народові на
прийдешній славетний день, який
настане за новозаповітних часів, ко>
ли прихід Месії поверне до життя по>
клоніння Богові.

Старозаповітне поклоніння Богові
у своєму найгіршому вигляді
(Мал. 1:1>10)

Вічний характер поклоніння Богові
є вельми важким для визначення.
Запитати «Що таке поклоніння Бого>
ві?» – це трохи схоже на те, що запи>
тати «Хто є Бог?» В основному розу>
мінні вислів «поклонятися Богові»
означає «проголошувати те, що Бог
є достойний». Хоча таке значення
цього слова і може бути корисним, та
все ж насправді нам потрібне біблій>
не визначення.

Що таке поклоніння Богові? Покло>
ніння Богові є відгуком на заклик Бо>
жий. Коли Ісуса Христа спитали, яка з
усіх старозаповітних заповідей є най>
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Біблійний текст: Малахії 1:1,6C11; 4:2
Ключова істина: коли любов до Бога охолола, тоді поклоніння

Йому перетворюється на просту формальність

ЗАКЛИК ДО СПРАВЖНЬОГО ПОКЛОНІННЯ БОГОВІ:
ЖИТТЯ МАЛАХІЇ ТА ЙОГО ЧАСИ
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більшою, Він відповів: «Люби Господа,
Бога свого, усім серцем своїм, і всією
душею своєю, і всім своїм розумом, і з
цілої сили своєї! Це заповідь перша!»
(Мр. 12:30). Ми не повинні цінувати
ніщо та нікого більше, ніж Бога.

Що не є поклонінням Богові? У Ста>
рому Заповіті Бог сказав, що покло>
ніння Богові не є якоюсь одноразо>
вою подією. Ісая зазна>
чив: «За те, що народ
цей устами своїми на>
ближується, і губами
своїми шанує Мене,
але серце своє відда>
лив він від Мене...»
(Іс. 29:13). Пророки Ва>
алові на горі Кармел, які стрибали,
волали та навіть різали себе, нама>
гаючись цим продемонструвати те,
що справжнє поклоніння Богові – це
більше, ніж простий вияв емоцій. По>
клоніння може супроводжуватися
емоціями, проте наявність емоцій ще
не гарантує справжнього поклоніння.

Чим стало поклоніння Богові? По>
клоніння Богові – це більше, ніж заспі>
вати кілька пісень, послухати кілька
проповідей та вкинути щось у тарілку
для збору пожертвувань. Поклоніння
Богові – це спосіб життя, коли ви ста>
вите Бога на перше місце у тому, що
ви говорите, що ви думаєте і що ви
робите. Люди за часів Малахії, так
само як і багато людей сьогодні, забу>
ли про те, що Бог очікував від них у
поклонінні.

Поклоніння Богові стало формальC
ністю. Три обвинувачення від Бога у
перших віршах книги пророка Мала>
хії доводять те, наскільки зіпсованим
стало поклоніння Богові:

1) Вони були нездатні ставитися до
Бога з благоговінням (1:6). Вони зне>

важали Його ім’я і не виявляли до
Нього ніякої шани;

2) Вони порушили порядок покло>
ніння Богові та були скупими у своїх
пожертвах (1:7>9,13>14). Замість то>
го, щоб віддавати Богові найкраще,
що вони мали, вони жертвували Йо>
му те, що було зіпсованим та ні до
чого не придатним;

3) Вони вимагали ви>
нагороду за своє слу>
жіння (1:10). Ці симпто>
ми духовної хвороби
завжди є характерни>
ми для людей, які дума>
ють, що Бог буде вдо>
волений чимось іншим,

окрім любові і справжнього поклонін>
ня Йому.

Ті, хто поклонявся Богові, духовно
охололи. Після того, як їх оточила
Божа любов, а самі вони століттями
отримували Його благодать, їхні сер>
ця стали настільки засліпленими, що
вони вже не бачили того, що обража>
ють Бога та кривдять Його тим, що
роблять. Малахія вказував на три до>
кази цього:

1) люди ставили під сумнів Божу
любов (1:2);

2) вони стали недбалими у своєму
служінні (1:7>10);

3) вони були вдоволеними тим, що
пропонували Богові найгірше з того,
що вони мали (1:13>14).

Новозаповітне поклоніння Богові
у своєму найкращому вигляді
(Мал. 1:11; 4:2)

У негативному плані пророцтво
Малахії попереджало євреїв стосов>
но їхніх недоліків у поклонінні Богові,
але з позитивного боку воно готува>
ло їх до приходу Месії. Не випадково,

Поклоніння Богові –
це спосіб життя, коли ви
ставите Бога на перше
місце у тому, що ви гово-
рите, що ви думаєте і що
ви робите
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що останнім словом Старого Запові>
ту є слово «прокляття» (Мал. 4:6).
Проте це не є пророцтвом, а лише
попередженням. Воно вказувало на
наступне: якщо люди не почнуть по>
клонятися Богові зі щирого серця, то
вони не будуть готовими до приходу
Месії, коли Він з’явиться. Він розпоч>
не нову добу поклоніння Богові.

Боже ім’я буде відомим в усьому
світі (1:11). Воно «звеличиться... між
народами». Малахія розпочинає
свою книгу з розповіді про те, як лю>
ди зневажають ім’я Боже, але Його
ім’я все ж таки буде звеличене! На
сторінках Біблії всі народи покликані
поклонятися Господу. Ісая та Михей
говорили про всі народи, що ті поли>
нуть до гори Божої для того, щоб
вклонитися Йому та почути Його
слово (Ісаї 2:2>5; Мих. 4:1>3). Саме у
Ньому ці народи знайдуть свій скарб
та багатства.

Боже «Сонце» зійде для того, щоб
зціляти серця (4:2). Малахія називає
обіцяного Месію «Сонцем», тобто
найбільшим Джерелом світла, Яке
буде управляти днем Нового Запові>
ту. Валаам назвав Його «зорею... від
Якова» (Чис. 24:17); Ісая назвав Йо>
го «Світлом великим» (9:1), «Світ>
лом поганам» (42:6) та «світлом
народів» (49:6).

Та все ж ключовим у словосполу>
ченні «Сонце Правди» є слово «Пра>
вда». Саме Його в Єремії 23:6 назва>
но «Господь – праведність наша».
Він є уособленням праведності. Як
контраст до поверхневого, нещирого
поклоніння Богові за часів Малахії,
Месія принесе праведність, яка приз>
водить до радості та зцілення.

Божий посланець приготує серця до
Його приходу (Малахії 3:1�4; 4:5�6). Усі

чотири Євангелії визначають цього
«посланця» або «пророка», проголо>
шуючи, що написане в Ісаї 40:3>4 та
Малахії 4:5 збулося в особі Івана
Христителя (Мт. 3:3; 11:7>11; Мр. 1:3;
Лк. 3:4>6; Ів. 1:23). Ісус Христос про>
цитував Малахію 3:1 та вказав на те,
що саме Іван Христитель є здійснен>
ням цього пророцтва (Мт. 11:10>11).
Він мав прийти як предтеча перед
приходом Месії та закликати народ
до покаяння, як це в свій час робив
пророк Ілля. Його місія полягала в
тому, щоб приготувати народ до при>
ходу Господа (Мт. 3:1>12; Мр. 1:2>8).

Новий день, який пророкував Мала>
хія, настав. «Сонце Правди» зійшло.
Люди в усьому світі, які відчули на со>
бі зцілення у Його променях, можуть –
і повинні – виражати свою любов до
Бога через щире поклоніння Йому.

Чи відчуваєте ви своє присвячення
Богові через ваше щире поклоніння
Йому? Яким є ваше визначення покло)
ніння Богові?

Скільки часу ви проводите у вашо)
му особистому поклонінні Богові,
окрім спільного поклоніння разом з
братами та сестрами у вашій церкві?

Наскільки ви намагаєтеся підготу)
вати себе для поклоніння Богові?
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Згідно з Малахією, чим стало по)
клоніння Богові для людей його часу?

1:6 

1:7 

1:8>9,13>14 

1:10 

Що ви можете зробити для того,
щоб не допустити цього?

Яким чином спроби поклонятися
Богові можуть виявитися неефектив)
ними?

Що саме у вашому серці та у вашо)
му житті може призвести до такого по)
клоніння Богові? 

Малахія (4:2) називає обіцяного
Месію «Сонцем», великим Світилом,
Яке управляє новим днем у Новому За)
повіті. Порівняйте цей вірш зі словами
Луки 1:78)79. Задля виконання чого
мав прийти Ісус Христос? 

Поклоніння Богові сьогодні є лише
тінню того поклоніння Богові, яке від)
буватиметься на небі. Охарактеризуй)
те, яким буде небесне поклоніння згі)
дно з Об’явленням 4?

Прямо зараз (на окремому аркуші
паперу) складіть та запишіть молитву
поклоніння Богові, яка висловлює ва)
ше захоплення Богом та вашу любов
до Нього.



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ос. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Зах. 1C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Зах. 5C8
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Зах. 9C11
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Зах. 12C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мал. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Мал. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Вступ

Невеличка коричнева гусениця, завершивши свій останній обід
цього тижня, заповзла до затишної щілини в стовбурі розлогого де>
рева і повільно стала обвивати себе липкою ниткою, щоб сховатися
від світу і згодом з’явитися в новому вигляді. Коли через якийсь час
лялечка розірветься, на світ з’явиться нове створіння, що і виглядає,
і діє по>іншому – метелик.

Зміни, що відбуваються з гусеницею, яка перетворюється на мете>
лика, добре ілюструють зміни в житті грішника, коли він стає Божою
дитиною. Так само, як метелик має мету і спосіб життя, відмінний від
гусениць, християнин докорінно відрізняється від тієї людини, якою
він був до появи в його житті Христа.

Апостол Павло, розкриваючи тему змін, що відбуваються з нами в
момент прийняття Христа своїм Спасителем, говорить, що ми – но>
ве створіння (2 Коринтян 5:17). Христос перетворив нас з духовно
потворної гусениці на духовно прекрасного метелика, що може слу>
жити Його славі. Однак зміна, що відбувається в нашому серці, має
відбиватися і на нашому способі життя. Це – основна думка, яку
апостол Павло намагається донести в заключній частині свого По>
слання до ефесян. В 2 розділі він говорить, що раніше ми жили під
контролем гріха (вірші 1>3), але Бог «багатий на милосердя», змінив
нас Своєю благодаттю (вірші 4>6). Починаючи з 4 розділу, Павло
просить християн жити по>новому, вести спосіб життя, що бере по>
чаток від Божої благодаті і сили.

Протягом 13 тижнів, ґрунтуючись на 4>6 розділах Послання до
ефесян, ми будемо детально вивчати, що мається на увазі під виз>
наченням «новий спосіб життя», як християнам виявляти його у сво>
їх словах (урок 2), своїх справах (урок 4), вдома (урок 9) та інших
сферах нашого життя. Вивчаючи різні складники оновленого спосо>
бу життя, ви побачите важливість присвяти Богу кожної конкретної
його частини.

Якщо ви пізнали Христа як свого особистого Спасителя, розправ>
те крила – і в політ! Перестаньте жити і чинити, як гусениця. Присвя>
тіть себе тому новому способу життя, до якого покликав вас Бог і
який ви можете вести з моменту свого духовного народження.



В італійців є одна цікава традиція.
Перед самим Новим Роком вулиці
Італії порожніють – з них зникають
люди, машини і навіть поліцейські. А
з ударами годинника, які свідчать про
настання Нового Року, вікна будинків
відчиняються навстіж, і відтіля меш>
канці під вигуки, сміх, музику і феєр>
верки починають викидати предмети,
що нагадують їхнім господарям про
торішні неприємності. Після цього
оригінального вчинку люди, позбув>
шись від усього, що нагадує їм про
негативне минуле, готові почати Но>
вий Рік.

Цей приклад добре демонструє,
що має відбуватися в нашому житті,
коли ми приймаємо Христа як свого
Спасителя. Ми повинні розірвати
зв’язки зі старим, дохристиянським
способом життя і «викинути його на
смітник минулого». Апостол Павло
дуже добре описує це в Посланні до
ефесян 4:17>24, де говорить про наш
новий, християнський спосіб життя.

Позбутися старих поганих звичок,
гріховних вчинків і світського спосо>
бу мислення, на жаль, не так легко,
як відчинити на Новий Рік вікно і ви>
кинути старі речі, але це необхідно
зробити. Існують деякі аспекти нашо>
го старого життя, які ми повинні від>
кинути (Ефесян 4:22); у той же час є
деякі риси характеру, у які ми повин>
ні «зодягнутися» (вірш 24).

Оскільки через віру ми здобуває>
мо нові стосунки з Ісусом Христом,

ми починаємо подорож новою доро>
гою – радісною дорогою щоденного
спілкування з Богом і перебування в
Ньому. Ми прагнемо цілком позбути>
ся старого способу життя, світського
мислення і почати ходити лише Бо>
жими дорогами. Наші стосунки з
Христом стали причиною того, чому
ми не тільки вирішили розірвати
зв’язки з гріхом, але стали мертвими
для гріха (Римлян 6:1>2). Божі інст>
рукції стосовно нашого нового жит>
тя дуже зрозумілі: «Щоб ви більш
не поводилися, як поводяться пога>
ни» (Ефесян 4:17). Інакше кажучи,
ми не повинні дотримуватися спо>
собу життя невіруючих, а повинні на>
слідувати особистість Христа.

Залишити марноту
«Отже, говорю я це й свідкую в

Господі, щоб ви більш не поводили>
ся, як поводяться погани в марноті
свого розуму» (Ефесян 4:17).

Слово « марнота» означає «дарем>
ність, порожнеча, поверховість, квап>
ливість». Чого нас хоче навчити Бог,
коли говорить про «марноту розу>
му»? Ми не повинні мислити, як неві>
руючі. Зверніть увагу, якого значення
в розглянутому сьогодні уривку нада>
ється процесу мислення: «в марноті
свого розуму» (вірш 17), «запаморо>
чені розумом», «неуцтво, що в них,
за стверділість їхніх сердець» (вірш
18), «відновлятися духом вашого ро>
зуму» (вірш 23). Наше мислення «за>
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дає тон» усьому способу нашого жит>
тя. Думки невіруючої людини зайняті
сьогочасними турботами: як прогоду>
вати родину, як розважити своє тіло,
як упоратися зі скорботою чи важки>
ми обставинами. Вона не думає про
свою вічну душу, тому веде відповід>
ний спосіб життя.

У вірші 20 нам говориться, що «ви
не так пізнали Христа». Міркуючи
над цим уривком, подумайте про
благодать Божу, котра поставила
нас на нову дорогу із Христом. Коли
ми покаялися у своїх гріхах і довіри>
лися Господу, Бог дав нам дар вічно>
го життя в Ісусі і провів «капітальний
ремонт» нашого розуму. Покаяння
означає, що ми розвернулися і йде>
мо в протилежний бік,
це зміна способу життя і
мислення. Неспасенна
людина не знає Бога і
не усвідомлює свого ста>
ну загибелі і гріховно>
сті навколишнього світу.
А спасенна людина знає
Бога, і це знання впливає на кожну
її думку, вчинок і рішення (2 Корин>
тян 10:4>5).

Відкинути неуцтво
«Вони запаморочені розумом, від>

чужені від життя Божого за неуцтво,
що в них, за стверділість їхніх сер>
дець» (Ефесян 4:18).

Вираз «запаморочені розумом»
означає «не здатний визначити, що
правильно, а що ні». Цей вірш описує
людину, що не може нормально мір>
кувати про духовні речі. У Римлян
1:22 говориться: «Називаючи себе
мудрими, вони потуманіли», «...яким
бог цього віку засліпив розум» (2 Ко>
ринтян 4:4). Але «Бог... у серцях на>

ших засяяв, щоб просвітити нам
знання слави Божої в Особі Христо>
вій» (2 Коринтян 4:6). Він дав нам ду>
ховний розум, завдяки якому ми мо>
жемо розуміти духовні істини і мірку>
вати про них.

Уникати гріха
«Вони отупіли й віддалися розпу>

сті, щоб чинити всяку нечисть із за>
жерливістю» (Ефесян 4:19).

Чи знаєте ви людей, совість яких
уже не відрізняє добра від зла, які
«женуться» за непристойними спра>
вами? Вірш 19 описує людину, що
перестала навіть думати про те, що
пристойно, а що ні. Ця людина ніби
перебуває в стані нечутливості, ос>

кільки цілком знахо>
диться під контролем
своїх гріховних бажань і
прагнень. Її розум на>
стільки спотворений,
що вона може «валя>
тися» у бруді власних
пожадливостей, брати

участь у всіляких гріхах і при цьому
не відчувати ані найменшого каяття.

Це не означає, що так чинить кож>
на неспасенна людина. Багато хто з
них – пристойні люди, що ведуть
високоморальний спосіб життя, і,
проте, усі вони дуже потребують
Спасителя Ісуса. Не всі люди погані
настільки, наскільки вони можуть
бути погані. Але усі вони набагато
гірші, ніж могли б бути, якби знали
Христа як свого Спасителя.

Згадайте, як апостол Павло за>
кликає ефесян поводитися гідно,
відповідно до їхнього високого по>
кликання в Христі (4:1). Він нагадує
про їхнє життя до спасіння і каже
про те, що зміна, яку зробив у них

Наші стосунки з Хри-
стом стали причиною то-
го, чому ми не тільки
вирішили розірвати зв’яз-
ки з гріхом, але стали
мертвими для гріха
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Христос, має виявлятися в їхньому
способі життя.

Будемо також і ми пам’ятати про
те, яким було наше життя до прий>
няття Ісуса Христа. Будемо про>
славляти Бога за те, що Він уже
змінив нас, і просити, щоб Він про>
довжував змінювати наше життя за
Своєю волею.

Прагнути до чистоти
«Але ви не так пізнали Христа»

(Ефесян 4:20).
Апостол Павло проводить зістав>

лення нашого дохристиянського і
християнського життя. Після прий>
няття Ісуса Спасителем ми аж ніяк
не повинні виправдову>
вати свої гріховні звички.
Ми маємо відкидати гріх
при кожному щоденному
рішенні, виробляти добрі
звички і вести новий
спосіб життя. Ми повинні
ходити перед Богом у чистоті і свя>
тості. Неспасенна людина, маючи
можливість вибирати між гріхом і чи>
стотою, непослідовна у своєму вибо>
рі; ми ж повинні виявляти характер
Христа в усьому, що робимо.

«Якщо ви чули про Нього, і навчи>
лися в Нім, бо правда в Ісусі» (Ефе>
сян 4:21).

Ми довідалися істину – вона від>
крилася нам через Ісуса Христа. Він
Сам не зробив ніякого гріха і навчав
не грішити нас. Ми почули вчення
нашого Господа і були навчені Ним
особисто. Навіщо ж нам свідомо
безчестити Його своїм життям?

«... Відкинути, за першим поступо>
ванням, старого чоловіка, який зот>
ліває в звабливих пожадливостях»
(Ефесян 4:22).

Чи є в нашому житті старі звички
або вчинки, які перешкоджають
нашому свідченню і спотворюють
образ Христа, який ми повинні по>
казувати світу? Якщо так, то нам
потрібно відкинути їх геть і «взяти»
слухняність, виконуючи те, що гово>
рить Слово Боже, «знаючи те, що
наш давній чоловік розп’ятий із Ним,
щоб знищилось тіло гріховне, щоб
не бути нам більше рабами гріха, бо
хто вмер, той звільнивсь від гріха!»
(Римлян 6:6>7).

«Відновлятися духом вашого розу>
му» (Ефесян 4:23).

Відновлення духу – це щоденний
процес, процес формування своєї

духовної свідомості і зро>
стання. Прагнення мати
розум Христа вимагає
від нас дисципліни, тому
що відновлення здійс>
нюється через молитву,
щоденне читання Слова

Божого і свідчення про Христа навко>
лишнім. Святий Дух використовує ці
«вправи» для того, щоб змінювати
наше мислення згідно з Божою істи>
ною. Якщо ми будемо нехтувати
цими духовними дисциплінами, то
побачимо, що наш розум починає
повертатися до світських мірок, по>
чинає приймати рішення по>світськи,
вважаючи це все більше і більше
прийнятним.

«Зодягнутися в нового чоловіка,
створеного за Богом у справедливо>
сті й святості правди» (Ефесян 4:24).

Нова людина – це людина спасен>
на, котра отримала частину боже>
ственної спадщини. Стара людина
вже померла, тому ми повинні забу>
ти, як жили раніше. Нова людина
ожила завдяки Христу, і ми повинні

Відновлення духу –
це щоденний процес,
процес формування
своєї духовної свідо-
мості і зростання
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жити, як жив Він. Слово «правед>
ність» має стати описом нашого жит>
тя і взаємин з навколишніми, а слово
«святість» – взаємин з Небесним От>
цем. Наше життя – це постійний рух
до подоби Христа. Якщо ми хочемо
просуватися вперед у нашому що>
денному перетворенні в нову люди>
ну, наш погляд має бути постійно зо>
середжений на Ісусі.

У Христі ми стали на нову дорогу,
обрали новий напрямок свого життя.
Наша мета – небо. А для цього ми
прагнемо змінюватися, щоб ставати
все більше і більше подібними до
Христа. Іноді відображення Христа в

нашому житті тьмяніє, і ми пережи>
ваємо розчарування в самих собі.
Але Бог завжди поруч, щоб допомог>
ти, і Він навіть більше, ніж ми, хоче,
щоб ці зміни в нашому житті сталися.
Чи можете ви сказати про себе: «Я
більше волію мати Христа, ніж все
те, до чого прагне цей світ»?

Зміни, спрямовані на уподібнення
до Христа, – це те, що Бог хоче ба>
чити в житті Своїх дітей. Незважаю>
чи на те, що добрі зміни в житті од>
них християн можуть відрізнятися
від змін у житті інших християн, го>
ловне – це те, що вони все>таки від>
буваються.

Нижче опишіть коротенько ваше життя:
До прийняття Христа:

Після прийняття Христа:

Які якості вашого характеру Богу ще потрібно у вас змінити



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 5
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 6C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еф. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Еф. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Еф. 5C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Якось один дворянин звернувся до
свого слуги: «Приготуй мені сьогодні
на обід страву з найкращого, що є у
світі». Коли під час обіду з посудини
зі стравою зняли срібну кришку, пан
побачив прекрасно приготовлений
язик. Після бенкету він звернувся до
слуги: «Ти чудово впорався з постав>
леним завданням, а тепер приготуй
мені страву з найгіршого, що є у сві>
ті». «Слухаю, ваша честь», – відповів
слуга. Коли страву принесли, дворя>
нин побачив усе той же язик. «Пане,
має значення не сам язик, а слова,
які він каже», – відповів слуга на німе
запитання хазяїна.

Язик – це водночас і найгірший ор>
ган людського організму, і, якщо ви>
користовується для слави Божої,
найкращий. Іноді ми забуваємо, що
найбільшого болю завдають не ка>
мені чи палиці, здатні скалічити на>
ше тіло, а саме слова. Злі слова мо>
жуть бути причиною сильного болю і
страждання. Бувають випадки, коли
нам дуже хочеться забрати сказане
назад, але... «слово – не горобець,
вилетить – не піймаєш».

Звичайно ж, слова можуть бути
найбільшим благословенням. Сказа>
ні з лагідністю чи для підтримки спів>
чутливі слова можуть принести вели>
ку розраду і зцілення для душі.

Ми ніколи не повинні вважати, що
слова не мають особливого значен>
ня. За ними легко довідатися, хто ми:
«Бо чим серце наповнене, те гово>

рять уста» (Матвія 12:34). Дуже бага>
то стосовно сили слова нам говорить
Книга приповістей: «Золоті яблука
на срібнім тарелі – це слово, проказа>
не часу свого» (Приповісті 25:11), а
також «Лагідна відповідь гнів відвер>
тає, а слово вразливе гнів підіймає»
(Приповісті 15:1). Лагідна, спокійна,
тиха, така, що творить добро, чи зла,
порочна, руйнівна – ми самі вибира>
ємо, якою буде наша мова. У Книзі
приповістей 15:2 ми читаємо: «Язик
мудрих – то добре знання, а уста
нерозумних глупоту висловлюють», а
Приповісті 17:7 говорять: «Не при>
стойна безумному мова поважна, а
тим більше шляхетному – мова брех>
лива». Ці вірші, доповнюючи до>
сліджувані сьогодні біблійні тексти,
дають нам прекрасний опис того,
якою має бути наша мова як нового
створіння у Христі.

Будьте правдивими
«Тому то, неправду відкинувши, го>

воріть кожен правду до свого ближ>
нього, бо ми члени один для одного»
(Ефесян 4:25).

У цьому вірші апостол закликає
нас раз і назавжди присвятити себе
правді. Дану фразу можна сказати
двома словами – «не обманюй».

Як ви думаєте, християни обманю>
ють? Ні? А чи знайомі ви з таким:
дзвонить телефон, і хтось просить:
«Скажи, що мене немає вдома»? А
ви ніколи не обманювали, подзвонив>

Сила слова 75

Біблійний текст: Ефесян 4:25,29,31C32; Колосян 3:8C10,15C17;
4:2C6; Приповісті 12:13C19

Ключова істина: своїми словами ми можемо або творити, 
або руйнувати
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ши на роботу, що занедужали і не
зможете прийти, у той час, як на>
справді ви були не хворі, а просто
зайняті якоюсь важливою чи терміно>
вою своєю справою? Скажете: «Цьо>
го я ніколи не робив»? А ви не пе>
редавали далі чутки, яких особисто
не перевірили і не знаєте, чи так усе
насправді? Чи дотрималися ви всіх
обіцянок, які давали іншим людям?
Чи говорили ви правду, але частково,
для того, щоб людина не довідалася,
приміром, про якийсь ваш недогляд?

Дуже важливо, щоб у нашому що>
денному житті в родині, церкві, на
роботі, у товаристві ми були правди>
вими. У нашому житті не має бути
місця двозначності, напівправді, уда>
ванню. Перед тим, як що>небудь ска>
зати, ми повинні перевірити свої сло>
ва за такими критеріями:

1) чи правда це;
2) чи сприяє це добру;
3) чи варто це говорити.

Позбудьтеся нечестивих слів
«Нехай жадне слово гниле не ви>

ходить із уст ваших, але тільки таке,
що добре на потрібне збудування,
щоб воно подало благодать тим, хто
чує» (Ефесян 4:29).

Брудні і вульгарні слова, що дуже
розповсюджені в нашому світі, не по>
винні мати місця в лексиконі хри>
стиян. Наші слова мають творити, а
не принижувати, наставляти, а не за>
суджувати. Наші слова мають бути
святими, а не розпусними. Ми не по>
винні в суботу лаятися, як світські, а
в неділю бути «святими», як христия>
ни. Наші вчинки і мова протягом тиж>
ня або ліквідують те, що ми робимо і
говоримо в неділю, або додають ва>
ги. Один шахтар, після того, як пока>

явся, свідчив: «У день, коли я по>
каявся, мій лексикон скоротився на
три чверті!».

Брудні слова можуть вирватися в
будь>якому місці, включаючи дім і ро>
дину. Суперечка чоловіка з дружи>
ною може перейти в стадію, коли в
хід підуть «гнилі» слова. Грецьке
слово «гнилий», використане в наве>
деному вище тексті, означає «зіпсо>
ваний, аморальний, прогнилий, без>
глуздий, слабкий». Чим духовно
нижча людина і чим менше їй є що
сказати, тим більше вона використо>
вує подібних слів. Ми повинні трима>
ти свою мову в чистоті незалежно від
того, де знаходимося.

Якщо Христос живе в нашому сер>
ці і ми прагнемо мати розум Христа,
то Він має бути прославлений і через
нашу мову. Біблія закликає нас пере>
стати використовувати «гнилі» слова
і почати говорити те, що буде допо>
магати навколишнім побачити в нас
образ Христа.

Сміливо говоріть про Христа
«Будьте тривалі в молитві, і пиль>

нуйте з подякою в ній! Моліться ра>
зом і за нас, щоб Бог нам відчинив
двері слова, – звіщати таємницю
Христову, що за неї я й зв’язаний,
щоб з’явив я її, як звіщати належить
мені» (Колосян 4:2>4).

Ми повинні використовувати наш
голос для того, щоб приводити лю>
дей до Христа. Так, наші вчинки
можуть і повинні бути свідченням
навколишнім, але часто необхідно
використовувати і слова. Чому ми
стаємо такими неговіркими, коли
справа доходить до слів про Христа?
Ми маємо позбутися нерішучості і
сором’язливості. Бог дав нам мову,



Сила слова 77

щоб ми прославляли Його і говорили
про Спасителя навколишнім.

Одна з важливих складників актив>
ного свідчення людям про Христа –
це молитва. Місце Писання Колосян
4:2>4 закликає нас бути постійними
в молитві (вірш 2) і молитися за те,
«щоб Бог нам відчинив двері слова»
(вірш 3). Така молитва має підносити>
ся зі сталістю і вдячністю. Якщо ви
будете постійно молитися за можли>
вість свідкувати, Бог обов’язково від>
чинить двері для свідчення. Коли з’я>
виться перша можливість, розкажіть
про Христа з щирою лю>
бов’ю і добрими слова>
ми. Це молитва, у якій
ми засвідчуємо свою ві>
ру, що Бог може зробити
більше того, про що ми
просимо чи про що ду>
маємо. Моліться!

Моліться, щоб Бог показав вам на
одну людину чи декількох, за спасін>
ня яких ви будете постійно молитися.

Ми хочемо зробити слова Євангелії
якомога доступнішими (вірш 4). Доб>
ра Звістка містить у собі пояснення
того, що Бог зробив для грішників і
ким вони можуть стати у Христі.
Євангелія пропонує людям те, що во>
ни так давно шукали: прощення, без>
пеку, любов, прийняття і підтримку. А
це – найкраща у світі звістка! Давай>
те ж будемо завжди готові поділи>
тися Доброю Звісткою з іншими чітко
і зрозуміло. Будемо також молитися
за те, щоб Бог допоміг нам ніколи
не нехтувати можливістю розповісти
іншим про Христа.

Господь часто дає нам можливість
бути Його свідками, але ми не вір>
но використовуємо час, який маємо.
Не завжди ми маємо достатньо часу,

щоб розповісти план спасіння. Але
достатньо, щоб поділитися хоча б од>
ною істиною про Бога. «Бог вас лю>
бить», «Христос заплатив за ваш
гріх», «Ісус хоче дати вам нове жит>
тя» – прості істини, які допоможуть
людині замислитися про Бога.

Головне ж полягає в тому, що, ви>
користовуючи шанс розповісти ін>
шим про Христа, ми можемо приве>
сти людей до Бога, у Його Церкву.
Саме тому кожній бесіді з невіруючим
має передувати молитва і ваше по>
стійне спілкування з Богом. Люди ди>

вувалися вченню Христа
(Матвія 22:33), їм подо>
балося Його слухати
(Марка 12:37), вони були
натхненні Його словами
(Марка 11:18). Ми повин>
ні просити Бога наповни>
ти наші слова Його си>

лою, щоб слухачі сприймали їх охоче
і з радістю.

Ретельно підбирайте слова
«Поводьтеся мудро з чужими, вико>

ристовуючи час. Слово ваше нехай
буде завжди ласкаве, приправлене
сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кож>
ному відповідати» (Колосян 4:5>6).

Якщо ми хочемо привести людину
до Христа, ми маємо ретельно під>
бирати слова. Ми повинні служити
людям так, як служив Христос. Він
любив людей, Він задовольняв їхні
потреби, підбирав цікаві для них зво>
роти мови. Ми також повинні вчити>
ся добре розповідати іншим про
Христа. Неможливо розповідати різ>
ним людям про одну річ однаково.
Типово побудована відповідь на те
саме запитання не завжди сприйма>
ється різними людьми правильно,

Наші слова мають
творити, а не принижу-
вати, наставляти, а не
засуджувати. Наші сло-
ва мають бути святими,
а не розпусними
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тому у своєму спілкуванні з ними
ми повинні «прилаштовуватися» до
кожної людини для того, щоб приве>
сти її до особистої зустрічі з Ісусом
Христом. Апостол Павло так гово>
рив про свою готовність «прилашто>
вуватися», щоб приводити людей до
Христа: «Від усіх бувши вільний, я
зробився рабом для всіх, щоб най>
більше придбати. Для юдеїв я був,
як юдей, щоб юдеїв придбати; для
підзаконних – був, як підзаконний,
хоч сам підзаконним не бувши, щоб
придбати підзаконних. Для тих, хто
без Закону, – я був беззаконний,
не бувши беззаконний Богові, а за>
конний Христові, щоб придбати без>
законних. Для слабих, – як слабий,
щоб придбати слабих. Для всіх я
був усе, щоб спасти бодай деяких»
(1 Коринтян 9:19>22).

«І нехай мир Божий панує у ваших
серцях, до якого й були ви поклика>
ні в одному тілі. І вдячними будьте!»
(Колосян 3:15).

Завдання Церкви в цілому і кожно>
го її члена окремо – використовуючи
добрі слова і «золоті» можливості,
приводити людей до Христа. Своїм
поганим настроєм чи брутальністю
ви можете відбити в людини бажання
прийти в церкву, прочитати Біблію чи
хоча б узяти настільний календар з
цитатами зі Святого Письма. Якщо у
вашому серці завжди буде мир, спо>
кій і тиша, то ваші слова будуть об>
міркованими і зваженими, а мова –
спокійною і приємною.

У словах є сила.
Повторіть розглянуті сьогодні тези

стосовно мови:
1. Не кажіть неправди. Вона дуже

різноманітна і може добре «маскува>

тися», тому завжди будьте пильні,
щоб не дати їй місця у своєму житті.

2. Позбудьтеся нечестивих слів. У
світі досить поганих слів і не варто,
щоб такі виходили ще і з вуст вірую>
чих людей. Ви ніколи не задумували>
ся над тим, що люди використовують
«гнилі» слова тоді, коли їм нічого
сказати, а промовчати вони не мо>
жуть? «І глупак, як мовчить, уважа>
ється мудрим, а як уста свої закри>
ває – розумним» (Приповісті 17:28).
Інакше кажучи, краще промовчати,
навіть якщо інші подумають, що ти
дурний, ніж заговорити і розвіяти всі
сумніви...

3. Сміливо говоріть про Христа.
Нехай це стане головною метою ва>
шого життя!

4. Ретельно підбирайте і зважуйте
кожне своє слово. Пам’ятайте, що
люди оцінюють ваші слова. Може, це
потрібно робити і вам? Намагайтеся
бути взірцем для навколишніх і
своєю мовою давати їм можливість
побачити Христа.

Назвіть добрі якості, що мають ха)
рактеризувати нашу мову, про які
йдеться у біблійному тексті цього уроку.

Назвіть вади, які ми повинні вико)
рінити з нашої мови.



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 8C9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 10C11
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 12; Пр. 12
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 13; Пр. 15
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 14; Пр. 18
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Кол. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Кол. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Гнів – це досить розповсюджена
проблема сьогоднішнього суспіль>
ства. Інколи буває, що люди так гні>
ваються, що їхнє обличчя червоніє,
сорочка починає давити шию, і лю>
дина готова цілком утратити над
собою контроль. За кілька останніх
років гнів привів до неймовірних тра>
гедій і насильства в багатьох країнах
світу. Через гнів стріляють у школах,
захоплюють будинки з заручниками,
підривають автомобілі. На спортив>
них змаганнях юрба може так «роз>
палитися», що по закінченні виступу
станеться бунт, у результаті якого
може бути багато постраждалих і
навіть загиблих. Як правило, від гні>
ву до лиха – зовсім небагато. Су>
часний світ дійсно знаходиться в

небезпеці через прояви неконтро>
льованого гніву.

Як нове створіння у Христі, ми по>
винні вести новий спосіб життя, одна
з відмінних рис якого – це здатність
контролювати свій гнів. Чи зауважу>
вали ви, що люди, втрачаючи само>
контроль, іноді заявляють: «Я нічого
не можу із собою вдіяти»? А чи помі>
чали ви також те, що ті ж люди, пере>
буваючи поруч з начальником, пре>
красно можуть контролювати свій
гнів? Особливо яскраво помітні зміни
в характері деяких людей, коли по>
руч знаходиться їхній пастор.

Якщо ви справді захочете контро>
лювати свій гнів, то, вивчаючи Слово
Боже і застосовуючи силу Духа Свя>
того, ви зможете це робити.
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Біблійний текст: Ефесян 4:26–32
Ключова істина: контроль над гнівом – дуже важлива властиC

вість характеру християнина

КОНТРОЛЮЄМО ГНІВ УРОК 

16
УРОК 

16

Тест контролю над гнівом – правда чи неправда

Твердження Правда Неправда 

Віруючі можуть відкласти подолання гніву «на завтра»

Віруючі не повинні ображати Святого Духа своїм гнівом, роз>
дратуванням, криком і лихослів’ям

Багато людей пам’ятають старі образи

Диявол використовує наш гнів, щоб контролювати нас

Доброта не є обов’язковою частиною християнського етикету

Ісус ніколи не гнівався

Роздратування – це тривале обурення

Слова можуть привести до гніву

Гнів із праведної причини ніколи не стає гріхом

Віруючі повинні прощати
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Гнів і християнин

«Гнівайтеся, та не грішіть, сонце
нехай не заходить у вашому гніві»
(Ефесян 4:26).

Трапляються ситуації, коли ми мо>
жемо гніватись. Можна навіть гніва>
тись і не згрішити. Та, проте, будьте
пильні, щоб ваш гнів
був зумовлений пра>
ведними причинами і
щоб ви правильно його
контролювали. Гнівай>
тесь на те, що турбує
Бога.

У храмі стався випа>
док, коли Ісус прогнівався, але в цьо>
му гніві не згрішив. «...А зближалася
Пасха юдейська, і до Єрусалиму по>
дався Ісус. І знайшов Він, що прода>
вали у храмі волів, і овець, і голубів,
та сиділи міняльники. І, зробивши би>
ча з мотузків, Він вигнав із храму
всіх, – вівці й воли, а міняльникам
гроші розсипав, і поперевертав їм
столи. І сказав продавцям голубів:
“Заберіть оце звідси, і не робіть із до>
му Отця Мого дому торгового!” Тоді
учні Його згадали, що написано:
“Ревність до дому Твого з’їдає Ме>
не!”» (Івана 2:13>17). Ісус настільки
любив Божий храм, що не витерпів
того, у що перетворилося богослу>
жіння. Христос, Божий Син і абсо>
лютне відображення праведного
Бога, гнівався. Але Він гнівався в
правильний час, із правильної при>
чини і правильно за тривалістю.

Проблема гніву полягає в тому, що
він легко може стати гріхом. Довіда>
тися, коли цей момент настав, до>
сить просто – ви починаєте гніватись
не на гріх, а на людину. Ви продов>
жуєте вже непотрібні дії і говорите
зайві слова, що просочені злістю. Ви

втрачаєте владу над власним гнівом,
позбавляєте себе друзів, нещадно
завдаєте людям біль. Будьте уважні!
Стежте за тим, як ви гніваєтесь.

Біблія обмежує тривалість вашого
гніву: «сонце нехай не заходить у ва>
шому гніві». Прийміть ці слова буква>

льно. Ніколи не дозво>
ляйте гніву затримува>
тися у вашому серці до
кінця дня, тому що він
почне посилюватися і
порушувати вашу ду>
ховну рівновагу. Він
почне псувати ваше ду>

ховне життя, перешкоджати ходінню з
Богом, спілкуванню з родиною і дру>
зями. Мир Божий покине ваше серце.

Не дозволяйте гніву накопичувати>
ся. Стежте за часом і будьте готові
сісти й обговорити проблему, щоб
гнів не почав вас руйнувати.

Гнів і духовна боротьба
«І місця дияволові не давайте!»

(Ефесян 4:27).
Християни не повинні піддаватися

спокусам диявола. Цей вірш гово>
рить про те, що ми не повинні дава>
ти ворогу ні найменшого місця, яке
він міг би використовувати як плац>
дарм. Спокусник докладе всіх зу>
силь, щоб схилити вас від праведно>
го гніву до гніву гріховного. А схи>
ливши вас до гріха, він відбере вашу
здатність свідчити. Він скаже вам:
«У тебе є право гніватись! Якщо ти
не відстоїш своїх прав, хто їх буде
відстоювати?!».

Якщо ви допустите, щоб людина,
проблема чи обставини привели вас
до прояву несправедливого гніву, ви
дозволите цій людині, проблемі чи
обставинам контролювати вас. Але

Як нове створіння у
Христі, ми повинні вести
новий спосіб життя, одна
з відмінних рис якого –
це здатність контролюва-
ти свій гнів
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ж ми маємо дозволяти контролювати
наше життя тільки Богу, чи не так?

Чи знайомі ви з таким поняттям, як
«прагнення до влади»? Диявол хво>
рий на цю духовну хворобу. Він хоче
мати контроль над вами, маніпулю>
вати вами, керувати вашим життям і
ускладнювати його. Він отримує на>
солоду щоразу, коли ви гніваєтеся
без праведної причини. Він радий,
коли вам погано, коли він володіє ва>
ми. Не дайте йому такої можливості.
Одна людина якось сказала: «Ніхто
не може тверезо міркувати, коли йо>
го руки стиснуті в кулаки». Саме то>
му лукавий буде намагатися вкрасти
ваш спокій.

«І не засмучуйте Духа Святого Бо>
жого, Яким ви запечатані на день
викупу» (Ефесян 4:30).

Своїми словами і вчинками ви мо>
жете образити Святого Духа. Зав>
важте, що неможливо образити того,
кому до вас немає діла, це можна
зробити тільки з тим, хто любить вас.
Дух Святий вас любить. Коли ви до>
вірилися Христу, Дух Святий оселив>
ся в вас у день спокути. Він – ваш
Помічник, Утішитель і Співробітник,
Який постійно знаходиться поруч і
бере активну участь у вашому житті.

Святий Дух знаходиться поруч з ва>
ми і тоді, коли диявол прагне підштов>
хнути вас до проголошення в присут>
ності якої>небудь людини «гнилого»
слова, що зруйнує можливість колись
потім засвідчити їй. Святий Дух за>
смучується, коли ваші слова і вчинки
показують, що ви вже не контролюєте
свого гніву. Він знає, що ваші слова і
справи в такі моменти – найточніші ін>
дикатори вашої близькості (чи її від>
сутності) з Христом. Коли людина
знаходиться в складних обставинах,

язик «пускається в діло» першим і за>
стосовується «до останнього». Не до>
зволяйте вашому гніву ні через слова,
ні через діла ображати Духа Святого.

Контроль гніву
«Усяке подратування, і гнів, і лю>

тість, і крик, і лайка нехай буде взято
від вас разом із усякою злобою. А ви
один до одного будьте ласкаві, мило>
стиві, прощаючи один одному, як і
Бог через Христа вам простив!»
(Ефесян 4:31>32).

Для того щоб зрозуміти, як контро>
лювати свій гнів, ви маєте чітко усві>
домити значення кожного зі згаданих
гріхів.

Роздратування – це тривале почут>
тя обурення. Це ворожість, що вихлю>
пується назовні при першій нагоді у
результаті того, що ви дали «приту>
лок» негарним почуттям.

Гнів – це спалах обурення.
Крик, лемент – відстоювання по>

рушених прав через голосне ви>
словлювання обурення, навіть якщо
обмеження прав насправді не було.

Лихослів’я – лайка, пересуди, на>
клеп у будь>якому вигляді і прояві.

Для віруючої людини неконтрольо>
ваний гнів, грубі висловлювання і за>
пальний характер недопустимі. Все
це – гріх, якого потрібно уникати. Ви>
ключіть непристойні, злі і їдкі слова зі
свого лексикону. Просіть Бога, щоб
Він допоміг вам позбутися звички ви>
словлювати колючі і саркастичні зау>
важення. Просіть в Бога здатності
вживати ті слова, що благослов>
ляють, підтримують навколишніх і
здобувають їх для Царства Божого.
Одна людина сказала: «Холодні сло>
ва роблять людей холодними, гарячі
слова їх запалюють, гіркі слова роб>
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лять їх гіркими, а злі – злостивими. І
пам’ятайте про те, що слова людини
відображають її сутність».

Вірш 32 говорить нам про те, як
ми повинні чинити: «А ви один до
одного будьте ласкаві, милостиві,
прощаючи один одному, як і Бог че>
рез Христа вам простив!». Отже, ми
не тільки повинні перестати щось
робити, але і почати робити щось
протилежне старому.

Доброта – це щира зацікавленість
в іншій людині, прагнення робити їй
щось гарне; чуйність. Християни по>
винні виявляти доброту один до од>
ного і до навколишніх.

Співчувати – значить співпережи>
вати людині, виявляючи до неї щиру
любов. Людина, що має жаль, спів>
чуття, вміє розділити з іншими і горе,
і радість (Римлян 12:15). Це – справ>
жній друг!

Прощати один одного – це рішення,
що веде до тріумфальної перемоги.
Краще прощати інших за їхні помил>
ки, ніж самому кривдити ближніх і
потрапляти в ситуації, коли іншим
доведеться прощати вас. Людині
властиво зіставляти свої помилки з
чужими для з’ясування, хто ж усе>та>
ки більше має рацію. Але ми повинні
прощати так само, як і Христос про>
стив нас. Прощайте, а не шукайте
приводу помститися чи поквитатися.

Одного разу трапився такий випа>
док. Жили дві сусідки. Товаришували
вони ще з молодості чимало років,
ділилися і радощами, і проблемами.
Але якось посварилися через дріб’я>
зок: одна сусідка почула в радіопере>
дачі цікавий факт, а інша, ґрунтую>
чись на власному досвіді, вважала це
неправдою. Подруги так розпалили>
ся, що в хід пішли різкі вислови, під>

вищений тон, що переходить у крик, а
під кінець жінки стали ображати одна
одну. Нарешті, одна розвернулася і
грюкнула дверима. Друга зробила те
ж. Ні наступного дня, ні на тому тижні
сусідки не захотіли миритися. Пізніше
гнів остиг, але, згадуючи сказані в за>
палі сварки образливі слова, жодна з
них не хотіла зробити перший крок до
примирення. Минув і рік, і два, але по>
други так і не знайшли в собі внутріш>
ніх сил простити одна одну.

На жаль, дуже багато людей витра>
чають намарне дорогоцінні роки,
пам’ятаючи старі образи і зрощуючи
нові, які треба було вирішити на міс>
ці, простити і відразу ж забути. Як
християни, ми повинні прагнути в
усьому бути схожими на Христа.
Вчіться ставитися до інших так, як
Господь Ісус ставиться до вас. Коли
ви почнете так чинити, то зауважите,
що ця риса характеру може розвива>
тися і виявлятися більш очевидно.

Напишіть, як ви можете контролю)
вати свій гнів, і чиніть відповідно.

Що Бог бажає, щоб Його діти замість
гніву показували у своєму характері?
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Чи крали ви коли>небудь? Чи брали
ви з роботи «канцелярський дріб’я>
зок», чи користувалися не наданими
вам там послугами (друк на принтері,
ксерокопія)? Чи влаштовували ви со>
бі додатковий відпочинок у робочий
час? Чи проїжджали ви коли>небудь
хоч одну зупинку в громадському
транспорті без оплати?

Злодійство у всіх його проявах
неприйнятне для нового створіння в
Христі Ісусі. Якщо ви хочете ходити в
оновленому Христом житті, переста>
ньте красти.

Позитивне рішення
«Хто крав, нехай більше не краде,

а краще нехай працює та чинить ру>
ками своїми добро, щоб мати подати
нужденному» (Ефесян 4:28).

Злодійством люди грішили протя>
гом усієї історії людства, і сьогоднішні
дні – не виняток. Коли злодій приймає
Христа своїм Господом і Спасителем,
він повинен забути свій колишній спо>
сіб життя і почати жити по>новому
(Луки 19:1>10).

Біблія велить нам робити своїми
руками корисне не тільки для того,
щоб забезпечити себе і свою родину,
але і щоб було з чого подати нужден>
ному. Інакше кажучи, ми повинні
працювати так, щоб мати можливість
піклуватися і про інших.

Особисте свідчення
«Самі знаєте, що ці руки мої послу>

жили потребам моїм та отих, хто був
зо мною» (Дії 20:34).

Ці слова – частина проповіді Пав>
ла його друзям з Ефеса. Ці слова
можна перефразувати так: «Ви самі
знаєте, як я працював». Можливо,
апостол працював навіть під час бе>
сіди зі своїми друзями. Павло шив
намети і шатра, і його руки, напев>
но, були вкриті мозолями через по>
стійну роботу і ранами від уколів
голки. Але робота Павла давала йо>
му можливість допомагати людям.
Він пише: «Та благодаттю Божою я
те, що є, і благодать Його, що в ме>
ні, не даремна була, але я працював
більше всіх їх, правда не я, але Бо>
жа благодать, що зо мною вона»
(1 Коринтян 15:10). «Я вам усе пока>
зав, що, працюючи так, треба поміч
давати слабим, та пам’ятати слова
Господа Ісуса, бо Він Сам проказав:
“Блаженніше давати, ніж брати!”»
(Дії 20:35).

Павло не тільки пропонує не обтя>
жувати фінансово інших, але й нага>
дує християнам в Ефесі, що краще
давати, ніж отримувати.

Переконливий приклад для леC
дарів

«...І хліба не їли ні в кого даремно,
але в перевтомі й напруженні день і
ніч працювали, щоб не бути нікому із
вас тягарем, не тому, щоб ми влади
не мали, але щоб себе за взірця да>
ти вам, щоб нас ви наслідували»
(2 Солунян 3:8–9).

Павло пише церкві у Солуні, що
коли він благовістив у їхньому місті,
то оплачував свій хліб і щодня на>
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пружено працював, щоб ні для кого
не бути тягарем. Чому ж він працю>
вав «ніч і день»? Павло хотів бути
гарним взірцем для наслідування.
Він був не ледарем, а старанним
трудівником. Слова «християнин» і
«ледар» не повинні навіть стояти
поруч!

«Бо коли ми в вас перебували, то
це вам наказували, що як хто пра>
цювати не хоче, – нехай той не їсть!»
(2 Солунян 3:10).

З цих слів можна впевнено зроби>
ти висновок: у Солуні були люди, що
не особливо використовували своє
право на працю. Вони воліли нічого
не робити і чинити так,
як написано в Книзі
приповістей 26:13>16.
Ледача людина приду>
мує всілякі причини,
щоб не йти на роботу,
мовляв, там на дорозі і
на майдані лев, якщо я
вийду, він уб’є мене.
Ледар надає перевагу зручній по>
стелі і м’якій подушці, тому шукає
будь>який привід, щоб нікуди не йти
і нічого не робити.

«Бо ми чуємо, що дехто між вами
живуть по>ледачому, – нічого не роб>
лять, а тільки вдають, ніби роблять»
(2 Солунян 3:11).

Такі люди воліють посидіти, нічого
не роблячи, покритикувати інших,
поговорити про що завгодно, аби не
дати можливості співрозмовнику пі>
ти. Ледарі воліють вести теревені, а
не працювати. Вони прекрасно нав>
чилися зображувати «робочу обста>
новку», нічого не роблячи. До цієї ж
категорії можна зарахувати і неорга>
нізованих людей. У їхньому житті є
все, крім відповідальності, порядку і

результату роботи. Всесвітньо відо>
мий фізик Ісаак Ват писав про таких
людей: «Нічого не роблячи, вони
вчаться робити зло».

«Таким ми наказуємо та благаємо
Господом нашим Ісусом Христом,
щоб мовчки вони працювали та
власний хліб їли» (2 Солунян 3:12).

Павло говорить, що ми повинні їм
«наказувати» і «благати» (тобто і
«чинити тиск», «примушувати», і
«просити», «переконувати») таких
людей зайнятися працею. Апостол
хоче показати, що лінь неприйнятна
для християнина. Він сам був взір>
цем того, як треба працювати, і за>

кликає до роботи ін>
ших. Зі своїми словами
Павло звертається на>
самперед до тих лю>
дей, які ледачі чи неор>
ганізовані. Як засоби
впливу він пропонує
таку тактику: не пра>
цював – не заслужив

їжі. Якщо людині дозволяє її здо>
ров’я, вона повинна працювати і
допомагати тим, хто такої можливо>
сті не має. Піклуватися про непраце>
здатних – це завдання не тільки цер>
кви (хоча найчастіше саме вона бере
на себе цю роль), але, у першу чергу,
працездатних людей. Виявляйте ва>
ші з Христом взаємини в житті –
працюйте, щоб допомагати іншим
(Якова 1:27)!

Наполегливість тривалістю в
життя

«А ви, браття, не втомлюйтеся, ко>
ли чините добре» (2 Солунян 3:13).

У Солуні були християни, що зав>
жди ретельно трудилися. Лінь навко>
лишніх гнітила і розчаровувала їх. З

Біблія велить нам ро-
бити своїми руками ко-
рисне не тільки для того,
щоб забезпечити себе і
свою родину, але і щоб
було з чого подати нуж-
денному
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цього можна зробити висновок: усе,
що ми робимо, відбивається на нав>
колишніх. Коли один член церкви ро>
бить гріх, його вчинок шкодить усій
церкві. Якщо один член Тіла Христо>
вого перестає нести свою ношу, ін>
шим доведеться розподіляти його
працю між собою, додаючи вантаж
до власної ноші! Дуже часто лінь од>
нієї людини приводить до того, що
опускаються руки в інших. У працьо>
витих людей починають виникати та>
кі думки «якщо він нічого не робить,
чого ж мені надриватися?». Поганий
приклад у служінні стає каменем
спотикання в служінні інших людей.
Трудіться для Бога присвячено, зав>
жди пам’ятайте про слова «А робля>
чи добре, не знуджуймося, бо часу
свого пожнемо, коли не ослабнемо»
(Галатів 6:9) і трудіться, не слабшаю>
чи, коли побачите лінощі інших.

Старанна праця дозволяє і собі
заробити на життя, і стати благосло>
венням для ближніх. Допомагаючи
немічним, ви отримаєте можливість
переживати радість, яку не можли>
во відчути ніяк інакше. Не крадіть і
не лінуйтеся, а працюйте, і ви поба>

чите величезні благословення Божі
у вашому житті.

Попросіть Бога вказати, де у вашо)
му житті виявляються лінь, неорганізо)
ваність, шахрайство, а також як вам бу)
ти ще стараннішими і працьовитішими.
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Розглянуті сьогодні слова Писання
пояснюють нам, як ми можемо «ходи>
ти у світлі» Слова Божого. Послання
до ефесян у 4>6 розділах розглядає
спосіб життя нового створіння в Хри>
сті. Ключовою темою цієї частини є
нове життя, і апостол Павло викори>
стовує щодо нього слова «ходити»,
«чинити» і «жити». Павло постійно
закликає нас до яких>небудь дій:
«Отож, благаю вас я, в’язень у Госпо>
ді, щоб ви поводилися гідно покли>
кання, що до нього покликано вас»
(4:1); «Отже, говорю я це й свідкую в
Господі, щоб ви більш не поводилися,
як поводяться погани» (4:17); «і по>
водьтеся в любові, як і Христос полю>
бив вас, і видав за нас Самого Себе,
як дар і жертву Богові на приємні па>
хощі» (5:2); «Отож, уважайте, щоб
поводитися обережно, не як немудрі,
але як мудрі» (5:15).

Спостерігаючи за життям і вчинка>
ми людини, можна багато чого про
неї сказати, тому життя християнина і
невіруючої людини має докорінно від>
різнятися. Спосіб життя віруючого по>
кликаний говорити людям про Ісуса
Христа. Навколишні спостерігають за
нами і роблять висновки про Бога на
підставі світла, що від нас виходить
чи, на жаль, навпаки – не виходить.

Ви не зауважували, як багато іноді
може змінити навіть слабке світло?
Чи траплялося таке, що у вашому бу>
динку увечері відключали електро>
енергію? У такій ситуації навіть світ>
ло звичайної свічки здається дуже

яскравим! Так само трапляється й у
нашому духовно темному світі, де
християнське ходіння з Богом і поко>
ра Йому може дуже багато чого змі>
нити в людях довкола нас.

Наслідуйте Христа, живучи в
любові до людей

«Отже, будьте наслідувачами Бо>
гові, як улюблені діти» (Ефесян 5:1).

«Будьте наслідувачами» означає
«будьте схожі, відображайте, успад>
ковуйте, імітуйте». Кожен віруючий
повинен відображати образ Бога, то>
му що він – дитя Боже. Діти завжди
мають певну схожість зі своїми бать>
ками, і ми, будучи дітьми Бога, по>
винні наслідувати Його і виявляти у
своєму житті якості Його характеру.
Одна зі сфер, де ми повинні відобра>
жати Божий характер – це любов до
інших людей і турбота про них.

«І поводьтеся в любові, як і Хрис>
тос полюбив вас, і видав за нас Са>
мого Себе, як дар і жертву Богові на
приємні пахощі» (Ефесян 5:2).

Той факт, що Христос полюбив
нас ще тоді, коли ми були грішника>
ми і ворогами Богу, є одним із най>
кращих проявів безумовної любові.
Наскільки кожний з нас любить нав>
колишніх? Легко любити тих, хто лю>
бить нас. А як щодо прояву любові
Христа – чи є вона в нашому житті?
Бог закликає нас любити і тих, хто
нас не любить, тому що Він Сам лю>
бить і цінує кожну людину на землі
(Івана 3:16). Увімкніть свій «ліхта>
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рик» Божої любові в темряві цього
світу і виявляйте Божу любов.

Наслідуйте Христа, уникаючи
темряви

Вірші 3–4 говорять нам про гріх і
безбожність суспільства, у якому ми
живемо.

«А розпуста та нечисть усяка й за>
жерливість нехай навіть не згадують>
ся поміж вами, як личить святим»
(Ефесян 5:3).

Ми не можемо зміни>
ти минуле, а також поз>
бутися гріха цілком.
Але ми повинні докла>
сти особливих старань,
щоб позбутися певних
гріхів, таких як блуд
(сексуальні гріхи), нечи>
стота (хтивість, розпуста, розбеще>
ність), зажерливість, марнотратність
і жадібність.

«І гидота, і марнословство або
жарти, що непристойні вам, але кра>
ще дякування» (Ефесян 5:4).

Наші вуста повинні вимовляти тіль>
ки те, що чисте і святе. Псалмоспі>
вець молився так: «Нехай будуть із
волі Твоєї слова моїх уст, а думки
мого серця – перед лицем Твоїм,
Господи, скеле моя й мій Спасите>
лю!» (Псалом 18(19):15). З наших
вуст ніколи не повинні лунати бру>
тальні слова, брудні жарти чи непри>
стойні історії. Це протиприродно хри>
стиянам. Яків писав: «Із тих самих
уст виходить благословення й про>
кляття. Не повинно, брати мої, щоб
так це було!» (Якова 3:10).

У здоровому почутті гумору немає
нічого поганого, як і в добрих жар>
тах. Але вульгарні і непристойні
жарти – це неправильно. Непри>

стойні слова з вуст одного христия>
нина можуть зруйнувати свідчення
про Бога всієї церкви. Наша мова
завжди має бути наповнена вдячні>
стю Богу.

«Знайте>бо це, що жаден розпус>
ник, чи нечистий, або зажерливий,
що він ідолянин, не має спадку в
Христовому й Божому Царстві!»
(Ефесян 5:5).

Тут говориться про людей, що по>
стійно роблять названі
гріхи і не каються в них.
І в житті християн тра>
пляються падіння. Але
якщо людина не каєть>
ся і продовжує робити
подібне, доречним буде
згадати слова апостола
Павла: «Тепер я писав

вам не єднатися з тим, хто зветься
братом, та є перелюбник, чи кори>
столюбець, чи ідолянин, чи злоріка,
чи п’яниця, чи хижак, – із такими на>
віть не їсти!» (1 Коринтян 5:11).

Ідіть услід за Христом, остеріC
гаючись ворога

«Нехай вас не зводить ніхто слова>
ми марнотними, бо гнів Божий при>
ходить за них на неслухняних, – тож
не будьте їм спільниками!» (Ефе>
сян 5:6>7).

Бог завжди ставиться до гріха дуже
серйозно. Люди, які свого часу не по>
каялися, довідаються, що таке гнів Бо>
жий. Якщо вони продовжують робити
гріхи, описані в згаданих вище віршах,
і Бог їх за це не карає, це означає тіль>
ки те, що вони не належать Богу
(Євреїв 12:6>8). Визначити справж>
нього християнина просто: те, він що
має взаємини з Богом, християнин до>
водить постійною покорою Йому. Коли

Діти завжди мають
певну схожість зі своїми
батьками, і ми, будучи
дітьми Бога, повинні нас-
лідувати Його і виявляти
у своєму житті якості Йо-
го характеру
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ми розвиваємося і зростаємо у Христі,
наше життя все більше і більше звіль>
няється від гріха, який перешкоджає
спілкуванню з Богом.

«І не беріть участи в неплідних ді>
лах темряви, а краще й докоряйте.

Бо соромно навіть казати про те,
що роблять вони потаємно!» (Ефе>
сян 5:11>12).

Деякі вчинки людей гріховні, і ми
повинні прямо сказати їм про те, що
вони помиляються (вірш 11). Іноді
невіруючі люди роблять так, що самі
ж соромляться своїх справ. У дні
пророка Єремії суспільство впало
настільки низько, що люди навіть пе>
рестали вважати Єрусалим містом
Бога. Єремія пише: «Чи вони засоро>
милися, що гидоту робили? Нітрохи
вони не засоромилися, і застидатись
не вміють...» (Єремії 8:12). Є гріхи,
про які навіть незручно говорити вго>
лос. Сучасне суспільство позбавило
цнотливості наших дітей і молодь че>
рез пропаганду гріховних вчинків і
способу життя. З гріхом ми не повин>
ні йти на компроміс і взагалі не мати
до цього ніякого відношення!

Ідіть услід за Христом, роблячи
гідні вчинки

«Ви>бо були колись темрявою, те>
пер же ви світло в Господі, – поводь>
теся, як діти світла, бо плід світла
знаходиться в кожній добрості, і
праведності, і правді. Допевняйтеся,
що приємне для Господа» (Ефесян
5:8>10).

Тепер, коли ми стали дітьми світ>
ла, наші вчинки мають відповідати
нашому званню. «Отак ваше світло
нехай світить перед людьми, щоб
вони бачили ваші добрі діла, та про>
славляли Отця вашого, що на небі»

(Матвія 5:16). Ми повинні дозволити
світлу, що в нас, світити так, щоб ін>
ші змогли знайти дорогу до Бога.
Коли ми розповідаємо про Христа
людям, що нас оточують, це світло
має освітлювати їхнє життя. «Коли ж
наша Євангелія й закрита, то закри>
та для тих, хто гине, для невіруючих,
яким бог цього віку засліпив розум,
щоб для них не засяяло світло Єван>
гелії слави Христа, а Він образ Бо>
жий» (2 Коринтян 4:3>4). Настанова,
дана нам Христом, – така ж, як і та,
що Він дав апостолу Павлові: «Від>
крити їм очі, щоб вони навернулись
від темряви в світло та від сатаниної
влади до Бога, щоб вірою в Мене
отримати їм дарування гріхів і долю
з освяченими» (Дії 26:18).

Ми повинні шукати, «що приємне
для Господа» (Ефесян 5:10). Інакше
кажучи, ми повинні прагнути робити
те, що Йому приємно, що Йому до
вподоби, чого Він хоче. Кожну нашу
думку, слово і вчинок ми повинні пе>
ревіряти запитанням «чи подобаєть>
ся це Богу?». Ми не повинні жити в
рамках світської прийнятності. Заду>
майтеся над тим, як усе змінилося
хоча б за останні 30 років. Згадайте,
які вислови вживалися на радіо того
часу, і порівняйте їх із сьогоднішні>
ми... Тому кожен християнин повинен
прийняти незмінні Божі стандарти і
жити відповідно до них.

Ідіть услід за Христом, ходячи у
світлі

«Усе ж те, що світлом докоряється,
стає явне, бо все, що явне стає, то
світло. Через це то й говорить: “Спля>
чий, вставай, і воскресни із мерт>
вих, – і Христос освітлить тебе!”»
(Ефесян 5:13>14).
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Коли ми сідаємо читати, ми увім>
кнемо світло, щоб було краще видно.
Хірург не буде оперувати хворого
без спеціального освітлення. Худож>
ник не буде малювати картину в тем>
ній кімнаті. Фотограф витрачає наба>
гато більше часу на розміщення ос>
вітлювальних приладів, ніж на сам
процес фотографування. Тільки світ>
ло допомагає нам чітко побачити, що
знаходиться перед нами.

Світло Бога розкриває каліцтво
людини гріхом. Світло Бога розкри>
ває Христа як Спасителя. Якщо ви
продовжуєте жити в пітьмі гріха, про>
киньтеся і довіртеся Христу, прий>
міть Його як свого Спасителя. Тільки
тоді ви зможете довідатися, яка це
радість – жити новим життям у Хри>
сті Ісусі. Бог хоче вивести вас із піть>
ми в прекрасне світло життя у Хри>
сті, рішення за вами.

Якщо ви вже прийняли Христа, запишіть кілька переваг нового життя у світлі
Ісуса Христа і розкажіть про них хоча б одній неспасенній людині.

Які методи ви можете використовувати, щоб донести вістку про спасіння до
людини?
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Бог промовляє до кожного спосо>
бом, який унікальний для окремо
взятої людини. Господь ніколи не бу>
де заперечувати те, що Він вже ска>
зав у Своєму Слові.

Кожний християнин повинен знати,
як упізнавати голос Божий. Якщо ви
не знаєте, як Бог говорить до вас, то>
ді як ви можете знати та виконувати
волю Божу? Бог бажає, щоб людина
пізнала Його у спілкуванні, щоб на>
вчилася чути Його голос. Досліджу>
вати Святе Письмо – це можливість
пізнавати Творця Всесвіту.

Як нове створіння у Христі ви хоче>
те, щоб Бог керував вашим життям,
але розумієте, що Господь відкриває
Свою волю тільки тим, хто відчуває
спрагу виконувати її, а не тільки зна>
ти. Таким чином, нам потрібно пізна>
вати, у чому полягає Його воля
(Ефесян 5:17). Пізнавати – значить
зіставляти факти, робити висновки і
розуміти їхнє значення. Кожне слово
в Біблії має значення, і існує безліч
методів, як зрозуміти ці слова і за>
стосувати їх у житті. Вивчаючи сьо>
годнішній урок, постарайтеся за>
пам’ятати п’ять ключових істин, що
допоможуть визначити волю Божу у
вашому житті.

Жити з мудрістю
«Отож, уважайте, щоб поводитися

обережно, не як немудрі, але як му>
дрі» (Ефесян 5:15).

Чи доводилося вам приймати
необачні рішення чи чинити нерозум>

но? Людям властиво помилятися,
але нам же не хочеться чинити так
постійно. Щоб не чинити нерозумно,
ми повинні поводитися «обережно»,
міркуючи про наслідки наших вчин>
ків чи слів. Якщо ви хочете жити му>
дро, стежте за своїм молитовним
життям, щоб воно було в належному
стані, за регулярністю читання Біблії
(Колосян 3:16а) і відвідуванням по>
місної церкви (Євреїв 10:25а).

Жити, використовуючи можлиC
вості

«...Використовуючи час, – дні>бо
лукаві!» (Ефесян 5:16).

У грецькій мові для позначення по>
няття «час» існує два різних слова.
Одне з них говорить про послідов>
ність подій, а інше – про відрізок ча>
су, коли можна що>небудь зробити.
В Ефесян 5:16 використовується
слово саме з другим значенням – те,
що говорить про сприятливий для
праці відрізок часу. Головна ідея
цього вірша – треба використовува>
ти будь>яку можливість. Для чого?

Використовуйте ті можливості, що
надає вам для праці Бог. З моменту
нашого народження нам дається мо>
жливість пізнати Христа, довіритися
Йому і жити для Нього. Можливості
дуже легко упустити, тому намагай>
теся використовувати відведені вам
Богом час і сили, щоб славити Його
Ім’я.

Наше життя біжить так швидко,
що ми перестаємо вважати важли>
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Біблійний текст: Ефесян 5:15–17; Римлян 12:1–2; 1 Петра 4
Ключова істина: живете ви за Божою волею чи ні – це легко

визначити за вашим щоденним вибором
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вими дні, що наче пролітають. Якщо
ви не упускаєте надану вам сьогодні
можливість служити Богу і людям, то
ви «використовуєте час». Саме з ви>
користаних на добро чи витрачених
намарне днів і складається наше
життя.

Жити, досліджуючи і розуміючи
«Через це не будьте нерозумні, але

розумійте, що є воля Господня»
(Ефесян 5:17).

Деякі завдання нашого життя ви>
словлені в Біблії дуже чітко. Все, що
велить нам робити Бог у Своєму
Слові, – це однозначно є воля Божа.
Люди можуть бути дуже переконли>
вими у своїх доказах, виглядати ду>
ховними і дуже набожними, говоря>
чи, що «Бог їм сказав», але все>таки
робити щось, що суперечить Біблії.
Ніколи не робіть нічого,
що суперечить Біблії.

Але як довідатися во>
лю Божу в інших випад>
ках, коли в Біблії немає
чітких вказівок?

1. Прагніть виконувати Божу волю
всім серцем. Ісус сказав: «Коли хоче
хто волю чинити Його, той довідаєть>
ся про науку, чи від Бога вона, чи від
Себе Самого кажу Я» (Івана 7:17).
Інакше кажучи, якщо ви хочете чини>
ти Божу волю, Бог її вам відкриє. Ми
не повинні підходити до цього питан>
ня так: «Боже, відкрий мені Свою во>
лю, а я вирішу, хочу я цього чи ні», а
«Боже, відкрий мені Свою волю, і я
зроблю це, чого б воно мені не було
варте».

2. Молячись, просіть Божого керів>
ництва. Молитва – це не тільки коли
ви говорите до Бога. Якщо ви будете
уважні, то почуєте Його відповідь.

Бог іноді вже під час молитви може
відкрити вам Свою волю, нагадуючи
відповідні тексти Письма.

3. Вивчайте Біблію. У Псалмі
118(119):105 говориться: «Для моєї
ноги Твоє слово – світильник, то світ>
ло для стежки моєї». Божа воля зав>
жди відповідає Його Слову. Напри>
клад, минулого уроку ви розібрали,
що є нечистотою. Звичайно, ви не
знайдете в Біблії заборони дивитися
фільми з еротичними сценами, але
ми знаємо духовний і фізичний
закон, що говорить: те, на що ми ди>
вимося і про що думаємо, через
якийсь час виявляється й у наших фі>
зичних діях (Луки 11:34>36). Пере>
гляд подібних фільмів чи журналів
обов’язково приведе нас до хтивості,
розпусти, а стосовно цього вже є
пряма вказівка у Святому Письмі.

Виходить, ви однознач>
но можете зробити вис>
новок, що збереження
себе чистим від пере>
гляду подібної продукції
і є Божа воля щодо да>

ної сфери вашого життя.
4. Будьте слухняні Духові Святому.

«Бо всі, хто водиться Духом Божим,
вони сини Божі» (Римлян 8:14). Це –
дуже особиста і таємна частина піз>
нання Божої волі. Як християнин, ви
можете отримувати внутрішнє пра>
гнення (спонукання) від Духа Свято>
го. Він знає волю Божу і передає її
вам (Римлян 8:26>28).

5. Визначте напрямок, йдучи у яко>
му, ви відчуваєте спокій у серці. «І
нехай мир Божий панує у ваших сер>
цях, до якого й були ви покликані в
одному тілі. І вдячними будьте!» (Ко>
лосян 3:15). Якщо ви живете в тісно>
му спілкуванні з Богом, то при

Досліджувати Святе
Письмо, дає людині мо-
жливість пізнавати Твор-
ця Всесвіту
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необхідності вибору йдіть у тому на>
прямку, що дає вам мир у серці – це,
швидше за все, і є воля Божа.

Якщо у вашому житті відбувається
духовна боротьба щодо того, що є
воля Божа, проводьте більше часу
молячись, вивчаючи Біблію і слухаю>
чи, чого хоче Дух Святий і що дає
вам внутрішній мир і спокій. Усе це
допоможе вирішити ваше питання.
Якщо Дух Святий дає вам внутрішній
мир і впевненість у вирішенні певної
справи, це і є Божа воля. І нехай на
вас не впливають думки, крик і глу>
зування людей, що не знають Бога.

Жити, як жертва
«Тож благаю вас, браття, через

Боже милосердя, – повіддавайте ва>
ші тіла на жертву живу, святу, приєм>
ну Богові, як розумну службу вашу»
(Римлянам 12:1).

Це наполегливе прохання Самого
Бога. Він хоче, щоб ви присвятили
Йому себе в живу жертву. Зауважте,
у живу, а не мертву.

Віддаючи себе Бо>
жому провидінню, ви
надаєте себе для слу>
жіння Богу. Ви стаєте
інструментом у Його
руках, віддаєте Йому
свої вуха, очі, мозок,
руки і ноги, щоб Він
використовував їх для
Своєї мети.

Заклик присвятити себе Богу зву>
чить у світлі Його милосердя і любові,
що спонукали Ісуса Христа втілитися
і вмерти за наші гріхи для нашого
спасіння. Саме це Боже милосердя
закликає вас віддати себе в живу
жертву! Його милосердя – це любов,
виявлена на ділі. Його милосердя

просить, благає вас віддати себе на
служіння Йому цілком. Його милосер>
дя перевершує будь>які жертви з на>
шого боку.

Коли в церкві збирають матеріаль>
ні пожертви, ви, швидше за все, кла>
дете і десятину, і пожертвування.
Жертвувати – дуже гарний біблійний
звичай. І все>таки, коли ви робите це,
згадуйте, що Бог хоче бачити жер>
твою вас самих... Уявіть, що ви кла>
дете самі себе на тарілку для пожер>
твувань. Бог хоче, щоб ви віддали
Йому себе без залишку.

Жити, перетворюючись
«І не стосуйтесь до віку цього, але

перемініться відновою вашого розу>
му, щоб пізнати вам, що то є воля
Божа, добро, приємність та доскона>
лість» (Римлян 12:2).

Спасіння цілком змінює наше жит>
тя, дає нам новий погляд на Бога,
людей, на речі і життя. Слова Римлян
12:2 показують, що в нашому розумі

з моменту покаяння і
решту життя точиться
постійна боротьба, що
описана двома слова>
ми: «не стосуйтесь» і
«перемініться». Світ
хоче, щоб ви до нього
«прис тосувалися» ,
тобто стали такими, як
усі, не виділялися з грі>

ховної юрби. Бог же, навпаки, хоче
змінити вас, перетворити, зробивши
подібним до Ісуса Христа.

Коли ми одержуємо з милості Бо>
жої спасіння, Він змінює наш харак>
тер і нашу природу. Він дає нам но>
вий розум – розум Христа. Якщо ви
дозволите світу «пристосувати» вас
до нього, то почнете діяти неприрод>

Якщо у вашому житті
відбувається духовна бо-
ротьба щодо того, що є во-
ля Божа, проводьте більше
часу молячись, вивчаючи
Біблію і слухаючи, чого хо-
че Дух Святий і що дає вам
внутрішній мир і спокій
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ним чи навіть неприйнятним для іс>
тинних християн чином.

Іноді, коли діти у грі чи на святі зо>
бражують якусь тварину, вони нама>
гаються не тільки одягти костюм, а й
поводитися відповідно до образу.
Якщо це, наприклад, заєць, то вони
не лише прилаштовують собі довгі
вуха і пухнатий хвостик, але і по>
водяться «як зайчик» – стрибають,
підгинають «передні лапки». Але це
не робить їх насправді зайчиками...
Будучи християнином, чи не вдяга>
єте ви образ, звичайний для цьо>
го світу, щоб «не дуже виділятися»?
Чи не чините ви так, як чинять тільки
не відроджені люди?

Присвятіть себе постійному пере>
творенню в образ Христа. Це пере>
творення відбудеться тільки тоді, ко>
ли ви почнете зовні виявляти те, що
знаходиться у вашому серці, яке ви
довірили Христу. Якщо ви підкорите
ваше життя Богу, Він буде щодня
змінювати і поліпшувати його. Якщо
ви будете постійно намагатися дого>
джати Йому, зміни, частина з яких
буде явною, інша – спочатку малопо>
мітною, почнуть регулярно виявляти>
ся у вашому житті. Ви почнете помі>
чати, що не пристосовуєтеся до цьо>
го світу, а постійно змінюєтеся і зрос>
таєте в Христі.

Чи хочете ви переживати подібне
відновлення у власному житті? Бог
робить його через Христа, Своє Сло>
во і через служіння Духа Святого.

Прийняти рішення шукати і викону>
вати волю Бога – найкраще і найму>
дріше з усього, що ви можете зроби>
ти у своєму житті. Якщо ви хочете
вести мирне і плідне життя – шукай>
те волі Божої!

Виділіть час, щоб поміркувати над
трьома словами, якими описана воля
Божа для віруючого: «добро», «при>
ємність» і «досконалість». Врахуйте
те, що Бог завжди й у всіх Своїх
вчинках добрий (Єремії 29:11).

Напишіть, що для вас особисто оз)
начає, що воля Божа

> добро

> приємність

> досконалість

Що вам треба виправити у своєму
житті, щоб краще пізнавати і виконува)
ти волю Божу?
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Життя, наповнене Святим Духом –
це життя переможця. У кожному
християнині живе Святий Дух, але
ми не завжди живемо згідно з Йо>
го настановами. Можливо, життя по>
за Його водійством виглядає не так
вже й погано, але воно ніколи не при>
несе тих чудових плодів, які Бог хоче
бачити в житті Свого нового створін>
ня у Христі.

Дух Святий веде Божих дітей від
однієї перемоги до другої, а наше
завдання – залишатися в покорі і
слухняності Господу, наповнюючись
Його Духом.

Два прямо протилежні впливи
«І не впивайтесь вином, в якому

розпуста, але краще наповнюйтесь
Духом» (Ефесян 5:18).

Вплив вина. Зловживання алкоголь>
ними напоями – розповсюджена
проблема не тільки нашого часу, це
було проблемою і в часи Старого
Заповіту, і в часи апостола Павла.
На сьогодні мозок людей уже пере>
ситили рекламою, що зображує
вживання алкоголю як щось дуже
добре, модне і привабливе. Спиртні
напої у всіх своїх широких різнови>
дах руйнують людей і суспільство.
Одного хіміка якось запитали: «А чи
правда, що алкоголь може розчиня>
ти м’ясо?». Він відповів: «Звичайно.
Він може розчинити навіть золото! А
ще одяг, машини, будинки, родини і
взагалі усе, що цінується людиною».
Чи знаєте ви, що за більшість авто>

мобільних аварій також відповідає
алкоголь? А чому розпадається так
багато сімей? А скільки вбивств і ін>
ших жорстоких подій спричинено
все тим же алкоголем? Алкоголізм –
ознака пропащої людини, і вплив ал>
коголю – негативний.

Вплив Святого Духа. Дух Святий
завжди впливає на нас таким чином,
щоб ми робили добро. Алкоголік пе>
ребуває під владою спиртних напоїв,
а ми ж повинні цілком віддати себе у
владу Господа. Те, що ми «прийма>
ємо всередину», визначає наші вчин>
ки і навіть наші думки. Так до пра>
ведних і смиренних християн можна
застосувати вираз «він упоєний Ду>
хом Божим». Хіба не правда, що нам
необхідний Божий вплив, щоб вести
гідне життя і робити добрі справи для
Бога? Так, безсумнівно, тому Бог і
послав Святого Духа.

Наповнення Святим Духом відріз>
няє спасенну людину від інших. Дух
Святий допомагає нам робити доб>
ро, Він є постійним джерелом духов>
ної сили й енергії, необхідних для
здійснення мудрого вибору і вирощу>
вання плодів Духа (Галатів 5:22>23).

Радість наповнення
Святим Духом

«...розмовляючи поміж собою
псалмами, і гімнами, і піснями духов>
ними, співаючи й граючи в серці
своєму для Господа» (Ефесян 5:19).

У часи ранньої Церкви псалмами
називали релігійні песнеспіви, що

Наповнюйтеся Святим Духом 99

Біблійний текст: Ефесян 5:18C20; Дії 1:1C14
Ключова істина: Святий Дух спонукає християн до добрих

справ і допомагає зберігати вірність і прославляти Бога

НАПОВНЮЙТЕСЯ СВЯТИМ ДУХОМ УРОК 

20
УРОК 

20



100 Прагнемо до Небесної Вітчизни

входять до старозаповітної книги
Псалтир. Для нас сьогодні вони озна>
чають тексти з Біблії, покладені на
музику. «Гімни» – це урочисті пісні
духовної тематики, що створені для
прославлення Бога під час богослу>
жінь. «Духовні пісні» – це менш «офі>
ційні» музичні твори, що виражають
радість серця людини, яка живе з
Христом. Зазвичай вони звучать у
неформальній, дружній обстановці.
Різноманітні християнські музичні
твори, які ми співаємо вдома, у цер>
кві і під час спілкування, мають бути
наповнені Духом Святим, у них по>
винна відбиватися радість віри і спа>
сіння.

Спів чинить на нас сприятливий
вплив. Псалмоспівці знову і знову за>
кликають нас «покликувати» (вира>
жати радісне захоплення) Богу (Пса>
лом 32(33):1>4; 46(47):6>8; 65(66):1>4;
80(81)2>5; 94(95):1>3; 97(98):1>9;
99(100); 150). Спів – це важлива ча>
стина нашого особи>
стого поклоніння і бого>
служіння зокрема. Хва>
ла має виходити від
серця і бути спрямова>
на до Бога. Коли ми від>
криваємо свої вуста в
прославленні і благо>
словляємо Бога, Він та>
кож благословляє нас. Християнські
пісні піднімають наш настрій, і вони ж
утішають нас у часи страждань (Пса>
лом 39(40):1>5).

Між нашим знанням Божого Сло>
ва і нашим поклонінням Йому в пісні
існує прямий взаємозв’язок. Якщо
ми відокремлюємо наше прослав>
лення Бога від Його Слова, ми ста>
вимо себе в дуже ризиковане стано>
вище. Ось чому так важливо співати

пісні, що побудовані на біблійному
змісті.

Через християнські гімни та пісні
хвали, чи то в церкві, чи в домашній
групі, – християни можуть прослав>
ляти і величати Бога. Господь ви>
користовує християнські пісні, щоб
зміцняти нас духовно і підкоряти
керівництву Духа Святого в нашо>
му житті.

Зверніть увагу на те, які пісні спі>
ває людина, і ви довідаєтеся, хто
контролює її життя.

Результати наповнення 
Святим Духом

«Дякуючи завжди за все Богові й
Отцеві в Ім’я Господа нашого Ісуса
Христа» (Ефесян 5:20).

Подяка – це ще один прояв напов>
нення Духом Святим. Ми повинні бу>
ти завжди вдячними. «Подяку скла>
дайте за все, бо така Божа воля про
вас у Христі Ісусі» (1 Солунян 5:18).

Починайте щодня з роз>
мірковування, за що ви
вдячні Богу. Дуже ча>
сто ми сприймаємо Бо>
жу турботу про нас як
належне і не дякуємо
Богові за Його милість і
доброту. Але ж Він дав
нам усе: «Усе, що пот>

рібне для життя та побожности, по>
дала нам Його Божа сила пізнанням
Того, Хто покликав нас славою та
чеснотою» (2 Петра 1:3). У духовно>
му плані ми отримали від Бога про>
щення, усиновлення, спасіння, віру,
Його постійну присутність, братів і
сестер у Христі і вічне життя з Ним. У
фізичному плані більшість з нас ма>
ють від Бога руки, ноги, здоров’я,
місце проживання, їжу, одяг, родину,

Дух Святий веде Бо-
жих дітей від однієї пере-
моги до другої, а наше
завдання – залишатися в
покорі і слухняності Гос-
поду, наповнюючись Йо-
го Духом
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гарних друзів, роботу і ще багато чо>
го іншого, що ми звикли вважати
своїм. Зверніть увагу, що дуже бага>
то людей не мають чогось чи навіть
усього з перерахованого вище, тому
дякуйте Богові так, ніби ще вчора ви
не мали всього цього, а сьогодні Він
вам усе подарував.

Для того, щоб прославити Бога,
досить згадати день свого спасіння
чи хрещення, весілля, народження
дітей, день покаяння близької вам
людини. Чому б вам не спробувати
написати на аркуші паперу перелік
того, що зробив для вас Бог?

Біблія говорить, що ми повинні дя>
кувати «за все» (Ефесян 5:20; 1 Со>
лунян 5:18). Коли ми наповнюємося
Святим Духом, ми здатні дякувати
Богу і тоді, коли переживаємо труд>
нощі, коли обставини складаються
не так, як би ми того хотіли, коли на>
ше серце стискується від болю, коли
ми почуваємо себе всіма забутими.
Тільки віруюча людина може з упев>
неністю сказати в будь>якій ситуації,
тому що Сам Бог сказав це у Своє>
му Слові: «І знаємо, що тим, хто лю>
бить Бога, хто покликаний Його по>
становою, усе допомагає на добре»
(Римлян 8:28).

Святий Дух зробив нас дітьми Бо>
жими (Івана 1:12); Він живе в нас
(Римлян 8:9); ми запечатані Святим
Духом у день нашого спасіння (Ефе>
сян 1:13>14); Святий Дух допомагає
нам у свідченні (Івана 16:7>11), про>
славляє Христа й учить цьому нас
(Івана 16:13>15).

Дайте відповідь для себе на запи)
тання.

Чи часто ваше серце наповнює по>
дяка Богу за труднощі, так само як
за успіх, чому?

Чи маєте ви бажання славити Бога
за все, якщо так, то яким чином?

Помоліться такою молитвою: «До)
рогий Дух Святий! Наповнюй моє сер)
це і життя, щоб мені завжди бачити
Твій вплив у своєму житті!» 



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ів. 14C15
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ів. 16C17
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ів. 18C19
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ів. 20C21
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 5C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Усе життя Христа було присвячене
служінню іншим і задоволенню їхніх
потреб. Він жив для того, «щоб по>
служити, і душу Свою дати на викуп
за багатьох» (Матвія 20:28). Павло
також був готовий «витратитися й
себе витратити за душі» (2 Коринтян
12:15). Матвій вкладав свої кошти і
час для того, щоб люди мали можли>
вість пізнати Христа як Свого Спаси>
теля: «І справив Левій у своїм домі
велику гостину для Нього. І був на>
товп великий митників й інших, що
сиділи з Ним при столі» (Луки 5:29).
В історії християнства можна знайти
дуже багатьох вірних чоловіків і жі>
нок, що цілком віддавали себе на
працю для Господа, щоб інші почули
звістку спасіння. Саме про таких лю>
дей думав апостол Павло, коли пи>
сав Тимофієві: «А що чув ти від мене
при багатьох свідках, те передай вір>
ним людям, що будуть спроможні й
інших навчити» (2 Тимофія 2:2).

На жаль, нинішнє суспільство
створило культ «его», при якому у
всіх життєвих рішеннях власне «я»
має бути забезпечене в першу чер>
гу. Проте підхід «спочатку подиви>
мося, що з цього можу отримати я»
не є чимось наново винайденим.
Егоїзм увійшов у життя людини з ча>
су гріхопадіння Адама і відтоді зав>
жди залишався частиною нашого
старого єства.

У зв’язку з цим було б досить див>
но, якщо б світ виховував суспіль>

ство за принципом «Вважайте один
одного за більшого від себе», у яко>
му кожний шукав би можливості до>
помогти ближньому, а головною ме>
тою було б не тільки забезпечення
потреб суспільства в цілому, але і по>
треб кожної людини зокрема. Однак
такий принцип може існувати у ново>
му створінні в Христі, Який дає люди>
ні новий спосіб життя. «Вважайте
один одного за більшого від себе» –
це основний девіз християн з часів
Ісуса Христа до сьогоднішнього дня.
Це не всесвітня організація взаємо>
допомоги, а просто чудовий спосіб
плекати в собі християнські якості.

Обопільна покора
«...Корячися один одному у Хри>

стовім страху» (Ефесян 5:21). Неба>
гато раніше у своєму листі до ефе>
сян Павло закликає їх (і нас) чинити
«зо всякою покорою та лагідністю, з
довготерпінням, у любові терплячи
один одного, пильнуючи зберігати
єдність духа в союзі миру» (Ефесян
4:2>3). Якщо говорити про взаємну
покору, то зверніть особливу увагу
на слово «лагідність». Покора – це
характеристика нашого ставлення
один до одного. «Любіть один одного
братньою любов’ю; випереджайте
один одного пошаною!» (Римлян
12:10). Ми повинні ставитися до ін>
ших так, начебто їхні труднощі чи
проблеми для нас важливіші, ніж
власні.

Вважайте один одного за більшого від себе 103

Біблійний текст: Ефесян 5:21; Галатів 5:13C26; 6:1C10;
Филип’ян 2:3C4

Ключова істина: служачи і корячись іншим, ви служите і коритеся
Господу
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Обопільна покора дозволяє церкві
функціонувати в повній гармонії. У
кожного з нас, напевно, траплялася
спокуса вчинити за принципом «моя
дорога – найкраща» чи «і в мене є
права». Таке ставлення не можливе
у житті сповненого Святим Духом
християнина. Ми повинні поважати
один одного, а ця повага веде до
взаємної покори. Коли ми починаємо
практикувати таке підпорядкування і
смиренність у повсякденному житті,
це стає великим благословенням як
для церкви, так і для нас самих.

Обопільна любов
«Бо ви, браття, на волю покликані,

але щоб ваша воля не стала приво>
дом догоджати тілу, а любов’ю слу>
жити один одному!» (Галатів 5:13).
Християнська воля – це великий
привілей. Ми вільні від провини, по>
карання і влади гріха. Наскільки чу>
десна ця воля! Але така воля не дає
нам права догоджати своєму тілу.
Вона надає право служити Богу й
один одному. Обопільна покора й
обопільна любов бу>
дуть допомагати нам
у прагненні постави>
ти іншого вище за се>
бе, і згодом перетворяться в служін>
ня іншим.

Взагалі, Галатів 5:13 говорить про
служіння раба. В історії людства є
темні сторінки, коли одні люди роби>
ли рабами інших людей. Однак зі
словом «раб» зв’язані і світлі понят>
тя, коли одна людина служить іншо>
му, тому що дуже його любить. «Бо
ввесь Закон в однім слові міститься:
“Люби свого ближнього, як самого
себе!”». Проблеми в сім’ях, церквах і
в суспільстві можна дуже швидко ви>

рішити, якщо скрізь і в усьому керу>
ватися взаємною любов’ю.

Обопільна смиренність
«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» (Филип’ян 2:3>4).
Смиренність не з’являється в жодно>
му з нас «сама по собі». А гордість –
запросто. Дійсно, люди здебільшого
навіть борються зі смиренністю: «це
буде по>моєму», «я в першу чергу
повинен подбати про себе», «мене
повинні обов’язково помітити», «це
місце дуже зручне – воно створе>
но явно для мене» тощо. І все>таки
заклик до обопільної покори і лю>
бові містить у собі й обопільну сми>
ренність.

Ми не повинні нічого робити з
чванливості (доводячи, що ми кращі
за інших). Егоїстичність і гордість
ніколи не мають ставати мотивом
наших вчинків. Суперництво поро>
джує ворожість, тертя, розбіжності

та сварки і завжди ве>
де до неприємностей.
Позитивний результат
будь>яких стосунків

ґрунтується на прагненні однієї лю>
дини вважати іншу вищою за себе.
Чи знаєте ви, що керівники альпініст>
ських груп ніколи не піднімаються на
вершину першими? Вони повинні пе>
реконатися, що вся команда вже до>
сягла вершини, і лише потім дозво>
ляють і собі милуватися краєвидами,
до яких так довго піднімалися. Обо>
пільна смиренність дає нам здатність
відійти убік, щоб дозволити іншій лю>
дині пройти вперед до того, до чого
ви обоє прагнули. Смиренність ство>

Люби свого ближнього,
як самого себе!
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рює атмосферу гармонії. Ми повинні
відкинути марнославство та гордість
і зробити смиренність своїм постій>
ним супутником.

Смиренність – дуже швидкоплинне
явище. Як тільки ми по>
думали, що досягли йо>
го, то його вже й немає.
Бог знає наше серце, і
Йому дуже гірко, коли
ми упокорюємося напо>
каз. «Стережіться ви>
ставляти свою милостиню перед
людьми, щоб бачили вас; а як ні, то
не матимете нагороди від Отця ва>
шого, що на небі. Отож, коли чиниш

ти милостиню, не сурми перед себе,
як то роблять оті лицеміри по синаго>
гах та вулицях, щоб хвалили їх люди.
Поправді кажу вам: вони мають уже
нагороду свою!» (Матвія 6:1>2).

У смиренності стежте
за тим, які потреби є в
навколишніх. Огляньте>
ся навколо, і ви їх поба>
чите. А потім зробіть те,
на що у вас є здібності і
ресурси. Моліться, щоб

Бог розвивав у вас почуття турботи
про ближніх, щоб ваше життя було
подібне до життя Христа, Який жив,
щоб послужити людям.

Ми повинні відкинути
марнославство та гор-
дість і зробити смирен-
ність своїм постійним су-
путником

У якій частині вашого життя найважче розвивати покору та смиренність?

Напишіть, якими способами можна підвищити в собі християнські якості, і
тим самим виконати християнський девіз: «Вважайте один одного за більшого від
себе»?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок
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Ісус Навин озвучив прекрасну істи>
ну про важливість єдності і спільного
поклоніння Богу своєї сім’ї: «Вибе>
ріть собі сьогодні, кому будете слу>
жити... А я та дім мій будемо служи>
ти Господеві» (Ісуса Навина 24:15).
Сам Ісус Навин докладав зусиль для
того, щоб його сім’я була благоче>
стивою і люблячою, він дотримував>
ся Божого задуму у влаштуванні сім’ї
і дому. Сім’я християнина – це голов>
ний показник здоров’я суспільства
чи церкви. Якщо зруйнується христи>
янська сім’я, суспільство і церква та>
кож деградують.

Апостоли говорили про влашту>
вання сім’ї на підставі любові і підпо>
рядкування. У той час, як писалися ці
слова, цінність сім’ї не була високою.
У Греції інститут сім’ї перебував у ру>
їнах, а поняття сімейної вірності фак>
тично було відсутнє. У Римі поняття
сім’ї підходило до крайньої межі сво>
го падіння. Апостоли закликали оно>
влених людей до нового способу
життя у своїх родинах. Дух Святий,
відроджуючи людину, очищає й ос>
вячує всі сфери її життя, у тому числі
і взаємини чоловіка і дружини, бать>
ків і дітей.

Дружини повинні виявляти 
повагу через добровільну 
покірність

Християнська покора ґрунтується
на попередньому підпорядкуванні
Господу. Взаємна повага може ґрун>
туватися тільки на підпорядкуванні

обох – чоловіка і дружини – Богу
(Ефесян 5:21). Усяка покора прямо
зв’язана з тим, наскільки ми віримо в
Христа і бажаємо догоджати Йому.
Покора – це ключова істина, як для
жінки, так і для чоловіка.

Якщо жінка більше дивиться на
Господа, вона побачить, що чолові>
кові коритися буде легше. Питання,
яке чоловік і жінка повинні виріши>
ти – чи хочемо ми налагодити сто>
сунки в нашому домі відповідно до
Божого задуму? Адже розподілив ро>
лі в родині Сам Бог.

Якщо коли>небудь у житті нам бу>
дуть необхідні спільні зусилля, то це
насамперед у родині. Чоловік ніколи
не повинен ставати «владним коман>
диром». Ні чоловік, ні дружина не ма>
ють бути і «ганчіркою, об яку витира>
ють ноги». Дружина для чоловіка –
помічник, доповнення, подруга, що
відповідає йому. Взаємини в родині і
шлюбі, побудовані на взаємній пова>
зі, зроблять сімейне життя радісним,
спокійним і животворним. Більш то>
го, покора – це прекрасне свідчення
того, що ця жінка – християнка.

Чоловіки повинні виявляти 
повагу через жертовну любов

Чоловікам Павло у своєму послан>
ні пише більше, ніж дружинам. Його
звернення встановлює для чоловіків
досить високі стандарти. Можливо,
багато дружин, читаючи ці слова, ду>
мали: «От якби мені такого чолові>
ка!..» Апостол постійно наводить як
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Біблійний текст: Ефесян 5:22C6:4; 1 Петра 3:1C12
Ключова істина: християнські стосунки в родині ґрунтуються

на взаємних любові і повазі
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головний взірець Ісуса Христа. «Чо>
ловіки, любіть своїх дружин, як і Хри>
стос полюбив Церкву, і віддав за неї
Себе» (Ефесян 5:25).

Коли чоловік присвячує себе своїй
дружині так, як Христос присвятив
Себе Церкві, він раптом виявляє, що
його шлюб – прекрасний. Це тому,
що чоловік її любить любов’ю>агапе –
жертовною любов’ю, якою Христос
полюбив світ. Тоді дружині дуже лег>
ко коритися чоловікові, який скорив>
ся Христу і Його вченню.

Вірші Ефесян 5:26>27 показують,
що Бог відокремив Церкву від цього
світу, як Свою особливу коштов>
ність. Хіба не правильно те, що чо>
ловік належить дружи>
ні, а дружина належить
чоловікові (1 Коринтян
7:3>4)? Ці вірші опису>
ють повагу і любов, які
перемагають егоїзм і
виявляються у взаєм>
ному доповненні. І це
сприяє процесу наведення і підтри>
мання ладу в домі.

Ефесян 5:28 говорить про те, що
чоловік повинен любити свою дру>
жину, як самого себе. Для чоловіків
дуже важливим у житті є поняття че>
сті, гідності. Чоловік, що не поважає
себе, – сумне видовище. Любити
дружину – значить бути гідною лю>
диною, не позбавленою чоловічої
честі. Вірш 29 вчить нас, що чолові>
ки повинні годувати і зігрівати своїх
дружин.

Вірші 30>31 фактично повторюють
фундаментальні заповіді шлюбу, да>
ні Самим Богом ще в Буття 2:23>24.
Первісний Божий задум був такий,
що чоловік буде одружений з одною
жінкою до кінця свого життя. Але лю>

ди дотримувалися цього не дуже
довго (Буття 4:19). Коли ми зневажа>
ємо Божі задуми, проблем довго че>
кати не доводиться. Суспільство, що
відкидає Божі закони, дуже швидко
розкладається – саме в цьому варто
шукати причину, чому сьогодні стіль>
ки сімей, що розпалися. У 1990 році
було проведено дослідження, що є
причиною падіння продуктивності на
виробництві. Головною причиною
виявилися сімейні проблеми!

Що ж означають слова «будуть
обоє вони одним тілом»? Так, це го>
ворить і про фізичну близькість, але
мається на увазі і щось набагато
більше! Це духовне, емоційне і навіть

розумове єднання, що
зміцнюється з кожним
днем. Саме ця єдність
усе більше і більше
скріплює подружжя і
між собою, і з Богом.

«Отже, нехай кожен
зокрема із вас любить

так свою дружину, як самого себе, а
дружина нехай боїться свого чолові>
ка!» (Еф. 5:33). Чоловік повинен ста>
ти лідером, що налагодить взаємну
любов і взаємну повагу в сім’ї. І чо>
ловік, і дружина повинні бути добри>
ми, прихильними і розважливими в
будь>якій ситуації. Вони завжди по>
винні ділитися один з одним усіма
своїми задумами, потребами, пере>
живаннями і радощами. Пам’ятайте,
що чоловік (дружина) не вміє читати
ваші думки (навіть якби вам цього
дуже хотілося!). Ваша друга поло>
винка не може дізнатися, які трудно>
щі ви переживаєте чи чому ви радіє>
те, поки ви самі цього не скажете.
Ніколи не допускайте у своєму шлю>
бі «розриву» спілкування.

Дух Святий, відроджу-
ючи людину, очищає й
освячує всі сфери її жит-
тя, у тому числі і взаєми-
ни чоловіка і дружини,
батьків і дітей
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Павло, говорячи в Ефесян 5:33
«кожен», звертається до вас особи>
сто, а потім вже до інших (а не нав>
паки!). Подивіться на малюнок, що
знаходиться нижче: шлюб – це три>
кутник, вершина й основа якого –
Христос, а ви цей трикутник просто
доповнюєте. Хоча Христос невиди>
мий, але про Нього завжди потрібно
пам’ятати. І не допускайте ситуацій,
при яких Йому доведеться залишити
ваш дім. Якщо чоловік і дружина бу>
дуть дотримуватися вчення Господа,
вони побачать, що покора Його за>
повідям приносить справжню ра>
дість і задоволення.

Батьки повинні поважати 
особистість дітей і вчити їх 
слухняності Богу

Батько і мати повинні бути взірцем
благочестя для своїх дітей. На жаль,
багато дітей ніколи не бачили зразка
християнського способу життя. За
даними статистики у світі 78% дітей
живуть у нехристиянських сім’ях. Ду>
же багато дітей не чують, як звучить
проста розмова, сповнена любові...
Вони чують тільки те, як їхні батьки
спілкуються на підвищених тонах з
негарними словами, і на цьому вча>
ться, як потрібно спілкуватися.

Один чоловік розповідав про те, як
він, ще будучи юнаком, пережив роз>
лучення своїх батьків. Він розповідав
про це так: «Мати з батьком постійно
лаялися один з одним і з’ясовували

стосунки. Я не звертав на це ніякої
уваги – мене не зачіпали, і добре».
Він просто не розумів, наскільки його
це «зачіпало»! Коли він виріс і оже>
нився, його шлюб тривав недовго і
також закінчився розлученням.

Ми не повинні бути занадто строги>
ми у стосунках зі своїми дітьми. Ми
не повинні очікувати від чотирирічно>
го малюка вчинків і мислення підліт>
ка, а від підлітка – відповідальності
тридцятирічної людини. Наші надто
високі очікування і розчарування у
випадку, якщо вони не збулися, мо>
жуть стати перешкодою в розвитку
дитини.

Ми повинні вчити дітей, що пра>
вильно, а що ні; що приємно Богу, а
що ні; що прославляє Його ім’я, а що
ні. Бути батьками – це дуже складне,
але разом з тим дуже благословенне
завдання, яке нам дав Бог.

Діти повинні виявляти 
повагу через покору

Кожен віруючий, незалежно від
свого віку, буде відчувати мир і спо>
кій, роблячи те, що велить Бог. Як>
що дитина кориться керівництву
батьків, їй буде легко коритися і
будь>якому іншому керівництву. Це
правило діє, як парасолька, що захи>
щає від дощу, – дитина в безпеці, як>
що знаходиться в її межах, межах
батьківської опіки. Батьки привели
дитину в це життя, вони несуть від>
повідальність перед Богом і суспіль>
ством, вони люблять дитину і вони
мудріші, тому це справедливо, щоб
діти корилися їм.

«“Шануй свого батька та матір” – це
перша заповідь з обітницею, – “щоб
добре велося тобі, і щоб ти був на зе>
млі довголітній!”» (Ефесян 6:2>3). Пав>

Христос

Христос

дружиначоловік
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ло цитує п’яту заповідь (Вихід 20:12) і
застосовує її до новозаповітних ві>
руючих. Діти повинні ставитися до
батьків з повагою і шаною. Найкра>
щим виявом поваги до батьків є жит>
тя в Христі, а найкра>
щим виявом шани до
них буде любов, слухня>
ність і турбота про них.

У цьому невеликому
тексті закладені вічна
істина й обітниця: коли
ми поважаємо своїх
батьків, любимо їх і піклуємося про
них, ми уникаємо багатьох страж>
дань, болю і небезпечних ситуацій,
що можуть дуже скоротити наше
життя. Неповнолітні діти повинні бу>
ти слухняні батькам, коли це відпові>
дає Слову Божому. Дорослі діти по>
винні виявляти велику повагу до
батьків і піклуватися про них за Сло>
вом Божим. Бог бажає, щоб у нашо>
му житті все складалося добре, тому

Він пояснює, як цього досягти – че>
рез слухняність, повагу і любов до
батьків!

Вам, напевно, необхідно ще багато
чого зробити, щоб поліпшити життя у

своєму домі. Може, вар>
то розпочати негайно?

Для того, щоб зроби>
ти стосунки кращи>
ми, спробуйте частіше
користуватися такими
фразами:

> я люблю тебе;
> давай помолимося;
> прости мене;
> спасибі;
> я не повинен був цього робити;
> я пишаюся тобою;
> яке благословення, що ти в мене є!

Лад у домі залежить не від одного
члена сім’ї, а від усіх. Тому кожен по>
винен прагнути до однієї спільної ме>
ти: навести і підтримувати лад у сім’ї.

Питання, яке чоловік
і жінка повинні виріши-
ти – чи хочемо ми нала-
годити відносини в на-
шому домі відповідно до
Божого задуму?

Відповісти на запитання:
Які ваші обов’язки у вашій сім’ї, створеній Господом Богом?

Що входить в обов’язки вашої «половини»?

А які обов’язки мають ваші діти (чи будуть мати)?
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«Отож, брати любі мої, будьте міц>
ні, непохитні, збагачуйтесь завжди в
Господньому ділі, знаючи, що ваша
праця не марнотна у Господі!» (1 Ко>
ринтян 15:58). Завдяки новому спо>
собу життя, отриманому в результаті
народження нового створіння, ми мо>
жемо служити Христу, трудячись з
радістю, і наша робота не буде мар>
нотною (тобто даремною, марною).

Слова зі Святого Письма, які ми
вивчаємо на цьому уроці, звернені до
слуг, рабів (Ефесян 6:5). Зрозуміло,
що ці люди не надто благоденствува>
ли. Можливо, вони були засмучені і
розчаровані своїм становищем і мрія>
ли стати вільними, але, розмірковую>
чи про свої обставини, вважали їх
безнадійними і безперспективними.

Поміркуйте про свою роботу у світ>
лі 6 розділу Послання
до ефесян. Можливо,
вам також не подоба>
ється обстановка на ва>
шій роботі, начальник
чи зарплата. Якщо ви
щодня прокидаєтеся з
небажанням іти на роботу, уявіть,
що ви слуга і почули такі слова: «Ко>
рися своєму начальнику зі страхом і
трепетом, працюючи для нього, як
для Христа, і зберігаючи любов до
своєї роботи». Саме такі слова, що>
правда, трохи в іншому формулю>
ванні, апостол Павло пише рабам,
що стогнуть від тягаря, щоб ті ви>
конували покладені на них обов’яз>
ки з іншим ставленням. Їхня праця –

не для когось із людей, а для Самого
Господа!

Як же можна показати навколиш>
нім людям, що ви трудитеся для Гос>
пода?

Працюйте ретельно
«Раби, слухайтеся тілесних панів зо

страхом і тремтінням у простоті серця
вашого, як Христа!» (Ефесян 6:5).

Якщо рабу написано коритися «зо
страхом і тремтінням», то чи не по>
винні і ви виконувати свою роботу
для Бога з повагою і радістю? Тру>
діться для вашого роботодавця, ро>
блячи все, що ви тільки спроможні.
Робіть свою роботу акуратно і ре>
тельно, прагнучи в усьому догодити
Господу.

«Не працюйте тільки про людське
око, немов чоловіко>
вгодники, а як раби
Христові, чиніть від ду>
ші волю Божу...» (Ефе>
сян 6:6).

Не намагайтеся зо>
бразити робочу обста>

новку, коли начальник знаходиться
поруч, а пам’ятайте, що Бог бачить
вас постійно. Тоді над вами не пот>
рібно буде ставити наглядача, щоб
ви нормально працювали. Працюйте
на своєму робочому місці так, начеб>
то б ви поставлені на це місце Самим
Господом, і Він – ваш безпосередній
начальник. Бог очікує від нас щиро>
сті і покори, а ваша звичка сумлінно
працювати приносить Йому радість.
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Біблійний текст: Ефесян 6:5C9; 1 Петра 2:11C25; Колосян 3:22C4:1
Ключова істина: Христос очікує від Своїх учнів, що вони будуть

відображати Його на своєму робочому місці

ВІДОБРАЖАЙТЕ ХРИСТА НА РОБОТІ УРОК 

23
УРОК 

23

Бог очікує від нас
щирості і покори, а на-
ша звичка сумлінно пра-
цювати приносить Йому
радість



Відображайте Христа на роботі 113

Працюйте старанно

«... служіть із зичливістю» (Ефе>
сян 6:7).

Слово «зичливість» означає ста>
рання, ретельність, ентузіазм, робо>
ту від щирого серця. Ніхто не пови>
нен стояти над вами і змушувати
вас працювати. Вашим головним
мотивом до праці має бути бажання
зробити своєю роботою приємне
Господу – вашому істинному На>
чальнику. У своїй ретельності нама>
гайтеся йти настільки далеко, щоб
Сам Бог сказав вам: «Гаразд, доб>
рий і вірний рабе».

Якщо ви виконуєте свою щоденну
роботу з ретельністю, то є чудовим
відображенням Христа, тому працюй>
те щодня, докладаючи всіх зусиль.
Це – один із найкращих методів бла>
говістя вашим співробітникам. Також
виробіть звичку знаходити в кожній
ситуації щось позитивне. І пам’ятай>
те: старанність – це ознака духовного
здоров’я і справжньої мудрості.

Працюйте цілеспрямовано
«... немов Господеві, а не людям»

(Ефесян 6:7).
Оскільки ви – християнин, нове

створіння, то головною метою вашого
життя є служіння Господу. І тут немає
розмежувань: це – світська робота, а
це – Божа. Усе ваше життя присвяче>
не Богу і є служінням Христу.

Життя апостола Павла було цілком
присвячене Ісусу. Він писав: «Браття,
я себе не вважаю, що я досягнув. Та
тільки, забуваючи те, що позаду, і
спішачи до того, що попереду, я же>
нусь до мети за нагородою високого
поклику Божого в Христі Ісусі» (Фи>
лип’ян 3:13>14). Усе своє життя апо>
стол прожив, служачи Богу і людям.

Коли ви усвідомлюєте, що все ва>
ше життя – це богослужіння, то пере>
станете скаржитися на обставини.
Якщо ви поставите для себе завдан>
ня служити Господу, ви перестанете
прагнути до того, щоб бути в центрі
уваги чи заслужити визнання. Скон>
центрувавшись на Христі, ви не буде>
те звертати увагу на невдачі, критику
і розчарування – ви просто будете від
усієї душі служити Богу.

Працюйте впевнено
«Знайте, що кожен, коли зробить

що добре, те саме одержить від Гос>
пода, чи то раб, чи то вільний» (Ефе>
сян 6:8).

Бог відплатить вам за вашу працю
і ретельність. Мойсей усвідомлював,
що Бог має задум винагородити
Своїх дітей за рабство, яке вони пе>
ренесли. «Вірою Мойсей, коли виріс,
відрікся зватися сином дочки фарао>
нової. Він хотів краще страждати з
народом Божим, аніж мати дочасну
гріховну потіху. Він наругу Христову
вважав за більше багатство, ніж
скарби єгипетські, бо він озирався на
Божу нагороду» (Євреїв 11:24>26).
Нагорода, що дає Небесний Батько,
завжди покриває всі розчарування,
труднощі і смуток, тому працюйте
для Бога з радістю.

Нехай наступна історія послужить
ілюстрацією до слів, сказаних вище.
Одна місіонерська пара повернулася
з Африки після того, як багато років
несла там служіння. Коли їхній паро>
плав увійшов у порт Нью>Йорка, там
зібралася величезна юрба радісних
людей із квітами і чудовий оркестр –
вони зустрічали президента Теодора
Рузвельта, що повертався з Африки
на цьому ж кораблі. Юрба кричала
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«Ласкаво просимо додому!», радію>
чи, що президент повернувся. При
цьому жодна людина не звернула
уваги на літню пару, що присвятила
все своє життя благовістю в Африці.
Це боляче вкололо місіонерів. Прий>
шовши додому, вони з
важким серцем уже ля>
гли було спати, як рап>
том Господь відкрив їм
обом одну істину: «Вам
ще рано слухати ор>
кестр і отримувати кві>
ти. Ви ще не прийшли додому!» По>
дібно до цих місіонерів, ви можете
бути абсолютно впевненими в тому,
що отримаєте нагороду, коли потра>
пите на небо. Це буде гідна оплата
за вашу вірну працю на землі (Матвія
5:12; Луки 12:33; 1 Коринтян 2:9).

Працюйте спільно
«А пани, – чиніть їм те саме, зане>

хаюйте погрози, знайте, що для вас і

для них є на небі Господь, а Він на
обличчя не дивиться» (Ефесян 6:9).

Якщо ви – начальник, то у своїй ро>
боті також не забувайте про Керівни>
ка, Який на небесах. Не залякуйте і
не ображайте своїх підлеглих. Ваша

влада не дає вам права
зловживати нею. Ви, як
і люди, довірені вам
Богом, служите своєю
посадою Богу, і для
Господа немає різниці
між вашою працею і

працею простого робітника, приби>
ральниці. Трудіться разом з вашими
співробітниками так, щоб Боже Ім’я
прославлялося ще більше.

«Робота» – слово просте, але дуже
важливе. Ми повинні робити те, що
Бог нам звелів. Сам Ісус говорив:
«Ми мусимо виконувати діла Того,
Хто послав Мене, аж поки є день.
Надходить он ніч, коли жаден нічого
не зможе виконувати» (Івана 9:4).

Коли ми усвідомлює-
мо, що все наше життя –
це богослужіння, то пе-
рестаємо скаржитися на
обставини

Отже, ми християни, вірні послідовники Ісуса Христа, повинні працювати:
1.
2.
3.
4.
5.

Відповідно до нашого уроку, як ви думаєте: яке благовістя було, є і буде най)
ефективнішим?

Чому?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рим. 7C8
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рим. 9C10
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рим. 11C13
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рим. 14C16
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 18C19
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 20; Еф. 6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Петра 2; Кол. 3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



У духовному житті ми ведемо війну
з супротивником – сатаною, що наба>
гато сильніший за нас. Тому, щоб
протистояти ворогу і перемагати йо>
го, нам необхідна повна Божа зброя –
тільки з нею ми невразливі. Незва>
жаючи на те, що ми стали новим
створінням у Христі і Дух Святий жи>
ве в нашому серці, у нас усе>таки є
три вороги, з якими ми ведемо по>
стійну боротьбу:

1) Наша стара тілесна природа
протистоїть Богу (Галатів 5:13>26).

2) Ми знаходимося у вороже на>
лаштованому світі, системі, що про>
тистоїть Богу (Якова 4:1>10).

3) Диявол – це ворог, що постійно
повстає на духовні істини і спотво>
рює їх (1 Петра 5:6>11).

Таким чином, нам постійно дово>
диться боротися в нашому житті і си>
лою Ісуса Христа перемагати світ,
наше тіло і диявола. Ми повинні під>
готуватися до цього бою, зодягшись
у життєво необхідну духовну зброю.

Необхідність сили 
(Ісус Христос)

«Нарешті, мої брати, зміцняйтеся
Господом та могутністю сили Його!»
(Ефесян 6:10).

Можливо, ви думаєте «я не такий
вже й сильний», і ця думка у певному
розумінні правильна. Апостол Павло
думав так само, коли писав віруючим
Коринта: «І я в вас був у немочі, і в

страху, і в великім тремтінні» (1 Ко>
ринтян 2:3). Ми повинні навчитися,
як обертати нашу слабість у Божу си>
лу. Ось до якого висновку дійшов
Павло: «Коли>бо я слабий, тоді я
сильний» (2 Коринтян 12:10). Хіба ж
це можливо?

Коли ми усвідомлюємо свою безпо>
радність і слабкість, сповідуємо їх
Господу і цілком довіряємо себе в Йо>
го руки, ми дізнаємося, що таке сила
Бога. Для християнського життя
необхідна неземна сила, і вона для
нас доступна! Вона бере свій початок
від особистих стосунків з Ісусом Хри>
стом, що постійно розвиваються.

У кожну духовну битву ми повинні
запросити нашого Верховного Голов>
нокомандуючого – Ісуса Христа! На>
віть маючи весь духовний обладунок,
але не запросивши Ісуса у свій бій –
ми завжди програємо. Та запросив>
ши Христа очолити духовну війну, ми
будемо непереможні. Пам’ятайте: на>
ша сила – Ісус Христос!

Необхідність озброєння 
(повної зброї)

«Через це візьміть повну Божу
зброю, щоб могли ви дати опір дня
злого, і, все виконавши, витримати»
(Ефесян 6:13).

Слово «візьміть» потрібно розуміти
як «візьміть і зодягніть». Боксери, ви>
ходячи на ринг, не мають на собі нія>
ких видимих засобів захисту. Вони
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Біблійний текст: Ефесян 6:10C17; 1 Коринтян 10:12C13;
2 Коринтян 6:1C10

Ключова істина: Бог закликає кожного християнина брати участь у
духовній битві та обіцяє Своїм слухняним дітям перемогу
в Христі
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цілком відкриті супротивнику і на пер>
ший погляд здаються беззахисними.
У духовній боротьбі ми також стоїмо
віч>на>віч з супротивником, але Бог
закликає нас до мужності, бо наша
сила не виражається якими>небудь
зовнішніми ознаками, але полягає в
духовній рішучості. Ми не повинні уни>
кати боїв, не повинні де>
зертирувати до початку
битви і не маємо права
здаватися – ми повинні
витримати і перемогти.

Ми вже знаємо, що
своїми фізичними сила>
ми ми багато чого не мо>
жемо зробити, тому нам
необхідно дотримуватися Божих на>
станов, щоб знати, яку зброю взяти і
як вести битву. Зодягши повну зброю,
без якої нам не встояти, ми повинні
прагнути до остаточної перемоги. Усім
нам більше подобається перемагати,
ніж програвати. Ми не бажаємо, щоб
диявол виграв хоча б одну найменшу
битву в нашому житті чи щоб наше ті>
ло керувало нами. І оскільки ми вже
перебуваємо на полі бою, нам необхід>
но зодягтися у повну Божу зброю для
захисту і для нападу, щоб перемогти.

Перелік складових частин 
нашої зброї

Апостол Павло називає складові
частини нашої зброї, у які ми повинні
зодягтися. Він говорить і про те, що
необхідно для захисту, і про те, що
необхідно для нападу, і називає все
це «повна Божа зброя». Ми повинні
уважно стежити за тим, щоб кожна
частина нашого «екіпірування» була
в належному стані! Цю процедуру
нам доведеться повторювати щодня
й уважно стежити за тим, щоб жодна

з частин духовної зброї не залишила>
ся не вдягнутою. Адже диявол теж
уважно стежить, чи не з’явилося про>
лому в нашому обладунку.

«Отже, стійте, підперезавши стегна
свої правдою» (Ефесян 6:14а). Ісус
говорив: «Я –правда» (Івана 14:6). Біб>
лія також є істиною: «Твоє слово – то

правда» (Івана 17:17).
Супротивник зробить
усе від нього залежне,
щоб забрати від нас Бо>
жу дорогоцінну істину
чи підмінити її своєю де>
шевою неправдою. Як>
що йому вдасться це
зробити, наше життя

стане просто жалюгідним. Ми повинні
зодягтися в істину через спілкування
з Богом у молитві і через постійне
дослідження Його Слова.

«...Зодягнувшись у броню правед>
ности» (Ефесян 6:14б). Броня – це за>
лізні пластини, що закривають груди і
спину воїна. Цей захист символізує ві>
ру в Христа як свого Спасителя і слу>
хняність Його заповідям, оскільки Бог
Христа, Який «не відав гріха» «учинив
за нас гріхом, щоб стали ми Божою
правдою в Нім» (2 Коринтян 5:21).

«...І взувши ноги в готовість Єван>
гелії миру» (Ефесян 6:15). Взуття –
важлива частина костюма не тільки
під час бою, але й у повсякденному
житті. Ми повинні починати щодня з
того, що «взуваємося» у готовність
поділитися Євангелією спасіння з
навколишніми. «І як будуть пропові>
дувати, коли не будуть послані? Як
написано: “Які гарні ноги благовісни>
ків миру, благовісників добра”» (Рим>
лян 10:15). Щодня розповідайте
кому>небудь Добру Звістку про спа>
сіння через Ісуса Христа.

Коли ми усвідомлює-
мо свою безпорадність і
слабкість, сповідуємо їх
Господу і цілком дові-
ряємо себе в Його руки,
ми дізнаємося, що таке
сила Бога
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«А найбільш над усе візьміть щита
віри, яким зможете погасити всі
огненні стріли лукавого» (Ефесян
6:16). Щит захищає воїна від стріл,
списа і меча ворога. Деякі види щитів
розроблялися так, аби при необхідно>
сті передній ряд воїнів
міг з’єднати їх один з од>
ним. Так досить швидко
утворювалася справжня
стіна, і тримати спільну
оборону було легше, ніж
поодинці. Пам’ятайте
про те, що тисячі вірую>
чих з’єднані воєдино у війні проти во>
рога душ людських. Нам не потрібно
боротися з ворогом один на один!
Розпечені стріли були значно страш>
ніші за звичайні. Їх робили, намотав>
ши на наконечники звичайних стріл
шматок тканини і зануривши в па>
лаючу смолу. У лукавого є повний са>
гайдак таких стріл: неправда, наклеп,
плітки, лукавство і ще багато чого ін>
шого, що може нас глибоко поранити.
Для того, щоб відбити ці стріли, ми
повинні скористатися щитом віри.

«Візьміть і шолома спасіння» (Ефе>
сян 6:17а). Без шолома воїну під час
бою було б нелегко... Особливо сум>
ний той факт, що прямий удар по го>
лові спричиняє миттєву смерть, тому
не даремно в бою проти нас диявол
старанно намагається вразити саме
наш розум. Гріховний світ через теле>

бачення, засоби масової інформації,
Інтернет пропонує нам помилкові
філософії, хибні бажання, тілесні пра>
гнення, любов до багатства тощо. Як>
що ми не будемо захищати свій ро>
зум від ворога, ми одержимо важке

духовне поранення. Ми
повинні віддати керів>
ництво нашим розумом
Богу, Його Слову і ново>
му життю в Христі – це
й означає «взяти шоло>
ма спасіння».

«...І меча духовного,
який є Слово Боже» (Ефесян 6:17б).
Наша основна зброя – духовний меч.
Ми повинні знати, як використовува>
ти Слово Боже в духовній битві. Коли
при вивченні Слова Божого нам роз>
кривається певна духовна істина, во>
на стає ще однією зброєю, здатною
принести нам перемогу. Біблія – дійо>
ва і небезпечна для ворога зброя.
Щоразу, коли ми її вивчаємо, міркує>
мо над нею з родиною чи розповіда>
ємо про неї на роботі, вона розрубує
різні пута, якими сатана тримає свої
жертви (Євреїв 4:12).

Для того щоб здобути перемогу,
ми повинні не тільки зодягтися в пов>
ний обладунок, але й пам’ятати, що
кожна його частина життєво важли>
ва. Щоразу, коли ви, прокидаючись,
одягаєтеся, не забудьте в молитві зо>
дягти повну Божу зброю.

Ми вже перебуваємо
на полі бою, нам необ-
хідно зодягтися у повну
Божу зброю для захи-
сту і для нападу, щоб
перемогти

Прочитайте Ефесян 6:10)17, потім складіть перелік повної Божої зброї і після
кожного виду напишіть, як ви маєте намір щодня використовувати її у своєму
житті і проходженні за Христом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 21C22
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 23C24
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 25C26; 2 Кор. 6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 3C5
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 6C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 8C10
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



У завершальній частині свого пер>
шого листа до солунян Павло пише:
«Безперестанку моліться» (1 Солунян
5:17). Розглянуті сьогодні тексти
Святого Письма також стосуються
молитви. У наведених посиланнях
веління молитися «безперестанку» чи
«кожного часу» закликає нас мати
безперервне спілкування з Богом.
Наші взаємини з Небесним Отцем по>
винні бути безупинними, відкритими і
щирими. Молитва – це щось більше,
ніж повторення завчених слів, як ми
іноді робимо перед їдою чи сном.

На минулому занятті ми розгляда>
ли тему духовної битви, обладунку і
зброї, у які ми, як Божі діти, повинні
зодягтися. Молитва –
це теж ефективний за>
хист і могутня зброя.
Якби Бог відкрив нам
усе, що з нами могло б
трапитися, ми були би вражені, дові>
давшись, як часто молитва рятувала
нас від великих потрясінь і лих. Мо>
литва – це та частина нашої повної
зброї, що дає сили і дозволяє твердо
стояти під натиском ворога. Ось чо>
му Ісус проводив ночі у безперервній
молитві і спілкуванні зі Своїм Отцем
Небесним.

Молитва – це біблійне поняття, що
регулярно зустрічається в текстах як
Старого, так і Нового Заповітів. Воно
зустрічається й у наших сьогоднішніх
біблійних текстах уроку. Читаючи їх,
ми побачимо, що наша перемога
прямо пов’язана з молитвою.

Завжди моліться духом
«Усякою молитвою й благанням

кожного часу моліться духом, а для
того пильнуйте з повною витривалі>
стю та молитвою за всіх святих»
(Ефесян 6:18).

Тут даються духовні настанови, як
ми повинні вести своє молитовне жит>
тя. Вираз «усякою молитвою» має на
увазі різні види молитов (прославлян>
ня, подяка, покаяння, клопотання, про>
хання й інші). А що ж означають вира>
зи «кожного часу» і «за всіх святих»?

Моліться постійно. «Кожного часу»
означає, що ми ніколи не повинні
переставати молитися. Ми повинні
молитися, поки не побачимо Божої

відповіді чи поки Він не
покаже, що ми молимо>
ся не за те. Павло тричі
молився, щоб Бог вида>
лив «колючку» з його ті>

ла, але його молитва змінилася після
того, як він усвідомив, що в Бога є ін>
ші плани (2 Коринтян 12:7>10). У
Євангелії від Матвія 7:7 Ісус сказав:
«Просіть – і буде вам дано, шукайте –
і знайдете, стукайте – і відчинять
вам». Слово «стукайте» продовжує
ідею сталості. У молитві ми повинні
терпляче стукати. Молитва – це дере>
во, що не завжди має бажаний плід,
але завжди має міцний корінь. Ми по>
винні навчитися молитися незалежно
від результатів молитов. У молитві
корінь важливіший за плід.

Моліться старанно. Ми можемо ста>
ранно молитися тільки з підтримкою
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Біблійний текст: Ефесян 6:18C24; Филип’ян 4:4C9; Колосян 4:2C18
Ключова істина: християни повинні молитися один за одного,

щоб Божа справа поширювалася

ЗАВЖДИ МОЛІТЬСЯ УРОК 
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Молитва – це ефек-
тивний захист і могутня
зброя
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Духа Святого – Він показує нам, за що
і як молитися. Ми повинні молитися з
вдячністю, славослів’ям, приносячи
конкретні потреби, просячи за визна>
чену людину чи її обставини. Молитва,
яку спрямовує Дух Святий, завжди
правильна. Часто ми можемо бути
свідками того, як людина, молячись за
свою проблему, вживає слова: «Боже,
Ти – Всесильний, і можеш вирішити
цю ситуацію». Але якщо після молитви
підійти до цієї людини і запитати про її
проблеми, вона може
сказати: «Ну, загалом,
випадок абсолютно без>
надійний». Виходить, во>
на або неправильно мо>
литься, або в неї мало
віри! Старанна молитва
богобоязливого християнина може
багато чого: «Бо дуже могутня ревна
молитва праведного!» (Якова 5:16).

Моліться наполегливо. Наполегли>
вість – досить рідкісне в наші дні
поняття. Воно означає рішення зали>
шатися на своєму, не покидати роз>
почате. Цілеспрямованість повинна
стати частиною нашого характеру і
молитовного життя. Одного відомого
музиканта запитали, як йому вдало>
ся досягти успіху, у той час як усі, хто
починав музичну кар’єру разом з
ним, залишилися невідомими. Він
відповів: «Я не переставав намагати>
ся і намагався не переставати». Це і
є наполегливість.

Моліться за кожну людину окремо. Ми
повинні молитися «за всіх святих»
(вірш 18). У це поняття входять наші
віруючі родичі, сусіди, співробітники,
члени помісної церкви. Коли ви їдете
на роботу, до церкви чи додому, про>
їжджаєте мимо дому цих людей чи
згадуєте про кого, помоліться за них,

називаючи їх на ім’я. Особливо мо>
літься за пасторів, дияконів, місіо>
нерів, викладачів біблійної школи,
інших служителів вашої церкви і за
їхні родини. Намагайтеся знайти ме>
тод, як вам буде простіше запам’ято>
вувати їхні імена для молитви.

Завжди моліться конкретно
«Моліться... і за мене, щоб дане бу>

ло мені слово відкрити уста свої, і зо
сміливістю провіщати таємницю Єван>

гелії» (Ефесян 6:18>19).
Павло просив віруючих
молитися за нього осо>
бливо. Він знав, що слі>
дом за молитвою Божих
дітей ідуть результати,
вирішуються проблеми і

відбуваються добрі справи. Подібно
до Павла, ми також повинні просити
віруючих молитися за наші конкретні
потреби. Коли ми переповнені раді>
стю, коли хворі чи в нас важкі об>
ставини, ми повинні просити церкву
молитися. Ми повинні ділитися своїми
проблемами з братами і сестрами за
вірою, щоб вони знали, за що саме
молитися. Деяких віруючих уже за>
бирають у лікарню, а вони продовжу>
ють приховувати це від церкви. Зви>
чайно, якщо ви не хочете, щоб народ
Божий молився за ваше видужання,
то можете утаїти ваші обставини...
Але все>таки приємніше знати, що вас
підтримують сердечні молитви братів і
сестер у Христі.

Апостол Павло просить віруючих
молитися за те, щоб Бог відкрив йо>
му, коли і що потрібно говорити, і щоб
Бог використовував його для благові>
стя іншим людям. Також він просить,
щоб йому проповідувати зі сміливі>
стю, тобто безстрашно, впевнено.

Слідом за молитвою
Божих дітей ідуть ре-
зультати, вирішуються
проблеми і відбуваються
добрі справи
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Завдяки молитвам дітей Божих Пав>
ло відчував впевненість і спокій, зві>
щаючи Євангелію, бо всі побоювання
зникали і Сам Бог давав йому сили.
Зверніть увагу, що Павло не просив
молитися за його безпеку; він просить
молитися, щоб йому бути полум’яним
свідком Ісуса Христа.

Дорогий друже, пам’ятай: твоя мо>
литва допомагає іншим бути сильні>
шими. Тому найкраще, що ти можеш
зробити для них, – молитися. Бачачи,
як духовно зміцнюються і зростають
твої брати і сестри у Христі, ти теж
будеш зміцнюватися у вірі.

Завжди моліться просто
«Для якої посол я в кайданах, щоб

сміливо про неї звіщати, як належить
мені» (Ефесян 6:20). Молитовні по>
треби апостола Павла прості і безхи>
трісні. Коли ви приносите Богу свої
прохання (Филип’ян 4:6), не потрібно
ускладнювати їх. Якщо ви молитеся в
церкві вголос, то не намагайтеся вра>
зити навколишніх своєю глибиною
знань богослов’я чи багатством слов>
никового запасу. Не забувайте, з
Ким ви розмовляєте! Ісус учив: «А ти,
коли молишся, “увійди до своєї комір>
чини, зачини свої двері, і помолися”
Отцеві своєму, що в таїні; а Отець
твій, що бачить таємне, віддасть тобі
явно. А як молитеся, не проказуйте
зайвого, як ті погани, – бо думають,
ніби вони будуть вислухані за своє
велемовство» (Матвія 6:6>7). Такий
зразок молитви в Євангелії від
Матвія 6:9>13 складається з простих і
зрозумілих слів. Головна мета моли>
тви – міцна дружба з Богом, а не ви>
користання максимальної кількості
складних слів в одному реченні. Силу
має тільки проста, щира молитва

праведної людини, і вона може бага>
то в чому допомогти (Якова 5:16)!

Отже, нам необхідно цінувати важ>
ливість молитви, і це підтверджується
словами пісні:

«Ой, як часто ми страждали,
Біль терплячи дарма там,
Де просити забували,
Щоб один поміг Він нам».
Моліться завжди духом, конкретно

і просто за своїх друзів, ближніх, слу>
жителів, а також діліться своїми
власними молитовними потребами з
іншими.

Що для вас є молитва?

Про які 3 речі у молитві йшла мо)
ва, відповідно до нашого уроку?

За які ваші потреби чи подяки ви б
хотіли, щоб хтось з вашої групи молив)
ся протягом хоча б цього тижня? Напи)
шіть їх унизу і покажіть їх братові чи
сестрі з вашої групи. А також запропо)
нуйте йому (їй) зробити теж саме з їх)
німи потребами чи подякою:



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 11C12
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 13C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 15C16
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 27; Еф. 6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 28; Кол. 4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Фил. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Фил. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Християнам була дана відпові>
дальна посада в Царстві Божому: ми
були призначені послами, що пред>
ставляють Божі інтереси у світі, у
якому ми живемо.

Посол – це людина, що представ>
ляє в чужій державі інтереси своєї
країни. Він розглядається «приймаю>
чою» стороною як представник пре>
зидента чи короля своєї держави.
Незалежно від того, у якій країні жи>
ве посол, його життя, вчинки і слова
скеровуються президентом чи коро>
лем його батьківщини.

Ми – особисті представники Ісуса
Христа. Чому ж іноді нам так важко
впоратися зі своїм призначенням?
Можливо тому, що ми постійно боре>
мося з потягом до гріха і тиском цьо>
го світу, що вороже налаштований
стосовно Бога?

У своєму листі до віруючих, що ма>
ли таку ж проблему, апостол Павло
пропонує зовсім по>новому погляну>
ти на цю ситуацію.

Прекрасна зміна
«Тому>то, коли хто в Христі, той

створіння нове, – стародавнє мину>
ло, ото сталось нове!» (2 Коринтян
5:17). Та зміна, яку здійснює в нас
Христос, коли ми приймаємо Його як
свого Спасителя, – просто чудова!
Увірувавши у Христа, ми стаємо з
Ним одним цілим. Віра відкриває
шлях до близької і справжньої єдно>
сті з Христом, вона впливає на наше

єство настільки сильно, що ми дійсно
можемо сказати, що стали «новим
створінням». Змінюється все: наші
стосунки, почуття, погляди, мислен>
ня тощо. Головним для нас стає не>
бесне, а не земне, котре раніше зав>
жди було в центрі нашої уваги. Наші
тіло, душа і дух починають служити
Богу, і ми беремо під контроль свої
тілесні бажання і прагнення, чого ра>
ніш ніколи не відбувалося. Ми почи>
наємо любити Ісуса так сильно, що
перестаємо жити по>світськи і вико>
ристовувати філософію цього світу
(1 Івана 2:15>17).

Прекрасний Бог
«Усе ж від Бога, що нас примирив

із Собою Ісусом Христом і дав нам
служіння примирення, бо Бог у Хри>
сті примирив світ із Собою Самим,
не зважавши на їхні провини, і по>
клав у нас слово примирення» (2 Ко>
ринтян 5:18>19). Бог зробив чудесну
зміну в нашому житті! Ці слова Свя>
того Письма ґрунтуються на такій іс>
тині: нам необхідно примиритися з
Богом. Примирення означає відно>
влення особистих взаємин: напри>
клад, між чоловіком і дружиною, між
батьками і дітьми тощо. Розглянуті
нами вірші говорять про примирення
не двох людей, а людини із Самим
Богом. Наш гріх відокремлює нас від
Господа, і найважливіша наша по>
треба – відновити мир із Ним. Ми от>
римуємо в дар примирення з Богом
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Біблійний текст: 2 Коринтян 2:14C17; 5:17C21; 1 Івана 4:4C21
Ключова істина: ставши новим створінням, ми отримуємо

нову відповідальність – відображати Бога своїм життям
і свідчити людям про Його любов
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тільки завдяки смерті і воскресінню
Ісуса Христа і тільки через віру в
Його замісну жертву. Наступний
крок – це приєднатися до церкви че>
рез хрещення і робити добрі справи,
які Господь заповів нам робити.

Коли ми примиряємося з Богом і
наше життя змінюється докорінно,
нам дається прекрасне завдання:
нести служіння і слова примирення.
Це служіння і слова є істина Єванге>
лії, яку ми повинні нести світу. На
нас як на нове створіння лягає відпо>
відальність, ми отримуємо нову мету
життя – розповісти світу про Христа,
свідчити про силу, що спасає, нашо>
го Господа. Це завдання – пряме ве>
ління Христа, Його останні слова, ко>
ли Він знаходився на землі (Матвія
28:18>20; Дії 1:7>9).

Прекрасна відповідальність
«Оце ми як посли замість Христа,

ніби Бог благає через нас, блага>
ємо замість Христа: примиріться з
Богом!» (2 Коринтян 5:20). Посада по>
сла – це дуже високе і відповідальне
становище. Коли люди бачать посла,
слухають його промову,
спостерігають за його
поводженням, то припу>
скають, що так живуть,
говорять і чинять усі люди країни, яку
він представляє. Ми – посли Господа
на роботі, вдома, на відпочинку в пар>
ку, на риболовлі, у магазині, у транс>
порті... Коли поруч з нами знаходять>
ся люди, вони оцінюють нас з позиції
«ця людина – християнин; виходить,
усі християни такі».

Ось перелік деяких важливих особ>
ливостей посла:

1. Посол має право в будь4який час
поспілкуватися з президентом чи ко4

ролем своєї країни. Своїм послам
Бог говорить через Своє Слово (чи>
тання Біблії) і слухає їх через моли>
тву. Ці «телефонні лінії» повинні по>
стійно використовуватися і завжди
бути справними та перебувати у го>
товності.

2. Посол завжди знаходиться під
«тиском» іншої держави, тому що за4
хищає інтереси своєї. В 1 Коринтян
1:18>25 згадуються спокуса і глупота
слова про хреста для тих, що гинуть.
Хрест дотепер спокушає людей, і во>
ни готові осміяти й принизити кожно>
го, хто виходить із проповіддю про
хрест, тобто вас.

3. Послу доводиться служити своїй
країні, не порушуючи закони країни, у
якій він перебуває. Незважаючи на
те, що ми стали новим створінням,
ми продовжуємо бути власниками
гріховної плоті, маємо невіруючих
родичів, вороже налаштованих про>
ти християн сусідів тощо. Христос не
закликає нас покинути цей світ, щоб
не спілкуватися з ним, ми повинні
вміти жити в світі, дотримуючись За>
кону Божого: «Не молю, щоб Ти взяв

їх зі світу, але щоб збе>
ріг їх від зла» (Івана
17:15). Згадайте слова
апостола Павла про те,

що він намагався з усіма знайти
спільну мову, строго дотримуючись
при цьому Божих заповідей (1 Корин>
тян 9:19>22).

4. На посла лягає відповідальність
доведення до відома країни, у якій він
перебуває, рішень і планів його керів4
ника. Ми також повинні розповідати
цьому світу про Царя царів і Пана па>
нів. За допомогою Святого Духа ми
повинні доносити до людей інформа>
цію про те, що Бог зробив для нас,

Ми – особисті пред-
ставники Ісуса Христа
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яка радість і спокій наповнює лю>
дину, що живе в Христі Ісусі. «Отож,
виправдавшись вірою, майте мир із
Богом через Господа нашого Ісуса
Христа» (Римлян 5:1).

«Бо Того, Хто не відав гріха, Він
учинив за нас гріхом, щоб стали ми
Божою правдою в Нім!» (2 Коринтян
5:21). Бог послав Христа на хресну
смерть за наші гріхи (Івана 3:16). Як>
що ми прийняли Його своїм Спасите>
лем, Бог бачить нас чистими і святи>
ми через Свого Сина. Саме завдяки
взаєминам з Ісусом Христом ми
одержали нове життя; Він освітив
наш розум, збагатив і
наповнив змістом наше
життя. Тепер ми маємо
новий дім, що очікує
нас на Небесах.

Ми – посли нового
життя, і Бог бажає дати
це нове життя кожній
людині.

) Наскільки ви готові і вірні в тому,
щоб нести світові Добру Звістку?

Наскільки вам важливо і приємно
знати, що ви – Божий посол?

Що входить у ваші обов’язки як
посла нового життя і представника
Небесного Царя і Його царства в цьому
світі?

10 заповідей у Ста>
рому Заповіті (Вихід
20:2>17) мають на меті
те ж саме, що і 4>6 гла>
ви з Послання до ефе>
сян, а також 5>7 глави
Євангелії від Матвія –

вони описують якості нового способу
життя людини.

Випишіть ці слова з Біблії і повісь)
те в себе на робочому місці чи дома.
Намагайтеся щодня звіряти своє життя
зі Словом Божим.

Я не хочу вмирати!
А хто з нас хоче вмерти?

Деякі бояться згадувати в молитві
фразу – «якщо ми будемо живі...». Але
Біблія вчить, що «заплата за гріх –
смерть» (Римлян 6:23а) і що «прийшла
й смерть у всіх людей» (Римлян 5:12).
Такі слова навряд чи можуть розсіяти
страх перед смертю.

Але чи є засіб від смерті? Чи може
хто)небудь жити вічно?

Так, надія уникнути вічної смерті є.
Бог говорить: «...дар Божий – вічне
життя в Христі Ісусі, Господі нашім»

Коли ми примиряємо-
ся з Богом, наше життя
змінюється докорінно, і
нам дається прекрасне
завдання: нести служін-
ня і слова примирення
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(Римлян 6:23б), і це життя дане нам че>
рез Божого Сина, Який «смерть зруй>
нував, і вивів на світло життя та нетлін>

ня Євангелією» (2 Тимофія 1:10). Біблія
також говорить, що ми можемо отри>
мати вічне життя (1 Івана 5:13).

Якщо вам спадало на думку: «я не хочу вмирати» і ви хочете жити вічно,
дотримуйтесь таких порад, щоб отримати вічне життя.

1. Визнайте, що ви – грішник, що заслужив вічну смерть (Римлян 3:23;
6:23а). Гріх – це лихо всього людства. Саме він став причиною того, що
ми вмираємо як духовно, так і фізично.

2. Визнайте, що Христос помер за ваші гріхи (Римлян 5:8). Ісус полюбив
нас до того, як ми полюбили Його (1 Ів. 4:10,19). Він узяв наші гріхи і пока>
рання за них на Себе (2 Коринтян 5:21) і помер замість нас.

3. Сповідуйте свої гріхи (розкажіть про них Богу) і покайтеся в них (1 ІваC
на 1:9). Довіртеся Христу і Попросіть Його простити вас і дати вам життя
вічне (Римлян 10:9>13).

4. Прийміть вірою обітницю з Івана 3:36: «Хто вірує в Сина, той має вічне
життя».

Після цього ви зможете з упевненістю сказати: «Тепер я буду жити
вічно!»



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 1C3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 4C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 7C9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 10C11
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 12C13
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Ів. 1C3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Ів. 4C5
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Вступ 129

ВСТУП

У житті – навіть для віруючих – не завжди світить сонце. Буває,
важкі хмари болю та страждань нависають над окремими христия>
нами навіть частіше, ніж над деякими грішниками. Зовсім небагато
християн зможуть уникнути певних кризових ситуацій у сучасному
суспільстві. Такі речі, як вживання алкоголю та наркотиків, розлу>
чення, невиліковні недуги, самогубства тощо є сьогодні доволі роз>
повсюдженими. До того ж, існують одвічні проблеми егоїзму, заз>
дрощів, грошолюбства, непокірності владі, особистих чи публічних
образ, а також розчарування, пов’язане з намаганням людини за>
зирнути у своє майбутнє.

Як віруючі повинні реагувати, коли в їхнє життя приходять значні
проблеми? Яким чином кризові обставини впливають на їхнє спілку>
вання з Богом? Звідки їм чекати для себе сили та допомоги?

Ці та подібні до них запитання задають тон і спрямування для цієї
серії занять на тему «Подолання життєвих криз».

На цих уроках ми хочемо:
1. Показати, що ніхто не застрахований від проблем, втрат, сліз, го�

ря, криз тощо.
2. Поміркувати, чому ніхто зі смертних людей не може стояти над

кризово�проблематичними ситуаціями.
3. Представити Того, Хто стоїть над усім і всіма, даючи вихід з глу�

хих кутів життя – Господа Бога!

Ці заняття не повинні осуджувати тих, хто несе на собі якийсь тя>
гар, окрім того випадку, коли визнання своїх помилок не супрово>
джується зміною поведінки і кроків у напрямку вирішення проблеми,
що виникла. Ці уроки були написані з метою втішати, наставляти,
підтримувати та підбадьорювати. Також вони можуть бути викори>
стані для підняття моральних та духовних сил кожного віруючого,
який зіткнувся зі своїми власними кризовими ситуаціями. А ще во>
ни можуть надихнути вас на співчуття тим, хто переживає кризу.

Кожному християнину важливо розуміти, що Господь не пошле
йому більше випробування, ніж те, яке він може знести. Коли хри>
стиянин зіткнеться з кризою у житті, він відкриє для себе, що Бо>
жої благодаті для нього досить (2 Коринтян 12:9). По мірі того, як
спасенна людина демонструватиме цей принцип у вирішенні своїх
життєвих труднощів, вона не тільки переживатиме на собі дію
Божої благодаті, але й даватиме позитивне свідчення про Бога
неспасенним людям.



У вас нещодавно була криза? При>
гадайте, що найгірше трапилося з
вами протягом останнього тижня. А
тепер спробуйте пригадати, що най>
гірше трапилося з вами протягом
останнього року. Потім зробіть гли>
бокий вдих та пригадайте, що найгір>
ше трапилося з вами протягом усьо>
го вашого життя.

Хоча може статися і так, що якась
одна нещодавня подія відповідає усім
цим трьом ситуаціям, вірогідно і те,
що вам спали на думку три різні події
або нещастя. Які з тих речей були
кризами? Стрес та щоденні неприєм>
ності не є кризами. Кризами є ситуа>
ції, які впливають на звичайну життє>
діяльність людини, викликають у неї
почуття паніки та поразки, а також
призводять до прояву глибинних пси>
хоемоційних реакцій.

Криза – це своєрідний «зворотній
момент», вкрай важливий період в
житті людини, який призводить до
його поліпшення або погіршення. Ці>
каво, що слово «криза» китайською
мовою складається з двох ієрогліфів:
один з них означає «відчай», інший –
«можливість». Коли людина пережи>
ває кризу, це може призвести або до
негативних, або до позитивних нас>
лідків. Характер цих наслідків зале>
жить від цілої низки чинників, таких
як фізичне та психоемоційне здо>
ров’я людини, підтримка її з боку
інших, виховання з дитинства, мину>
лого досвіду подібних ситуацій та

тривалості криз. Визначним чинни>
ком, який веде до позитивного
розв’язання кризи, є живе спілку>
вання з Ісусом Христом. Християни
мають джерело, якого не мають неві>
руючі – силу Божу. Будучи христия>
нином, ви повинні постійно поклада>
ти “на Нього всю вашу журбу, бо Він
опікується вами!” (1 Петра 5:7).

Не зовнішні обставини ситуації, що
виникла, визначають її як кризову.
Замість цього індивідуальна вну>
трішньо>психологічна реакція люди>
ни на зовнішні обставини події пере>
творює її на кризу. Те, у чому одна
людина вбачає кризу, інша може
розглядати лише як якусь прикрість.
Служачи потребам людини, що по>
трапила у кризу, пам’ятайте, що ва>
жливо враховувати те, чи розуміє ця
людина ситуацію, яка виникла. Че>
рез те, що ви можете по>іншому ста>
витися до одної й тієї самої ситуації,
необхідно бути уважними до почуттів
людини, якої стосується ця криза.

Комплексний характер 
кризових ситуацій

Апостол Яків говорить про те, що
ми обов’язково будемо впадати в
“усілякі випробовування” (вірш 2).
Зверніть увагу на те, що він говорить
“коли”, а не “якщо” ви “впадаєте в усі>
лякі випробовування”. Будьте певні
того, що кризи настануть. Слово “усі>
лякі” тут буквально означає “строка>
ті” або “багатобарвні”. Це стосується
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багатьох різноманітних випробувань,
з якими ми стикатимемося у житті.
Життя сповнене криз. Втрата робо>
ти, смерть близької людини, хвороба
та розлучення є прикладами криз,
які зазвичай трапляються раптово та
неочікувано. Інші за своєю природою
кризи розвиваються протягом певно>
го періоду часу та є більш передба>
чуваними. Проте передбачуваність
кризової ситуації не обов’язково
зменшує вагомість її впливу. Коли
людині виповнюється сорок років
або коли вона виходить на пенсію, то
для деяких людей такі обставини ін>
коли переростають у великі кризи.

Хоча існує багато різноманітних ви>
дів криз, все ж між ними є деякі спіль>
ні риси. Перш за все це вплив на лю>
дину самої кризи. Шок
та заціпеніння є пер>
шою реакцією на кризу.
Протягом кількох годин
або навіть днів людина
відчуває себе приго>
ломшеною та не кон>
тролює свої реакції.

Як правило, після першого шоку
настає період психоемоційного роз>
ладу. Це коли людина відчуває сму>
ток та подібні до нього емоції. На
цьому етапі людина зазвичай відчу>
ває гнів, провину, страх та відчужен>
ня. Визнайте, що психоемоційні ре>
акції можуть бути різними для кожної
окремо взятої людини. В залежності
від серйозності кризи, для того, щоб
подолати ці емоції, зазвичай потрібні
кілька днів або навіть тижнів. На
жаль, деякі люди так ніколи і не опа>
новують свої почуття.

Після періоду психоемоційного
розладу настає період пристосуван>
ня та відновлення звичайного спосо>

бу життя. Для цього можуть знадоби>
тися тижні або місяці. Людина прий>
має те, що сталося, та намагається
усе це зрозуміти. У неї з’являються
позитивні думки та повільно повер>
тається надія.

Мета криз
Апостол Яків відкриває деякі ас>

пекти мети криз, завдяки яким вони
є навіть корисними. Наприклад, вони
допомагають нам розвивати в собі
морально>вольові якості, щоб ми
прагнули оволодіти необхідними для
нас додатковими знаннями, а також
зростали духовно.

1. Кризи збільшують наше терпіння
(вірші 3 і 4). Терпіння можна визначи>
ти як здатність спокійно переносити

випробування. Також
це поняття має таке
значення: “бути стій>
ким, незважаючи на
протистояння, склад>
нощі та несприятливі
обставини”. Тому ми
повинні подивитися в

лице своїм випробуванням для того,
щоб розвивати в собі терпіння.

2. Кризи викликають у нас бажання
запитати: “Чому Бог допускає це?”
(вірші 5>8). Немає нічого поганого у
бажанні запитати, але за умови, що
ви питаєте з вірою, а не з метою зви>
нуватити або поскаржитися на ко>
гось Богові або на Нього Самого. За>
питуйте щиро, прагнучи отримати
відповідь. Однак розумійте, що Бог
не відразу може відкрити вам відпо>
відь на ваше запитання.

3. Кризи допомагають нам зосеред�
жуватися на Богові, а не на ситуації,
що склалася (вірші 9>11). Кризи тра>
пляються в житті людей усіх прошар>

Криза – це своєрідний
“зворотній момент”, вкрай
важливий період в житті
людини, який призводить
до його поліпшення або
погіршення
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ків суспільства, різних рас, етнічних
та соціальних груп. Особливо корис>
ними вони можуть бути як нагаду>
вання багатим людям про тимчасо>
вість та минущість їхніх матеріальних
накопичень.

4. Ті, хто витримає кризи чи випробу�
вання, будуть блаженні (вірші 12>16).
Деякі кризи можуть бути викликані
свавільним непослухом людини, то>
му для неї необхідними є покаяння та
сповідання гріха. Також ви повинні
пильнувати себе, щоб у жодній кри>
зовій ситуації не піддатися гріховно>
му розпачу.

Кризи спонукають нас досліджувати
Святе Письмо та молитися з великою
наполегливістю. Також
вони допомагають нам
співчувати іншим людям,
коли ми бачимо, що їм
боляче.

Існує, принаймні, чо>
тири причини того, чому з вами тра>
пляються погані речі:

1. Ви – звичайна людина. Людство зна>
ходиться у пропащому духовному
стані. Всьому людству був зарахова>
ний Адамів гріх, співучасниками ду>
ховного злочину якого є всі без винят>
ку люди (Римлянам 5:18>19). І лише
одним із наслідків цього гріха стало
прокляття хвороб та смерті (Йов 14:1).

2. Ваш особистий гріх. Хоча не кожна
криза у житті людини обов’язково є
покаранням від Бога за її особистий
гріх, та все ж є й такі випадки. Сва>
вільний непослух людини або помил>
ково прийняті рішення можуть приз>
водити до катастрофічних наслідків
(Псалом 10(11):5>7).

3. Ви можете розвинути в собі біль�
шу залежність від Бога. У стані кризи
люди часто звертаються до Бога.

Відчуття, що ви не можете контролю>
вати власні дії, є розповсюдженим
компонентом криз. Інколи нагадуван>
ня про те, що лише Бог тримає все
під Своїм контролем, призводить до
більшої залежності людини від Нього
(1 Петра 1:6>7).

4. Ви можете краще підготуватися до
того, щоб допомагати комусь іншому.
Багато людей відчувають для себе ве>
лику підтримку у визнанні того факту,
що у когось були вже подібні пережи>
вання, і що він чи вона їх подолали.

Духовна цінність криз
Апостол Яків говорить про те, щоб

ми “мали... повну радість” тоді, коли
стикаємося з різноманіт>
ними випробуваннями у
житті (вірш 2). Чому слід
радіти у кризах? Подо>
лання криз та розв’я>
зання питань на зразок

“Чому це сталося саме зі мною?” має
допомогти вам визнати гріх у вашо>
му житті, зміцнити вашу віру та допо>
могти вам розвинути в собі співчуття
до інших.

Знову перегляньте кризи у вашому
власному житті; стосовно кожної з них
дайте відповіді на такі запитання:

1. Чи сталося все це зі мною через
те, що я – звичайна людина?

2. Чи, можливо, це сталося зі мною
через мій власний гріх?

Кризи спонукають
нас досліджувати Святе
Письмо та молитися з
великою наполегливістю
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3. Чи навчився я більше поклада>
тися на Бога завдяки цим кризовим
ситуаціям?

4. Яким чином я можу застосувати
те, чого я навчився завдяки цим пе>
реживанням, щоб допомагати ко>
мусь іншому?

Будь ласка, з молитвою розгляньте
такі можливі способи застосування ма)
теріалу, викладеного на цьому уроці.

Спосіб застосування 1: 
Коли ви стикаєтеся 
з кризовою ситуацією

Коли ви наступного разу зіткнетеся
з кризовою ситуацією, то пригадаєте
цей урок або поради. Попрацюйте
над покращенням вашого спілку>
вання з Богом. Мати особисте спілку>
вання з Ісусом Христом – це необхід>
ний перший крок. Потім, чим більше
ви наближатиметеся до Нього, тим
легше вам буде розв’язувати кризові
ситуації у житті. Через вивчення Сло>
ва Божого, молитви, спілкування у
церкві та розвиток ваших духовних
дарів ви покращуватимете свою
здатність вирішувати кризові ситуа>
ції. Кризи все одно до вас прийдуть,
але коли життя виходить з>під вашо>

го контролю, ви можете звертатися
до Ісуса Христа, бо Він контролює ва>
ше життя.

Спосіб застосування 2: 
Коли ви хочете допомогти 
комусь у кризових ситуаціях

У вас буде багато можливостей
служити потребам людей у кризових
ситуаціях. Ось дещо з того, що ви
можете зробити і що буде корисним
у будь>якій кризовій ситуації:

1. Будьте поруч з людиною. Вам зов>
сім необов’язково щось казати або
мати відповіді на всі її запитання. Про>
сто будьте поруч з нею і слухайте її.

2. Не відвертайтеся від емоцій, які
виливає вам ця людина. Людина по>
винна вилити комусь свою душу і та>
ким чином продемонструвати свою
реакцію на кризу. Вмійте вислухати
людину! Навчіться плакати з тими,
що плачуть, і радіти з тими, що раді>
ють (Римлянам 12:15).

3. Нехай ця людина відчує, що до
неї ставляться з любов’ю. Виявляйте
свою любов до цієї людини та своє>
часно нагадуйте їй про те, що Бог та>
кож її любить.

4. Надавайте людині підтримку.
Людині може знадобитися різнома>
нітна підтримка через пережиті нею
періоди шоку, психоемоційного роз>
ладу та пристосування. Ви повинні
бути одним з джерел підтримки для
неї. Якщо це необхідно, допоможіть
цій людині бути задіяною у родин>
них стосунках, у церковному житті,
на заняттях у Недільній школі, у гру>
пах підтримки та у її професійній
діяльності.

5. Не забувайте молитися. Моліться
за цю людину та разом з цією люди>
ною в її кризовій ситуації.



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Як. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Як. 3C5
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 2; 5C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 10(11)C16(17)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 17(18)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 21(22)C23(24)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. П.: Пс. 25(26); 26(27); 28(29); 29(30)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



У вас багато матеріальних речей?
Зробіть невеликий аналіз усього того
майна, що вам належить. Можливо,
ви володієте будинком, автомобілем
чи кількома автомобілями, коштовно>
стями, вишуканим одягом, побуто>
вою електроапаратурою, кухонним
устаткуванням та столовим прилад>
дям, спорядженням для проведення
активного життя, вам доступні дорогі
розваги, ви маєте усілякі дрібнички,
прикраси, знаряддя праці, колекції та
все те, що лежить у вас на горищі та
у коморі. Все це потрібне, але ми
схильні приділяти занадто багато
уваги та переоцінювати ці матеріаль>
ні речі, що може призвести до всіля>
ких нещасть.

Що є вашим найціннішим надбан>
ням? Чи коли>небудь ви розглядали
можливість віддати це комусь іншому,
не отримавши при цьому нічого вза>
мін? Коли людина занадто міцно
прив’язана до матеріальних речей
цього світу, то це – матеріалізм, не>
залежно від того, скільки таких речей
є вашою власністю. Матеріалізм – це
таке ставлення до матеріальних ре>
чей, що повністю поглинає людину,
замість того, щоб вона могла більше
уваги приділяти речам духовним або
іншим людям. Матеріально багата
людина, полонена великою кількістю
матеріальних речей, знаходиться під
впливом матеріалістичного світогля>
ду. Чудовий і наочний біблійний при>
клад цього маємо у притчі про багато>

го юнака (Матвія 19:16>24). Так само і
бідна людина, яка захоплюється лише
невеликою кількістю матеріальних ре>
чей, також знаходиться під впливом
матеріалістичного ставлення до жит>
тя. Матеріалізм – це криза, яка тільки
й чекає на те, щоб розпочатися.

Визнайте справжню сутність
матеріалізму

Ісус Христос попереджав: “Уважай>
те ж на себе, щоб ваші серця не обтя>
жувалися ненажерством та п’ян>
ством, і життєвими клопотами, і щоб
день той на вас не прийшов несподі>
вано” (Луки 21:34).

Матеріалізм – це міраж. Ви воло>
дітимете своїми матеріальними ре>
чами доти, поки ви їх не продасте,
не віддасте комусь іншому, поки
не вкрадуть їх злодії, або ж поки ви
не помрете. Після вашої смерті вони
можуть перейти тому, кому у своєму
заповіті ви вирішите їх передати
після своєї смерті. Але яка користь
від цього буде для вашої душі? Цей
духовний принцип дуже добре про>
ілюстровано притчею про багатія,
який зібрав такий великий врожай,
що позносив свої маленькі клуні та
замість них побудував великі. Після
цього він відчував себе задоволе>
ним та самодостатнім, поки не по>
чув: “...Нерозумний, ночі цієї ось
душу твою зажадають від тебе, і ко>
му позостанеться те, що ти був на>
готовив?... Так буває і з тим, хто
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Біблійний текст: Луки 21:34C38
Ключова істина: Біблія вчить, що матеріальні речі не є

тривкими, і застерігає нас, щоб ми не дозволяли їм
затьмарити те, що є насправді важливим
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збирає для себе, та не багатіє в Бо>
га” (Луки 12:20>21).

Матеріалізм – це пастка. Застере>
ження лунає ясно: “Уважайте ж на
себе” (вірш 34а). Людині важко по>
стійно стримувати себе. Стриманим
необхідно бути у проявах своєї ім>
пульсивності, емоцій та бажань. За>
надто вже багато людей не зовсім
усвідомлюють, що важливо визнава>
ти свою потребу у стриманості. Ваша
воля повинна контролювати ваші
емоції. Якщо цього не буде, тоді ви
потрапите у пастку матеріалізму, по>
жадливості та інших гріхів. Недарма
Христос відмовився від багатства,
яке пропонував Йому диявол (Матвія
4:8>11). Він знав, що це пастка.

Матеріалізм – це тягар. Ісус Христос
попереджає вас, віруючих, щоб були
насторожі, “...щоб ваші серця не об>
тяжувалися” (вірш 34а). Обтяжене
серце – це таке, що занадто багато
уваги приділяє матеріальним речам.
Усі ці речі стали для такої людини тя>
гарем. Їх необхідно страхувати, бе>
регти, показувати іншим, чистити та
мити, фарбувати та ре>
монтувати. Для всього
цього потрібні гроші,
час та сили. Чим біль>
шим достатком ви воло>
дієте, тим більше має>
те про що турбуватися.
Немає нічого поганого в
тому, що людина бажає
задовольнити власні по>
треби та потреби своєї родини. Мате>
ріальна власність є необхідною і ко>
рисною для життя на цій землі. Проте
не переоцінюйте її. Вмійте правильно
розпоряджатися тим, що маєте!

Матеріалізм – це головний біль.
Давньогрецьке слово, перекладене

як “ненажерство та п’янство” (вірш
34а), означає запаморочення голови
або головний біль, що є наслідками
надмірного споживання вина. Часто
до цього призводить надмірність та
погана поведінка, пов’язана з мате>
ріалізмом. Людина, маючи надли>
шок матеріальних речей, матиме і
багато турбот. Зважайте на ціну, яку
людині потрібно сплатити за наяв>
ність матеріалістичних мети і цінно>
стей у її житті.

Матеріалізм – це відхилення. Коли
матеріалізм полонить розум, волю та
серце людини, він витісняє собою
звідти важливі духовні цінності. Ісус
Христос застерігає вас не бути на>
стільки заклопотаними “турботами
віку цього”, “...щоб день той на вас
не прийшов несподівано” (вірш 34б).
Про який день Він говорить? Про
Свій другий прихід, про який Він зга>
дував раніше (вірші 20>28).

Вірш 36 є настановою стерегтися
та молитися, стояти напоготові для
того, щоб не бути захопленими зне>
нацька. Також він слугує для вас по>

передженням не бути
обтяженими турботами
цього життя та мате>
ріальними речами.

Або для людини Ісус
Христос є Господом, або
ж паном для неї є багат>
ство. “Ніхто двом панам
служити не може, бо
або одного зненави>

дить, а другого буде любити, або бу>
де триматись одного, а другого знех>
тує. Не можете Богові служити й ма>
моні” (Матвія 6:24).

На початку цього уроку було ска>
зано, що матеріалізм – це криза, яка
чекає на те, щоб розпочатися. Бага>

Матеріалізм – це таке
ставлення до матеріаль-
них речей, що повністю
поглинає людину, замість
того, щоб вона могла
більше уваги приділяти
речам духовним або ін-
шим людям
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то кризових ситуацій, з якими стика>
ються люди, безпосередньо пов’яза>
ні з їхнім матеріалістичним світогля>
дом. Машина потрапляє в аварію або
її викрадають. Гроші втрачаються на
інвестиціях. Людину несправедливо
звільняють з високооплачуваної ро>
боти. Цінну власність хтось краде.
Всі ці ситуації є кризовими, але для
тих, хто має занадто “обтяжені сер>
ця”, такі ситуації можуть бути ката>
строфічними.

Також багато кризових ситуацій, з
якими стикаються люди, нехай част>
ково, але так само пов’язані з їхнім
матеріалістичним ставленням до
життя. Подружні та ро>
динні кризи можуть бу>
ти викликаними надмір>
ним матеріалізмом. Ді>
ловий чоловік, який не
має часу для своєї дружини та дітей,
слугує красномовним прикладом
цього. Багато людей більше дбають
про своє багатство та власність, ніж
про свої родини, друзів та Бога. Во>
лодіти великими маєтками чи гроша>
ми – це не проблема, проблема, коли
вони володіють нами!

Існує духовна ціна, яку необхідно
сплатити. Це стосується втрачених
благословень на землі та втрачених
нагород на небі. Матеріалізм нібито
навчає: “Той, хто помре з найбільшою
кількістю речей, переможе!”, тоді як
Біблія проголошує: “...Блаженніше
давати, ніж брати!” (Дії 20:35). Бажан>
ня віддати комусь щось, при цьому
не очікуючи нічого взамін, заслуговує
на найвищу нагороду. Благословення
приходять не через накопичення зем>
них багатств, а через розподіл його
між іншими. Мертве море є мертвим
лише тому, що воно приймає в себе

прозору і кришталево чисту воду
Йордану, а нічого не віддає. Ми буде>
мо благословенні лише тоді, коли
благословлятимемо інших! Найкра>
щим прикладом цього слугує для нас
Ісус Христос. Він віддав усе для того,
щоб ми мали вічні духовні багатства
(2 Коринтян 8:9).

Коли наше життя на землі закін>
читься, то ми не зможемо взяти щось
із собою. Ніякі матеріальні речі не є
тривкими. Ми не повинні вважати, що
багатства цієї землі зроблять нас ща>
сливими. Не дозволяйте своїй любові
до матеріальних речей затьмарити
собою те, що є дійсно важливим. Ва>

ше спілкування з Богом
є важливішим. Поглянь>
те на перелік, який ви
склали на початку цього
уроку. Чи не перешкод>

жають хоча б деякі з тих речей вашо>
му спілкуванню з Богом?

Стосунки є важливішими за будь>
яку матеріальну власність. Стосунки
з вашою дружиною або чоловіком та
дітьми є важливішими за все те, що
ви можете для них придбати. Адже
для них в першу чергу важливе не те,
що ми маємо, а те, ким ми є для них!
Також матеріалістичне ставлення до
життя взагалі не дозволятиме вам ці>
кавитися можливостями послужити
потребам інших, надавати підтрим>
ку християнським місіям та свідчити
невіруючим про Божу любов.

Як треба ставитись до матеріаль)
них речей?

Стосунки є важливі-
шими за будь-яку мате-
ріальну власність
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Що є головним у житті людини?

Прочитайте Луки 12:22)34 і в на)
ступних рядках запишіть ті висновки,
до яких ви прийшли після прочитаного:



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 32(33)C33(34)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 34(35)C35(36)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 36(37)C37(38)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 38(39)C41(42)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 42(43)C46(47)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 47(48)C49(50)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Лк. 21
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



«Як життя?» Інколи це просто ві>
тання, а не турбота, щоб дізнатися як
людина почуває себе. Деякі люди не
очікують від вас того, що ви дасте
якусь іншу відповідь, окрім передба>
чуваної відповіді «Добре». Якщо ви
дійсно дасте якусь іншу відповідь,
окрім «Добре», то ви зазвичай маєте
на увазі своє фізичне здоров’я. Міц>
не здоров’я сприймається як належ>
не доти, поки воно не втрачене.

Подумайте про можливі способи
того, як людьми втрачається здо>
ров’я. Аварії, бійки, генетичні розла>
ди, віруси, бактерії, укуси комах,
укуси тварин, отрути, хімікати та
ультрафіолетові промені – це лише
кілька з тих можливих способів, че>
рез які ви втрачаєте
своє здоров’я. Хвороби
ж, що приходять йому
на зміну, бувають різної
серйозності. Звичайні
переохолодження чи
укуси комарів зазвичай
не є серйозними розладами здо>
ров’я. На цьому уроці буде розгляну>
та ваша реакція на серйозніші види
хвороб, які призводять до втрати лю>
диною працездатності. Коли хворо>
ба або травма переростає в кризу,
тоді реакція на неї з вірою є най>
більш належною для християн.

Завжди, коли людину вражає трав>
ма або хвороба, її якомога швидше
необхідно забезпечити належною
медичною допомогою. Коли ви моли>

теся за зцілення, то обов’язково мо>
літься і за лікарів, медичних сестер
та інший медичний персонал – за
людей, які будуть надавати медичну
допомогу. Зовсім не є браком віри
бажання людини звернутися за на>
лежним лікуванням будь>якої фізич>
ної проблеми.

Реакція на хворобу 
іншої людини

Дружина Йова слугує переконли>
вим прикладом того, як не треба ре>
агувати на хворобу іншої людини. «І
сказала йому його жінка: “Ти ще міц>
но тримаєшся в невинності своїй?
Прокляни Бога – і помреш!”...» (вірш
9). Однак слід поставитися до дру>

жини Йова справедли>
во: згадайте про те, що
до цього вона пережи>
ла в своєму житті цілу
низку кризових ситуа>
цій, які й призвели до
того, що вона, а також і

Йов, відчули велике горе. Вона втра>
тила своє майно, своїх дітей та сво>
го здорового чоловіка. Це був час,
коли вона переживала величезне
потрясіння та страждання. Це зовсім
не виправдовує брак її віри і суворе
ставлення до Бога та до свого чоло>
віка, але все ж таки ця обставина
багато в чому пояснює її дії та став>
лення до інших. Використайте її ре>
акцію як приклад того, що насправді
не слід робити у подібних ситуаціях.
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Біблійний текст: Йова 2:1C10
Ключова істина: Біблія вчить на прикладі життя Йова, як

потрібно залишатися вірним Богові, незважаючи на
фізичний стан
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Ваша фізична присут-
ність може слугувати для
хворої людини найкра-
щою втіхою, яку ви мо-
жете їй запропонувати
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Не намагайтеся визначити розміри
чиєїсь провини. Очевидно те, що дру>
жина Йова вирішила звинуватити
Бога за всі ті негативні речі, які з нею
сталися. Також вона закликала і Йо>
ва поставити це в провину Богові.
Коли трапляється щось погане, лю>
ди завжди запитують: «Чому?» При
цьому люди схильні звинувачувати
кого завгодно: інших, обставини, а
найчастіше – Бога. Інколи хвороба
чи травма стаються внаслідок прий>
няття людиною безсоромних рішень
або її особистого гріха. Проте у біль>
шості випадків неможливо чітко
встановити розміри чиєїсь провини
за хворобу. Намагання це зробити не
допоможе в одужанні.

Виявляйте співчуття до хворого. На>
магайтеся надати хворому емоційну
та соціальну підтримку. Інколи сама
лише ваша присутність є для нього
найкращою втіхою, яку ви можете йо>
му запропонувати. Вам
зовсім необов’язково
«говорити все те, що
потрібно». Замість цьо>
го послухайте розповідь людини про
побоювання, які вона переживає, та
поговоріть з нею про те, що він або
вона має бажання обговорити. Нама>
гайтеся виявити вашу щиру стурбо>
ваність хворою людиною і не дозво>
ляйте їй відчувати себе покинутою.
Коли друзі Йова – Еліфаз, Білдад та
Цофар – почули про його нещастя,
вони прийшли для того, щоб втішити
його. Коли ж вони побачили те, у яко>
му стані він знаходиться, то «сиділи
вони з ним на землі сім день та сім
ночей, і ніхто не промовив до нього ні
слова, бо вони бачили, що біль його
вельми великий...» (Йов 2:13). Звер>
ніть увагу на те, що коли вони почали

щось говорити, то їхні слова були чим
завгодно, але не втіхою для Йова.
Більше того, Йов пізніше зауважив
їм: «Чув я такого багато, – даремні
розрадники всі ви!» (Йов 16:2). Ваша
фізична присутність може слугувати
для хворої людини найкращою вті>
хою, яку ви можете їй запропонувати.
Навіть якщо ви невідворотно відда>
лені від хворої людини великою
відстанню, все ж ви можете дати їй
знати про те, що ваші думки та моли>
тви – «з нею».

Промовляйте слова підбадьорення.
Надія є вкрай необхідним чинником
одужання. Однак також дуже важ>
ливим чинником цього є чесність
стосовно хворого. Тому не кажіть
хворій людині неправди про ситуа>
цію, в яку вона потрапила. Вам зов>
сім необов’язково знати відповіді
на всі запитання щодо хвороби, але
ви можете допомогти хворій люди>

ні частково взяти си>
туацію під свій кон>
троль. Запропонуйте їй
реальну надію. Подіб>

но до співця псалмів, пам’ятайте
про те, звідки надходить ваша на>
дія: «На Тебе надіюся я, Господи,
Ти відповіси, Господи, Боже мій!»
(Псалом 37(38):16).

Моліться за хвору людину. Особли>
во важливою є молитва. Світські нау>
кові дослідники вивчали той ефект,
який молитва чинить на процес оду>
жання. В одному з досліджень брали
участь дві групи пацієнтів лікарні зі
схожими хворобами. Одна з цих груп
отримувала звичайну медичну допо>
могу. Інша група пацієнтів отримува>
ла аналогічну медичну допомогу, але
з однією різницею: за них молилися.
В результаті виявилося, що група па>

Надія є вкрай необхід-
ним чинником одужання
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цієнтів, за яку молилися, одужала
значно раніше, ніж інша група. Ані
пацієнтам лікарні, ані її медичному
персоналу не сказали про додаткові
молитви, які звершувалися за членів
цієї експериментальної групи. Отри>
мані результати дослідження стали
несподіванкою для дослідників, які
вважали, що різниці у швидкості оду>
жання між двома дослідними група>
ми помічено не буде. Але для хрис>
тиян, які розуміють силу молитви,
отримані результати дослідження
зовсім не стали несподіванкою.

Реакція людини 
на свою власну хворобу

Те, яким чином ви особисто стави>
теся до серйозності хвороби, часто
залежить від обставин навколо ситуа>
ції, що склалася. Такі чинники, як
форма хвороби, обсяг необхідних для
хворого змін у способі його життя, а
також інтенсивність болю, який він
переживає, справляють
ефект на психоемоційну
та духовну реакцію хво>
рої людини на свою
травму чи хворобу.

Те, яким чином Йов від>
реагував на свою хво>
робу, слугує для нас переконливим
взірцем, який потрібно наслідува>
ти. Він був вражений болючими гній>
никами, які вкрили все його тіло
(вірш 7). Потім Йова силоміць було
відведено до міського звалища сміт>
тя, де він сидів та шкріб себе глиня>
ним черепком (вірш 8). Але коли до
нього підійшла дружина з горезвіс>
ним закликом «Прокляни Бога – і
помреш!...» (вірш 9), він виявив свій
характер: «А він до неї відказав: “Ти
говориш отак, як говорить яка з бо>

жевільних!... Чи ж ми будем прийма>
ти від Бога добре, а злого не прий>
мем?” При всьому тому Йов не згрі>
шив своїми устами...» (вірш 10).

Далі йдуть кілька порад, що ґрунту>
ються на прикладі того, яким чином
Йов долав свою серйозну хворобу.

Визнайте факт своєї хвороби. Виз>
нання хворим факту своєї хвороби є
важливим для одужання. Багато лю>
дей ігнорують проблеми та застереж>
ні знаки. Інші відмовляються вірити у
поставлений їм діагноз або визнати
свою хронічну проблему. Заперечен>
ня є нормальною захисною реакцією
людини на почуту нею погану новину
стосовно себе. Насправді ж запере>
чення виконує важливу функцію.
Короткий період заперечення дозво>
ляє хворій людині зібратися з психо>
емоційними та духовними силами,
необхідними для того, щоб вона могла
сміливо подивитися в лице кризовій
ситуації. Існують наукові докази того,

що люди, які мають здо>
рову захисну систему
організму, здатні краще
долати кризові ситуації.
Проте заперечення мо>
же бути чимось зовсім
нездоровим, якщо воно

заважає хворій людині сміливо поди>
витися в лице кризовій ситуації. Хвора
людина не повинна ховатися від ре>
альності. Факт хвороби потрібно
обов’язково визнати.

Використовуйте хворобу як можли�
вість наблизитися до Господа. Чи ба>
жає Бог, щоб ви були здоровими? Чи є
хвороба наслідком гріха або браку ві>
ри? Міцне здоров’я є однією з тих ре>
чей, за яку люди завжди дякують Бо>
гові, але навіть тоді сприймають його
як належне. А погане здоров’я є одним

Молитва – це спосіб
скористатися з найкращо-
го джерела підтримки,
який є доступним для
християнина – сили Божої
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із тих наслідків, до якого призвело грі>
хопадіння людини та прокляття, яке
прийшло разом із ним. Усе людство
має спільні ознаки – духовні (фізичні)
хвороби та духовну (фізичну) смерть.
Набуття людиною спасіння змінює її
духовний стан. Проте фізичні хвороби
та фізична смерть залишаються. Ду>
ховно зрілий християнин може краще
розуміти та сприймати свої фізичні
хвороби. Його ставлення до Бога, що
характеризується вірою та довірою,
також може допомогти йому наближа>
тися до Господа протягом часу недуги.

Моліться. Молитва – це спосіб ско>
ристатися з найкращого джерела під>
тримки, який є доступним для хри>
стиянина – сили Божої. Скажіть Бого>
ві про всі свої побоювання, потреби та
запитання. Бог відповість. Однак
пам’ятайте про те, що це може бути
не та відповідь, яку ви бажали б отри>
мати, або ж не тоді саме, коли ви ба>
жали б її отримати.

Зберігайте піднесений настрій. За>
гальний настрій хворої людини є важ>
ливим чинником долання нею своєї
хвороби. Існує багато прикладів того,
як люди виживали тоді, коли повинні
були померти. Подібно до цього, є ба>
гато й інших випадків, коли люди поми>
рали від травм чи хвороб, які насправді
вони могли б подолати. Вирішальним
фактором тут є “жага до життя”. А хри>
стияни в цьому плані знаходяться на>
віть у кращому становищі. З огляду на
те, що радість є вольовим рішенням
людини, “жага до радості” повинна бу>
ти присутньою в житті кожного хри>
стиянина. Фізичний біль та болісні емо>
ції все ще будуть інколи виявлятися.
Але піднесений дух може звеселити
засмучений розум людини та заспокої>
ти її емоційну неврівноваженість.

Чи ви реагуєте на хворобу іншої лю>
дини, чи то на свою власну хворобу, у
кожному разі молитва є важливою
складовою вашої реакції. На жаль, ба>
гато людей чекають на прихід кризо>
вої ситуації, щоб лише тоді почати
молитися. Не позбавляйте себе на>
лежної молитовної практики, щоб
бути готовим, коли до вас прийде хво>
роба. Покращуйте своє молитовне
життя. Фахівці медицини покладають
великі сподівання на профілактику
захворювань. Багато в чому міцному
фізичному здоров’ю людини сприяє її
належне духовне здоров’я.

Щоденне спілкування з Богом че>
рез вивчення Біблії та молитву може
зміцнити ваше духовне здоров’я.
Пам’ятайте про такі слова стосов>
но важливості молитви: «Дуже мо>
гутня ревна молитва праведного!»
(Якова 5:16).

Прочитайте Матвія 16:26 та позна)
чте те, що найгірше було би втратити:

( ) – велику суму грошей;
( ) – батьківську спадщину;
( ) – друзів, дітей, батьків і рідних;
( ) – особисте здоров’я;
( ) – власну душу.

На прикладі Йова зробіть вісновки,
як треба проходити через хворобу.

Що може допомогти зберігати віру
в Бога і піднесений настрій під час хво)
роби?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 1C3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 4C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 7C9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 10C12
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 13C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 15C17
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 18C20
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Скорбота – явище звичайне. Це не є
ані хвороба, яку можна вилікувати, ані
перешкода, яку можна подолати.
Скорбота – це звичайна та широко
розповсюджена складова життя на
землі. Люди відчувають її після втрати
чогось важливого для них у житті.
Втрата роботи, матеріальної влас>
ності, фізичних здібностей та навіть
улюбленої домашньої тварини може
призвести до скорботи. Але найсиль>
нішою вона буває, звичайно ж, після
смерті близької людини.

Переживання скорботи не має уні>
версальних рис і не є однаковим для
всіх. Багато вчених пишуть про так
звані «фази скорботи», але вони ви>
знають, що не кожна людина прохо>
дить фази розвитку скорботи однако>
во. Деякі люди минають певні фази,
тоді як інші, здається, то піднімаються
вгору, на вищі рівні розвитку скорбо>
ти, то раптом повертаються на ті рів>
ні, які вони вже пережили. Це вказує
на те, що скорботу не можна розподі>
лити на якісь стандартні «фази», але
вона у різні способи складає труднощі
кожній людині окремо. Велика кіль>
кість широко розповсюджених емо>
ційних реакцій та типів поведінки,
пов’язаних зі скорботою, включають в
себе емоційний зрив, відчуття прови>
ни, ворожнечі, занепокоєння, депре>
сії, самотності, паніки, втрату зацікав>
леності у звичайній життєдіяльності
та надії, а також складність відчувати
реалії життя. Люди можуть пережива>
ти будь>які з них або всі. Необхідно

дозволити кожній людині по>своє>
му переживати скорботу. Зіткнув>
шись зі скорботою, людина виконує
три завдання: «відпускає» померло>
го, пристосовується до життя без
померлого та утворює нові стосунки
та зв’язки.

Перший розділ книги Рут розпочи>
нається з оповіді про родину, яка пе>
режила цілу низку втрат. Коли Ноомі
втратила свого чоловіка, її діти Мах>
лон та Кілйон втратили свого батька.
Потім Ноомі втратила і своїх дітей.
Водночас і Орпа, і Рут втратили своїх
чоловіків. Подумайте про особливі
обставини кожної з цих ситуацій.

Втрата чоловіка (або дружини)
Зазвичай під час церемонії укладан>

ня шлюбу, коли молоді обмінюються
один з одним своїми обітницями, мо>
жливість смерті здається віддаленою
у часі від цього радісного свята. Проте
навіть новоутворені шлюби припиня>
ють своє існування через смерть чоло>
віка або дружини. У такому випадку
організація родинного життя зазнає
непоправних змін. Наприклад, зміню>
ється порядок оплати вдовою (або
вдівцем) рахунків, купівлі продуктів
харчування, виховання дітей, приготу>
вання вечері та відпочинок вночі. По>
думайте про те, що б змінилося, якщо
б ви втратили свого чоловіка (або дру>
жину). Коли помирає ваш чоловік (або
дружина), існує необхідність зосере>
дити своє емоційне пристосування на
теперішньому часі.
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Біблійний текст: Рут 1:1C7
Ключова істина: Біблія вчить нас шукати Божої допомоги тоді,

коли ми стикаємося зі скорботою
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Втрата батька (або матері)

Біблія не говорить про те, скільки
років було Махлонові та Кілйонові то>
ді, коли помер їхній батько. Але ми
знаємо, що це сталося перед тим, як
кожен з них одружився (вірші 3 і 4).
Діти по>різному розуміють смерть в
залежності від їхнього віку. Малолітні
діти можуть і не розуміти своїх емо>
ційних реакцій або мислити логічно.
Вони можуть заперечувати втрату
або не усвідомлювати той факт, що
смерть – це назавжди.

Дітям необхідно терпляче надава>
ти настанови та певний час для того,
щоб вони змогли опанувати свої по>
чуття. Вони можуть ставити важкі
для відповіді запитання. Не нехтуйте
ними, а вислуховуйте їх
та відповідайте дітям,
щоб вони могли зрозу>
міти те, що сталося. Та
в жодному разі не вико>
ристовуйте фразу –
«Бог забрав тата чи маму!» Після та>
кого твердження в дітей складається
враження, що Бог – «злодій людей».
Богословські поняття, які у таких ви>
падках вживають батьки, можуть на>
лякати дітей. Також не використо>
вуйте таких порівняльних зворотів,
як «спочив», «заснув» або «пішов».
Такі фрази можуть викликати у них
занепокоєння перед сном та перед
поїздками. Просто поясніть, що лю>
дина померла, а також розкажіть про
те, що являє собою похорон. Якщо
померла людина була за життя хри>
стиянином, то поясніть, що зараз во>
на знаходить у присутності Божій.

Також дітям необхідне безпечне та
тепле оточення тоді, коли вони пере>
живають скорботу. Не приховуйте від
дитини своїх скорботних почуттів з

приводу смерті близької вам людини,
тому що дітям необхідно вчитися на>
лежному опануванню такими самими
почуттями. Якщо це можливо, зали>
шайте дитину у знайомому для неї
місці у неї вдома, в її ліжку та з її
іграшками. Чим менша дитина, тим
важливіше, щоб батько (або мати), що
залишилися, або ж надійний дорослий
були поруч з дитиною та приділяли їй
час і увагу. Якщо ж батько (мати) му>
сить на деякий час поїхати з дому нев>
довзі після смерті своєї дружини (чо>
ловіка) то дитині слід пояснити, куди і
чому від’їжджає батько (або мама).

Часто буває, що коли у дитини по>
мирає батько (або мама), вона відчу>
ває себе в цьому навіть більше вин>

ною, ніж дорослі. Така
дитина може переконати
себе в тому, що це вона
винна у смерті свого
батька (або мами), тому
що, мовляв, у неї, дити>

ни, раніше були злі думки щодо нині
померлої рідної людини. Навіть до>
рослі відчувають за собою провину в
тому, що у дитини помер батько (або
мама). У таких дорослих часто бува>
ють думки, подібні до цих: «Чи зробив
я все, що міг, для того, щоб він (або
вона) не помер (не померла)?», «Чо>
му мене не було поруч?» та «Мені не
потрібно було відправляти його (або
її) у будинок для престарілих».

Втрата дитини
Ноомі втратила не тільки свого чо>

ловіка, але й обох своїх синів (вірш 5).
Навіщо дітям помирати раніше за
своїх батьків? Це здається нелогіч>
ним та неприродним явищем. На
жаль, таке нерідко трапляється. Ава>
рії або хвороби можуть спричинити

Коли людина пере-
живає скорботу, необ-
хідне безпечне та тепле
оточення
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смерть людини у будь>якому віці. Пси>
хоемоційна скорбота з боку батьків
може бути дуже важкою – інколи вона
навіть доходить до емоційного зриву.
Гнів на Бога за «несправедливу»
смерть дитини є широко розповсюд>
женою реакцію у такій ситуації.

Коли помирає дитина, батьки часто
знову переживають години, які пере>
дували смерті, та суворо себе засу>
джують. При цьому вони можуть гово>
рити приблизно такі речі: «Якщо б
тільки я...» або «Я пови>
нен був знаходитися по>
руч з ним (або нею)».
Немає оптимальних для
усіх людей норм поведінки
для подолання психологіч>
них наслідків смерті дити>
ни. Деякі батьки запечатують кімнату
дитини, залишаючи її такою, якою во>
на була на той час, коли дитина по>
мерла. Інші можуть негайно прибрати
все з цієї кімнати, не бажаючи співіс>
нувати з речами, які містяться в ній і
викликають болісні згадки. Тут немає
кращого або гіршого способу вирі>
шення цієї проблеми. Проте батьки
обов’язково повинні спілкуватися між
собою і спільно приймати свої рішен>
ня та звикати до теперішнього.

Щонайменше три дні кожного року
будуть важкими для батьків, які втра>
тили дитину: Різдво, день народжен>
ня померлої дитини та день, коли ця
дитина померла. Коли помирає дити>
на, існує необхідність зосередити
своє емоційне пристосування на те>
перішньому та майбутньому.

Біблійний погляд на смерть
Біблійне розуміння смерті має вті>

шати християн. Що відбувається з
християнином (або дитиною перед

досягненням нею віку духовної під>
звітності), коли вони помирають?

Фізична смерть є відокремленням
духа людини від її тіла (Якова 2:26). Ті>
ло ховають у землі або піддають кре>
мації, і таким воно залишатиметься
аж до Дня Воскресіння. Дух христия>
нина повертається до Господа, звідки
і походить (Буття 2:7; 2 Коринтян 5:8).
Одного дня можна буде почути сурму
Божу і Христос прийде знову у славі.
Потім померлі у Христі воскреснуть, а

їхній дух приєднається
до їхнього воскреслого
тіла. Ті ж, хто у цей час
будуть живі і залиша>
тимуться такими, бу>
дуть підхоплені разом
з першими у повітря

для того, щоб там зустріти Господа,
та перебуватимуть з Ним вічно (див.
1 Солунян 4:16>17). «Отож, потішайте
один одного цими словами!» (1 Солу>
нян 4:18). Ті люди, які не мають осо>
бистого спілкування з Ісусом Христом,
не мають для себе цієї втіхи. Тому хри>
стияни на землі повинні бути тими, хто
вислуховує, потішає, розраджує, до>
помагає, дає надію...

Спосіб застосування № 1: 
Коли ви зіткнулися зі скорботою

Шукайте Божої допомоги у виконан>
ні завдань, пов’язаних зі скорботою
(«відпустити» померлого, пристосо>
вуватися до життя без померлого та
утворювати нові стосунки та зв’язки).
Після першого шоку та приголом>
шення ви зможете згадати про те, що
Бог про вас піклується та допоможе
вам подолати вашу скорботу.

«Відпустити» померлого важко. Про>
тягом неозначеного часу життя не бу>
де радісним. Емоції слід виливати то>

Християни на землі
повинні бути тими, хто
вислуховує, потішає, роз-
раджує, допомагає, дає
надію
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ді, коли це потрібно робити. Період
часу, що характеризується ототож>
ненням себе з померлим, є нормою,
але він не повинен тривати вічно.

Для того, щоб пристосуватися до
життя без померлого, теж знадобить>
ся час. Щоденні події будуть здавати>
ся такій людині нецікавими. Навіть
відвідувати церкву такій людині мо>
же бути важко. Якщо ви були у класі
Недільної школи для дорослих разом
із вашим померлим нині чоловіком
(або дружиною), то в який клас вам
ходити тепер? Коли хор співатиме
улюблений псалом померлого або
коли пастор буде проповідувати про
важливість шлюбу та родинного жит>
тя, то як вам на це реагувати? Також
вам буде важко проводити ювілеї по>
дружнього життя та інші свята.

І нарешті, утворення нових стосунків
буде відбуватися природнім чином у
міру того, як ви долаєте свої скорбот>
ні почуття та продовжуєте жити самі.
Ви повинні бути живими для Бога, а
також живими заради самого себе.

Спосіб застосування № 2: 
Коли ви бажаєте допомогти люC
дині, яка зіткнулася зі скорботою

Дозволяйте цій людині виливати
свої емоції. Якщо ця людина бажає
поговорити про померлого, зробіть це
з нею, тому що небагато людей захо>
чуть це з нею робити. Скорботна лю>
дина потребує можливостей пригада>
ти те, яким життя було раніше, щоб
пристосуватися до нових обставин.

Будьте поруч. Пам’ятайте про те, що
фізична присутність часто означає
більше, ніж слова. Але краще сказати
замало, ніж сказати забагато.

Не припиняйте перебування поруч.
Часто так буває, що телефонні дзвін>

ки, забезпечення продуктами харчу>
вання та відвідини припиняються
невдовзі після похорону. Деякі з най>
складніших емоцій або випадків при>
стосувань можуть настати аж через
два тижні після смерті. Надавайте
підтримку у свята та у ювілеї подруж>
нього життя. Річниця з дня смерті ча>
сто призводить до регресії та важких
емоційних переживань.

Виявляйте Божу турботу через своє
піклування. Бажання ділитися своїми
власними переживаннями скорботи
та тим, яким чином Бог допоміг вам
її подолати, може слугувати джере>
лом втіхи та повернути людині впев>
неність у собі.

Моліться. Моліться за людину, яка
зіткнулася зі скорботою, та моліться
разом із нею.

Що треба робити, коли ви зіткну)
лися зі скорботою?

Як ви можете допомогти людині,
яка зіткнулася зі скорботою?

Пригадайте все вищесказане, а по)
тім ще прочитайте Римлян 8:28 і нижче
запишіть власні короткі висновки, до
яких ви прийшли



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 21C22
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 23C26
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 27C29
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 30C31
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 32C33
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Не всі люди, які зловживають хіміч>
ними речовинами, приймають такі
протизаконні наркотики, як героїн,
марихуана або кокаїн. Також люди у
великій кількості зловживають ліка>
ми, які зазвичай виписуються за ре>
цептом, снотворними медичними
препаратами та таблетками для
схуднення. Так само не всі алкоголіки
п’ють, «не просихаючи». Алкоголізм
в нашій країні є серед проблем, які
найбільше шкодять здоров’ю люди>
ни. Зловживання хімічними речови>
нами є тим нещастям, яке одночасно
шкодить тілу, розуму та душі людини.
Наркотична та алкогольна залеж>
ність руйнує кар’єру людей, розколює
сім’ї, призводить до насильницьких
дій над дітьми з боку дорослих та
розбиває людські серця. Для надання
допомоги людині, яка зловживає хі>
мічними речовинами, для того, щоб
вона подолала цю кризу, необхідна
сила Божа.

Який негативний вплив чинять
наркотичні речовини на людину, яка
ними зловживає?

Наркотичні речовини 
вводять в оману

Застереження є чітким: «Вино – то
насмішник, напій п’янкий – галасун, і
кожен, хто блудить у ньому, нему>
дрий» (Приповістей 20:1). Алкоголь та
наркотики вводять людей в оману ба>
гатьма різними способами. Вони зда>

ються зовсім нешкідливим способом
радісного проведення часу або засо>
бом втечі від проблем. Зрештою, чи ж
не можна побачити у телевізійних
рекламних роликах пива та інших ал>
когольних напоїв симпатичних моло>
дих людей, які весело розважаються.
Ні, рекламодавці не стануть показу>
вати це явище таким, яким воно є
насправді. Оце і є введенням в оману.

Також наркотичні речовини вво>
дять людину в оману своєю розпов>
сюдженістю та популярністю. Мов>
ляв, якщо всі це роблять, то чому я
не повинен цього робити? Я ж хочу
бути популярним, чи не так? Це та>
кож є введенням людини в оману.

Так само наркотичні речовини вво>
дять в оману тими відчуттями, які во>
ни собою викликають. Мовляв, якщо
людині від них приємно, то чому б
цього не робити? Усі ці обіцянки,
звичайно, є оманливими. Телевізійні
рекламні ролики не показують тієї
фізичної шкоди, яку завдає вашому
здоров’ю довготривале зловживан>
ня хімічними речовинами. Будь>які
так звані «друзі», яких ви собі знахо>
дите через спільну з ними залеж>
ність від наркотичних речовин та ал>
коголю, обов’язково рано чи пізно
або використають вас, або вчинять
над вами насильницькі дії. Оманливі
відчуття, до яких призводить вжи>
вання наркотичних речовин, нада>
ють людині лише тимчасове задо>
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Біблійний текст: Приповісті 20:1; 23:29C35; Ефесян 5:18C21
Ключова істина: Біблія вчить, що зловживання алкоголем

приносить людині тимчасове задоволення, ілюзію втечі
від проблемних реалій життя та веде до деструктивності
її організму, розуму та духу
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волення та ілюзію втечі від проблем>
них реалій життя.

Наркотичні речовини 
роблять людину 
нечутливою та калічать її

Автор книги Приповістей поставив
шість запитань стосовно того каліц>
тва, яке чинять наркотичні речовини
одночасно тілу, сумлінню, стосункам
та духу людини. «В кого “ой”, в кого
“ай”, в кого сварки, в кого клопіт, в
кого рани даремні, в кого очі черво>
ні?» (23:29).

Відповідь на всі ці запитання од>
на – це ті, хто зловживає хімічними
речовинами: «У тих, хто запізнюється
над вином, у тих, хто приходить по>
пробувати вина змішано>
го» (вірш 30). Очевидно
те, що наведена вище
характеристика стосу>
ється алкоголіків. Алко>
голь є депресантом. Са>
ме тому горе та смуток
часто є наслідками пия>
цтва. Чим більше людина п’є, тим
більше притупляється її розум. Алко>
голіки часто не пам’ятають того, що з
ними відбувалося в той час, коли во>
ни пили. Тому наступного дня вони
можуть навіть знайти на своєму тілі
рани, і при цьому не мати жодної
уяви, яким саме чином і ким ці рани
були їм завдані. Синдром похмілля з
його «червоними очима», який три>
ває певний період часу, також є доб>
ре відомим. Зловживання алкоголем,
в кінцевому результаті, призведе до
руйнування організму людини.

Наркотичні речовини руйнують
Алкоголь та наркотики чинять де>

структивний вплив на організм лю>

дини. Деякі з фізичних негативних
наслідків зловживання алкоголем
включають в себе надмірну пітли>
вість, липкість долонь, швидку втом>
люваність, розлади сну, тремтіння
рук, надмірну кислотність шлунку,
кашель, підвищений кров’яний тиск,
прискорений пульс, жовтуватий ко>
лір білка ока, набряки, захворювання
шкіри та тенденцію легкого утворен>
ня на ній синців.

Більш серйозні ознаки стану хво>
рого на алкоголізм включають в себе
високий, або навпаки, низький вміст
цукру в крові, розлади шлунка, пору>
шення нормального темпу серцебит>
тя, серцево>судинні захворювання,
враження мозку та цироз печінки.

Природно, що чим біль>
ше людина п’є, тим гіршу
фізичну шкоду вона зав>
дає цим своєму організ>
му. Також є високими ви>
трати на лікування від
алкоголізму та пов’яза>
них з ним захворювань.

Окрім довготривалого негативно>
го впливу алкоголю на організм лю>
дини, є ще і такий, що коли алкоголік
не отримує того обсягу алкоголю, до
якого вже звик його організм, то у
нього виникають інші фізичні про>
блеми, які також є широко розпов>
сюдженими. До симптомів нав’яза>
ної алкоголіку відмови від вживання
алкоголю належать галюцинації, на>
пади, лихоманка, нервове збуджен>
ня, тахікардія та деліріум тременс
(або біла гарячка).

Окрім руйнування організму лю>
дини, наркотичні речовини також
чинять деструктивний вплив і на її
розум та дух. «Пантруватимуть очі
твої на чужі жінки, і серце твоє гово>

Зловживання алко-
голем та хімічними ре-
човинами є тим неща-
стям, яке одночасно
шкодить тілу, розуму
та душі людини
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ритиме дурощі...» (вірш 33). Хроніч>
не пияцтво є причиною до 30 відсот>
ків усіх випадків самогубств, до 60
відсотків вчинення важких злочинів
та до 80 відсотків нещасних випад>
ків на воді, що призводять до заги>
белі людини. Підраховано, що кожні
двадцять дві хвилини гине одна лю>
дина від наїзду на неї транспортно>
го засобу, за кермом якого сидить
водій у нетверезому стані.

Християнське ставлення 
до людини, яка зловживає 
хімічними речовинами

Визнайте в ній того, хто створений
за образом Божим. Пам’ятайте про
те, що кожна людина має схильність
упасти у гріх. Тому утримуйтеся від
суворого осудження цієї людини та її
родини.

Виявляйте до неї любов, підбадьо>
рення та підтримку, але при цьому
не приховуйте від неї наслідків її дій.
Доки переваги тверезого способу
життя не здаватимуться
людині, яка зловживає
хімічними речовинами,
кращими за переваги
алкогольного сп’яніння
та наркотиків, така лю>
дина не кине вживати цю отруту. То>
му намагайтеся запропонувати та>
ким особам щось набагато краще і
цікавіше. Не приховуйте від неї той
біль, який вона спричиняє як собі
особисто, так і своїй родині. Кризи
можуть бути корисними тоді, коли
людина, яка зловживає хімічними
речовинами, відчула на собі наслідки
своїх дій.

Пам’ятайте про те, що така люди>
на здатна переговорити вас щодо
заперечення факту проблеми та ра>

ціонального її осмислення. Ви не мо>
жете дискутувати з людиною, яка
зловживає хімічними речовинами.
Не очікуйте, що така людина кине
зловживання, доклавши до цього
лише свою силу волі. Доки вона не
усвідомить, що є безсилою перед
своєю залежністю, допомоги шукати
вона не буде. В її ситуацію повинен
втрутитися Бог.

Допомагайте людині, яка 
зловживає хімічними речовинами

Алкоголізм та зловживання люди>
ною іншими хімічними речовинами
негативно впливають одночасно на
її організм, розум та дух. Тому по>
трібно лікувати всі ці три сфери жит>
тя людини. В залежності від типу хі>
мічної речовини, якою зловживає
людина, у неї може виникнути і фі>
зична залежність. Її організм стає
настільки залежним від дії деяких
наркотиків, що стає необхідним і ме>
дичне втручання. Навіть якщо у лю>

дини і не виникла фі>
зична залежність від
наркотичної речовини,
все ж у таких випадках
зазвичай виникає за>
лежність фізіологічна.

Така людина вважає цю хімічну ре>
човину абсолютно необхідною для
продовження її нормальної життє>
діяльності. Нарешті у неї також вини>
кає духовне запаморочення.

Співбесіди з віруючими алкоголі>
ками (так, це також може статися)
показують, що переломним момен>
том, який призвів до розвитку їхньої
алкогольної залежності, стало те,
що вони припинили духовно зроста>
ти. Іншими словами, відчуження від
Бога викликає у людини зловживан>

Щоб допомогти люди-
ні, яка зловживає хіміч-
ними речовинами, необ-
хідна сила Божа
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ня хімічними речовинами. Віруючі
повинні виявляти християнське спів>
чуття до людини, яка знаходиться у
залежності від вживання хімічних
речовин. Привести таку людину до
Христа є важливим першим кроком
до її зцілення.

Закликаючи ефеських віруючих
покладатися на силу Божу, апостол
Павло навів такий приклад: «Не впи>
вайтесь вином, в якому розпуста,
але краще наповнюйтесь Духом...»
(Ефесян 5:18). Цей приклад говорить
про те, яким чином алкоголь контро>
лює людину у цілому. Він контролює
кожний аспект її життя – її думки, си>
лу волі та духовне зростання (тобто
занепад). Лише Святому Духові ві>
руючі повинні дозволяти у своєму
житті такий контроль.

Коли людина, яка зловживає хіміч>
ними речовинами, повертається у
своєму житті до Бога та дозволяє
Святому Духові контролювати кож>
ний аспект її життя, тоді вона стає на
шлях до одужання. Інколи таке оду>
жання може статися доволі швидко.
Деякі люди, які раніше знаходились у
залежності від дії хімічних речовин,
були звільнені від такої залежності
миттєво. Однак для більшості таке
одужання може тривати певний час.
Велика кількість людей, які зловжи>
вають хімічними речовинами, потре>
бують медичного втручання та лі>
кування своєї фізичної залежності.
Також їм може знадобитися консуль>
таційна допомога та постійна мо>
ральна підтримка в їхньому ліку>
ванні. Їхня потреба у лікуванні зовсім
не вказує на брак їхньої віри; їм за>
звичай потрібне цілковите покладан>
ня на Бога для того, щоб довести
своє лікування до успішного кінця.

Сьогодні існує дуже багато про>
грам, подібних до відомої дванадця>
тирівневої програми “Анонімні алко>
голіки”, які написані у християнському
дусі. Деякі церкви надають схожі про>
грами лікування у краще продуманій
з точки зору Святого Письма версії
дванадцятирівневої програми.

Секрет успіху таких програм поля>
гає не в тому, що вони складаються з
дванадцяти рівнів (або кроків), а у тих
біблійних принципах, на яких вони
побудовані. Ці принципи повинні
включати в себе визнання того фак>
ту, що справжнім одужанням є духов>
не одужання, тобто потреба людини
взяти на себе духовну відповідаль>
ність за свої дії, потреба бути духов>
но підзвітною та потреба пізнати істи>
ну. Як вже було сказано нами раніше,
Бог може надати всі ці речі миттєво;
проте у багатьох випадках для повно>
го зцілення від зловживання хімічни>
ми речовинами необхідне довготер>
мінове присвячення.

Намагайтеся насправді допомогти
людині і вкажіть на найкращого Ліка>
ря і Спасителя – Господа. Коли хтось
просить вас про допомогу, то зви>
чайним є ваше бажання зробити те,
що ви можете зробити у цьому ви>
падку (наприклад, допомогти п’яниці
уникнути в’язниці, поговорити з бать>
ками підлітка>наркомана замість
нього самого або ж позичити трохи
грошей сім’ї того, хто є залежним від
наркотиків).

У світлі сказаного та прочитавши
(1 Коринтян 3:16)17; 6:15)20) до якого
висновку слід нам прийти і цьому на)
вчити хімічно залежних? 
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Як християнин повинен ставитися
до вживання алкоголю та наркотиків?
Чому?

Як можна допомогти людині, яка
зловживає хімічними речовинами?

Що треба робити, щоб не мати
залежності від алкоголю чи наркоти)
ків?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 34C35
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 36C37
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 38C39
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Йов 40C42
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 13C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 16C17; Ефес. 5
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 19C20; 23
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Майже всі віруючі погоджуються з
тим, що Бог задумав так, щоб шлюб
укладався назавжди, а також з тим,
що Бог ненавидить розлучення (Мал.
2:16). Крайня позиція стосовно того,
щоб шлюб укладався назавжди, слу>
гує єдиним можливим гарантом того,
що цей шлюб закінчиться лише з
смертю одного із подружжя (Мр. 10:6>9).

Інші ж вважають, що шлюб уклада>
ється назавжди, якщо тільки один з по>
дружжя не вчинить перелюбу (Мт. 19:9).

Деякі дотримуються тієї позиції, що
шлюб між двома християнами та
шлюб між віруючим та невіруючим
мають функціонувати за різними
принципами. Апостол Павло закли>
кав віруючих бути відданими своєму
невіруючому чоловікові (або дружині),
але якщо при цьому невіруючий захо>
че розірвати шлюб, тоді розлучення
дозволяється (1 Коринтян 7:15).

Як бачимо, існує багато розбіжно>
стей у розумінні цих позицій. На ща>
стя, мета цього уроку зовсім не поля>
гає в тому, щоб розробити вичерпне
богословське вчення про розлучен>
ня. Якими б не були ваші переконан>
ня стосовно розлучення, ви все ж по>
годитеся з тим, що воно є кризою,
яка породжує велику кількість інших
кризових ситуацій.

Кризові ситуації,
пов’язані з розлученням

Розлучення чинить негативний вплив
на емоції. Розлучення є втратою вза>

ємин. Внаслідок цього як колишній
чоловік, так і його колишня дружина
протягом певного часу можуть пере>
живати смуток та скорботу. Почуття
гніву та відрази один до одного мо>
жуть виникати знову і знову з причи>
ни контактів між ними, які тривають.
Самотність, уникання інших людей
та відчуття гіркоти є широко розпов>
сюдженими емоційними наслідками
розлучення.

Розлучення чинить негативний вплив
на якість життя. Розлучення негатив>
но впливає на спосіб життя кожної
людини з колишнього подружжя.
Сьогодні широко розповсюдженим є
поєднання у сім’ї двох прибутків. Пі>
сля розлучення ці прибутки урізають>
ся вдвічі. Навіть разом з аліментами
та виплатами по догляду за дитиною,
які отримує колишня дружина, саме
вона стикається з найбільшими фі>
нансовими втратами. Одна чи обидві
сторони можуть вважати за необхід>
не переїхати на нове для кожного з
них місце проживання з новими умо>
вами. Якщо тільки один з них не от>
римав усе майно, повинні бути утво>
рені два окремих господарства.

Розлучення чинить негативний вплив
на дітей. Великий обсяг досліджень
був проведений з метою з’ясувати
негативний вплив розлучення на ді>
тей. Часто розлучення спричиняє ка>
тастрофічний негативний вплив на
дітей будь>якого віку. Багато з них пе>
реносять із собою у зрілі роки почут>
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Біблійний текст: Повторення Закону 24:1C4; Матвія 19:3C12;
Галатів 6:1C2

Ключова істина: Біблія розповідає про Бога, Який схвалює шлюб,
а не розлучення
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тя небезпеки, провини, депресії,
стурбованості та гніву. З огляду на їх>
ню психоемоційну незрілість, діти
схильні звинувачувати самих себе за
те, що їхні батьки розлу>
чилися. Вони часто га>
дають, що якщо б вони
поводилися краще, то
їхні батьки й досі були б
разом. Можливо, вони мають побою>
вання стосовно того, що той (батько
або мати), з ким вони залишилися,
також може їх залишити. Допомагаю>
чи дітям пристосуватися до розлу>
чення їхніх батьків, намагайтесь
створити у сім’ї стійку атмосферу,
звертайте увагу на почуття такої
дитини, переконуйте її у тому, що
не вона стала причиною розлучення
її батьків та допомагайте збільшенню
впевненості в собі цієї дитини через її
позитивне виховання.

Розлучення чинить негативний вплив
на майбутні взаємини. Розлучена лю>
дина переживає відсутність впевне>
ності у собі та неспроможність під>
тримувати тривалі стосунки. Також у
неї існує страх того, що вона повто>
рюватиме помилки та проблеми сво>
го першого шлюбу. Така людина мо>
же деякий час очікувати перед тим,
як розгляне перспективу свого ново>
го вступу у шлюб. Дослідження по>
казують, що другий шлюб навіть
більше ризикує закінчитися розлу>
ченням, ніж перший шлюб. Тобто пі>
сля одного розлучення всі наступні
стають легшими.

Духовне служіння
при розлученні

Носити тягарі. Деякі з розлучених
людей відвідують які>небудь богослу>
жіння. Навіть якщо це і трапляється,

їхні брати та сестри у вірі часто почу>
вають себе незручно поруч з розлу>
ченими людьми. Коли розлучення
сталося у житті людини, яку ви знає>

те, ви також починаєте
відчувати себе менш
впевненими у собі. За>
мість того, щоб спробу>
вати допомогти тим, хто

відчуває душевний біль з причини
пережитого розлучення, опанувати
свої почуття, люди часто їх уника>
ють. Можна служити потребам роз>
лучених людей, не схвалюючи при
цьому їхнього розлучення, а також
пам’ятаючи пораду апостола Павла,
яку він дав у листі до галатів: “Брат>
тя, як людина й упаде в який прогріх,
то ви, духовні, виправляйте такого
духом лагідности, сам себе догля>
даючи, щоб не спокусився й ти! Но>
сіть тягарі один одного, і так виконає>
те закона Христового” (Галатів 6:1>2).
З огляду на те, що нам наказано но>
сити тягарі один одного, лише уявіть
собі, які тягарі повинна носити розлу>
чена людина. Розлучення є гріх; воно
руйнує сім’ю та шкодить дітям.

Надавайте емоційну підтримку. Як і
у випадку з будь>якою жертвою кри>
зової ситуації, розлученим людям
потрібно долати свою скорботу та ін>
ші сильні емоції. Таких людей потріб>
но переконувати в тому, що розлучен>
ня не є гріхом, який не прощається.
Бог простить вам, коли ви звернетеся
до Нього. Прощення колишнього ва>
шого чоловіка (або колишньої дружи>
ни) для деяких людей може стати го>
ловною проблемою. Образа, біль та
почуття гіркоти можуть бути довго>
тривалими, якщо людина неспромож>
на простити. І нарешті, розлученим
людям може бути складно простити

Розлучення негативно
впливає на спосіб життя
кожної людини
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самих себе. Вони можуть відчувати,
що підвели Бога, свою церкву та
сім’ю. Тому їм потрібна підтримка та
підбадьорення.

Надавайте фінансову підтримку. Фі>
нансова або матеріальна підтримка
можуть бути потрібними протягом
певного, порівняно короткого, періо>
ду часу. Допомога у створенні сі>
мейного бюджету че>
рез економні купівлі та
пошук роботи може
бути вельми корисною
для розлученої людини.
Будьте готові її надати,
але не нав’язуйте їй
своєї допомоги. Більшість людей не
любить, коли їм надають “благодійну
допомогу”, тоді як деякі вагаються
попросити про фінансову підтримку.

Допомагайте дітям відчувати себе в
безпеці. Як вже було сказано раніше,
діти розлучених батьків також підда>
ються величезному негативному
впливу. Відповідайте на їхні запитан>
ня та допомагайте їм зрозуміти те,
що відбувається. Спробуйте переко>
нати дітей, що їхні побоювання мар>
ні. Вони потребують впевненості в
собі та підбадьорення з боку своїх
батьків, членів своїх родин та лідерів
церкви у тому, що розлучення бать>
ків – це зовсім не їхня провина, а та>
кож у тому, що вони самі не будуть
покинуті. Діти не знають, як належ>
ним чином необхідно висловлювати
такі свої почуття, як гнів та розчару>
вання. Вони можуть демонструвати
їх або своїми вчинками, або ж прихо>
вувати їх глибоко в серці. Обидва
цих способи можуть призвести до
катастрофічних наслідків. Зрозумій>
те їхні почуття та допомагайте їм на>
лежним чином їх висловлювати.

Налагоджуйте християнські сто�
сунки. Коли людина попросила Бо>
жого прощення за своє розлучення,
і – в залежності від обставин – про>
щення з боку церкви, до нього (або
до неї) потрібно ставитися як до
прощеної людини. Сприяйте тому,
щоб у неї виникло відчуття того, що
вона не байдужа людям. І моліться

за таку людину.
Дорослі>одинаки, як

розлучені, так і ті, хто
ніколи не був у шлю>
бі, хочуть мати спілку>
вання з церквою. Вони
прагнуть підтримувати

взаємини з іншими віруючими та
брати участь у житті всієї церкви, а
не лише якоїсь окремої групи вірую>
чих. Церковне служіння потребам
самотніх людей не має зводитися до
простого створення групи віруючих
людей, яка б цілком зосередилася
на спілкуванні з такою категорією
людей, тому що це часто перетворю>
ється щось на зразок сватання.
Спілкування є дуже важливим, але
так само важливим є й вивчення Біб>
лії, духовне зростання та христи>
янське служіння.

Робіть усе можливе для того, щоб
як самим уникнути розлучення, так і
допомогти в цьому іншим людям! Для
того, щоб встояти, кожний шлюб по>
требує присвячення, спілкування та
близькості. Не соромтеся звертатися
за консультаційною допомогою у ви>
падку виникнення проблем. Не є грі>
хом визнання своєї слабкості. Але над
усе присвятіть свій шлюб Богові для
того, щоб мати захист від розлучення.

Класи Недільної школи для по>
дружніх пар є чудовим місцем для
надання підтримки та для зміцнення

Робіть усе можливе
для того, щоб як самим
уникнути розлучення,
так і допомогти в цьому
іншим людям
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шлюбних стосунків. Виділяйте час,
щоб досліджувати те, що говорить
Біблія про шлюб.

Якщо ж у вас благословенний
шлюб, тоді наставляйте тих, хто, мож>

ливо, відчуває труднощі у своєму
шлюбі. Пам’ятайте, що немає доско>
налого шлюбу, тому що будь>який
шлюб утворюють дві недосконалі
особистості.

Нижче заповніть пропущені місця, тим самим нагадайте собі вже дані обіцян)
ки Богові і своїй дружині (чоловікові), а також підходьте більш творчо до вашого
сімейного життя і робіть його яскравішим:

1. Як я говорив _______ років тому, обмінюючись з моєю дружиною обітницями
під час укладання нашого шлюбу, так і сьогодні я, (прізвище, ім’я, по>батькові)

,

урочисто присвячую себе тобі (прізвище, ім’я, по>батькові)
,

до тих пір поки нас не розлучить __________________.

2. Я, (прізвище, ім’я, по>батькові) _______________________________________________________,
обіцяю бути вірним тобі і тільки тобі (прізвище, ім’я, по>батькові) 

.

3. Ми будемо виділяти щоденно _________________ хвилин для спільної сімейної
молитви. А о _________________ годині щодня ми будемо вивчати Біблію.

4. Ми підемо на побачення (день, місце і година)
.

5. Кожного (день тижня) ___________________ ми будемо гуляти з нашими дітьми.

6. Безперестанку повторюйте коротку фразу “Я ____________________________________”
і освідчуйтесь у ___________________________________________ своєму чоловікові (дружині).



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Повт. Зак. 24; Мт. 19
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Кор. 6C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Гал. 5C6; Кол. 3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 24C25
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 26C27
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 28C29
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Пр. 30C31
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Чи можете ви впізнати зразкову
християнську сім’ю, подібну до тієї,
якою її задумав та створив Бог (Бут.
2:18>25). В такій родині діти підкоря>
ються батькам, дружина кориться
своєму чоловікові, а чоловік, у свою
чергу, покірний Христові. Чоловік у
такій сім’ї любить свою дружину жер>
товною любов’ю (Еф. 5:25); дружина
кориться своєму чоловікові, як Госпо>
ду (Еф. 5:22); діти слухняні та шану>
ють своїх батьків (Еф. 6:1>3); вихову>
ються у настанові Господній (Еф. 6:4).

Члени такої сім’ї разом вивчають
Біблію, разом ходять до церкви та
разом моляться. Також
члени такої сім’ї ефек>
тивно спілкуються між
собою, поводять себе
зразково та з любов’ю
ставляться до інших.

Чи належите ви до такої сім’ї? Чи
ви знайомі з подібною родиною?

Безперечно є деякі сім’ї, які досить
близько підійшли до цього зразка.
Сім’ї, де, наприклад, і чоловік, і дру>
жина є віруючими, намагаються
виховувати своїх дітей у настанові
Господній. Але дійсно є кризою, коли
один з дорослих членів сім’ї не є хри>
стиянином.

Християнин ніколи не повинен
вступати у шлюб з невіруючою люди>
ною. Слово Боже про це говорить яс>
но: «До чужого ярма не впрягайтесь
з невірними; бо що спільного між
праведністю та беззаконням, або яка

спільність у світла з темрявою?»
(2 Коринтян 6:14).

Але як бути, якщо подружжя всту>
пило у шлюб тоді, коли вони обидва
не були віруючими, і лише потім один
із них пережив зустріч з Христом та
прощення гріхів? Чи повинен тоді хри>
стиянин намагатися вийти з такого
шлюбу? Зрештою, мовляв, чи не бу>
дуть вони дійсно тоді «впряженими до
чужого ярма з невірним»? Саме таким
було одне із запитань, на яке віруючі
коринтяни бажали почути відповідь
апостола Павла. Павлова ж відповідь
була такою: «Коли який брат має дру>

жину невіруючу, і згідна
вона жити з ним, нехай
він не лишає її. І жінка,
як має чоловіка невірую>
чого, а той згоден жити з
нею, нехай не лишає йо>

го» (1 Кор. 7:12>13). Павло повідомив
про те, що від віруючого не вимагаєть>
ся, щоб він намагався залишити такий
шлюб. Навпаки, на власному житті
слід гідно представити Того, Хто може
змінити і його невіруючу половину.

Павло закликав віруючих у Коринті
зрозуміти, що коли вони набули спа>
сіння, то не повинні навіть намагатися
змінити свій соціальний статус. За>
мість цього їм – неодруженим або
одруженим, обрізаним або необріза>
ним, рабам або вільним – необхідно
намагатися служити Богові кожному
на своєму місці, там, скажімо, де вони
були на момент свого навернення. Він
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Біблійний текст: 1 Коринтян 7:1C17
Ключова істина: Слово Боже запевняє, що спосіб вашого

життя є найефективнішим свідченням про Бога
невіруючим членам вашої сім’ї

НЕВІРУЮЧИЙ ЧЛЕН СІМ’Ї УРОК 
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Люди навколо вас ба-
чать, якою людиною ви
стали після того, як на-
вернулися до Бога



162 Прагнемо до Небесної Вітчизни

закликав неодружених не вступати у
шлюб (вірші 1>9), одружених віруючих
залишатися одруженими (вірші 10>11),
віруючих, одружених на невіруючих,
також залишатися одруженими (вірші
12>17), необрізаних не обрізатися
(вірші 18>19), а рабів – не шукати сво>
боди (вірші 20>24).

Павло обґрунтовує свою позицію та>
ким чином: «Браття, кожен із вас, в
якім стані покликаний був, хай у тім пе>
ред Богом лишається!» (2 Кор. 7:24).

Проблеми, пов’язані 
з подружнім союзом 
(віруючий з невіруючим)

Існує багато проблем, пов’язаних із
подружнім союзом між віруючими та
невіруючими. Більшість таких про>
блем стосуються їхніх різних способів
життя та життєвих позицій. Шлюб –
це як духовний, так і фізичний союз.
Амос запитував: «Чи йдуть двоє ра>
зом, якщо не умовились?» (Ам. 3:3).
У будь>якому випадку
шлюб віруючої людини з
невіруючою буде спов>
нений розділень та роз>
біжностей.

Наприклад, коли один
з подружжя захоче піти на богослу>
жіння, то інший може захотіти поїха>
ти, скажімо, на відпочинок на озеро.
Якщо один захоче давати Богові де>
сятину та пожертви, то інший захоче
потратити гроші, скажімо, з егоїстич>
ними чи навіть гріховними намірами.
Час, який один з них проводить у мо>
литві та вивченні Біблії, іншою сторо>
ною може вважатися даремно втра>
ченим. Один намагатиметься на
своєму власному прикладі являти пе>
ред дітьми у цьому шлюбі христи>
янські чесноти, а інший може стати

прикладом світського стилю життя
та мислення.

Серед членів таких сімей може іс>
нувати також багато інших подібних
розбіжностей. Члени таких сімей мо>
жуть мати різні цінності, різні вподо>
бання, різну мету та різні способи
життя. Якщо у таких родинах і будуть
існувати сімейна єдність та сімейна
гармонія, то вони, скоріш за все, бу>
дуть знаходитися під тиском.

Можливості, які є у таких сім’ях
Якщо ви – віруючий член своєї

сім’ї, яка складається з невіруючих
людей, тоді подивіться на цю ситуа>
цію, як на таку, що пропонує можли>
вості, а не створює проблеми. В цих
обставинах ви є Божим посланцем.
Якщо ви, одружившись з невіруючою
людиною, були віруючим, і мали таку
позицію, що вам все одно, хто є ва>
ша друга половина, або ж думали,
що пізніше зможете змінити свого

чоловіка (або дружину),
тоді визнайте свою по>
милку та усвідомте, що
саме Бог, а не ви, змі>
нює людей. Якщо ж ви
увірували після того, як

одружилися (або вийшли заміж), то>
ді намагайтеся показати своїй другій
половині ті зміни, які викликав у ва>
шому житті Христос. Очевидно, що
це зовсім не є приводом прагнути
розлучення. У цій ситуації ви маєте,
принаймні, дві позитивні можливості:

1. У розділеному домі можуть вихо�
вуватися побожні діти (вірш 14). Це
буде важким завданням, але це ціл>
ком можливо. Розлучення чинить ка>
тастрофічний негативний на всіх, а
особливо на дітей. Ви можете собі
уявити духовну спадщину сім’ї, в якій

Ви мусите продемон-
струвати людям ті зміни,
які викликав у вашому
житті Ісус Христос
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діти знають, що розлучення сталося
через те, що один з батьків не був ві>
руючим? Це може зробити їх вороже
налаштованими щодо християнства.
А вплив одного з батьків може бути
ефективним у приведенні дітей до
Господа.

2. Невіруючий чоловік (або дружина)
зрештою, може пізнати Христа як осо�
бистого і єдиного Спасителя (вірш 16).
Чоловік (або дружина) не може бути
спасенним замість своєї другої поло>
вини. Так само жоден із них не може
спасти душу іншого. Тільки Бог може
спасти людину. Але віруючий чоловік
(або дружина) може слугувати належ>
ним свідченням та прикладом для
невіруючого члена подружжя. Для де>
яких людей навіть може знадобитися
досить тривалий період часу постій>
ного спостерігання за християнським
способом життя своєї другої полови>
ни перед тим, як вони зроблять рі>
шення прийняти Христа як Свого
Спасителя та Господа.

Способи застосування
№ 1: Чому важко свідчити про Бога

членам вашої сім’ї?
Вони знають вас. Вони пам’ятають,

якими ви були до того, як набули спа>
сіння. Вони можуть нагадувати вам
про ваше минуле і цим шкодити ва>
шому теперішньому свідченню. На>
віть Ісус Христос відчув на собі таке
ставлення, коли навчав у синагозі На>
зарета. Люди його рідного міста запи>
тували: «Звідки в Нього ця мудрість
та сили чудодійні? Чи ж Він не син те>
слі? Чи ж мати Його не Марією зветь>
ся, а брати Його Яків, і Йосип, і Симон
та Юда?» (Матвія 13:54б>55).

Люди навколо вас бачать, якою лю>
диною ви стали після того, як навер>

нулися до Бога. Якщо ж ви бачите ма>
ло змін у своєму способі життя, або
взагалі їх не бачите, то чому вони по>
винні захотіти також бути спасенни>
ми? Ви мусите продемонструвати їм
ті зміни, які викликав у вашому житті
Ісус Христос.

Ви знаєте їх. Ваші стосунки з ними
триватимуть навіть тоді, якщо вони
відмовляться прийняти Ісуса Христа
як свого особистого Спасителя. У
вас будуть страх та біль при самій
думці про вічне розділення з ними
після смерті.

Вам не байдуже, що він (вона) про
вас думає. Якщо незнайома вам лю>
дина назве вас фанатиком чи буде
сміятися з вас з тієї причини, що ви
їй засвідчили про Бога, то це не має
великого значення. Але якщо над ва>
ми насміхається близька вам люди>
на та відкидає те, що для вас є важ>
ливим, тоді вас це ображає. Хоча і
важко свідчити про Бога своїй влас>
ній родині, та все ж важливо докла>
дати до цього максимальних зусиль
не забуваючи про те, що Бог спасає,
а не ви, людина.

№ 2: Свідчення про Бога невіруючо�
му члену сім’ї

Розкажіть про шлях спасіння. Ви
повинні чітко викласти їм те, як саме
бути спасенним. Поділіться своїм
власним свідченням про навернення.
Закликати їх відвідувати церкву ра>
зом із вами або запросити пастора
до себе додому є чудовими нагодами
для них почути Божий задум спасін>
ня. Але якщо про нього розповісте ви
своїми власними словами та ділами,
тоді це може бути набагато ефектив>
нішим. Запропонуйте їм прочитати
євангельський трактат та поясніть їм
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його зміст. Але ще краще підіть ра>
зом із ними на заняття з вивчення
Біблії та обговоріть такі пункти Божо>
го задуму спасіння:

1) гріх, який відділяє вас від Бога
(Римлян 3:23; 6:23);

2) Бог любить вас та подбав про
дорогу, завдяки якій ви можете мати
особисте спілкування з Ним (Івана
3:16; Римлян 5:8);

3) ви мусите сповідати свої гріхи та
прийняти Ісуса Христа як Господа та
Спасителя (1 Івана 1:9; Рим. 10:9>11);

4) прийнявши Ісуса Христа, ви ма>
єте вічне життя (Івана 1:12; 5:24).

Покажіть йому (їй) ваші зміни. Ви
маєте чудову нагоду показати своїм
близьким, які саме зміни Ісус Хри>
стос може зробити в їхньому житті,
демонструючи, які зміни Він чинить
саме у вашому житті. Як було вже
сказано раніше, якщо вони бачать
зовсім невеликі зміни у вашому спо>
собі життя, тоді чому, на вашу думку,
вони захочуть також бути спасенни>
ми? Тож покажіть їм ті зміни, які Ісус
Христос викликав у вашому житті.

Ніколи не здавайтеся. Розкажіть
про ситуацію, що склалася, Богові.
Той факт, що деякі люди ніколи так і
не наважуються прийняти Ісуса Хри>
ста як Господа та Спасителя навіть
після того, як вони почули та зрозумі>
ли Євангелію, спричиняє ваше вели>
ке занепокоєння. Ви не знаєте, скіль>
ки часу може знадобитися близькій
вам людині, щоб вона вирішила піти
за Господом. Викладіть їй Божий за>
дум спасіння та будьте терплячими.
Моліться. Складіть список людей, які
будуть надавати вам молитовну під>
тримку у цьому. І пам’ятайте: Святий
Дух може пом’якшити найтвердіші з
сердець (Єзекіїля 11:19; 36:26).

Поставте собі за мету постійно мо)
литися і всілякими способами свідчити
про Ісуса Христа як єдиного Спасителя
людей (Дії 4:12) своїм домашнім та
рідним, які ще не відгукнулися на без)
корисну та вічну Його любов до всіх
людей без жодного винятку (Івана 3:16).
На нижче відведених лініях запишіть
імена ваших домашніх і рідних, які ще
є невіруючими, для того, щоб пам’ята)
ти, молитися та безупинно їм свідчити:

1.
2.
3.
4.
5.

Як можна свідчити в сім’ї, де чоло)
вік/дружина не є християнином?

Якщо в вашій сім’ї є хтось невірую)
чою людиною, як ви можете показати
ваші зміни у Христі?



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 5C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 1C2
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 3C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 5C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 7C8
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 9
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 10; 1 Петра 3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Чому виникають кризи? Продивіть>
ся знову урок 27, де були викладені
такі чотири можливі причини того,
чому трапляються негативні речі:

1) Ви – звичайна людина. Людство
знаходиться у пропащому духовному
стані. Все людство успадкувало гріш>
ну Адамову природу. Тому всі люди
без винятку стали співучасниками
духовного злочину (Римлян 5:18>19). І
лише одним з наслідків цього гріха
стало прокляття через хвороби та
смерть (Йов 14:1).

2) Ви грішите. Хоча не кожна криза
у житті обов’язково є покаранням від
Бога за особистий гріх людини, та
все ж є й такі випадки. Свавільний
непослух людини або помилково
прийняті рішення можуть призводити
до катастрофічних наслідків (Псалом
10(11):5>7).

3) Ви будете покладатися більше на
Бога. У стані кризи люди часто звер>
таються до Бога. Відчуття, що ви
не можете контролювати власні дії, є
розповсюдженим компонентом криз.
Інколи нагадування про те, що лише
Бог тримає все під Своїм контролем,
призводить до більшої залежності
людини від Нього (1 Петра 1:6>7).

4) Ви можете краще підготуватися
до того, щоб допомагати комусь іншо�
му. Багато людей відчувають для се>
бе велику підтримку у визнанні того
факту, що у когось вже були раніше
подібні переживання, але він або во>
на зуміли їх подолати.

Ще одна причина, чому відбува>
ються негативні речі – страждання за
віру – була залишена нами для роз>
гляду саме цього уроку. Кризові си>
туації можуть виникнути через вашу
віру. Розгляньте ці приклади: чолові>
ка звільнили з роботи за те, що він
під час перерв свідчив про Бога сво>
їм колегам; над віруючим>підлітком
насміхаються в школі через те, що
він для того, щоб у неділю піти до
церкви, готовий пропустити фут>
больний матч. По телебаченню та у
кінофільмах віруючих часто показу>
ють як фанатиків та лицемірів.

Події, подібні до цих, відбуваються
сьогодні у цілому світі. Переслідуван>
ня віруючих стануть ще гіршими. Про
розміри та масштаб цих пересліду>
вань можна лише здогадуватися. Дея>
кі уявляють собі відкриті переслі>
дування християн, подібні до тих, які
багато віруючих пережили за часів ко>
муністичного режиму в колишньому
Радянському Союзі. Інші ж уявляють
собі приховані політичні та соціальні
переслідування, подібні до тих, з яки>
ми християни стикаються сьогодні,
але ще суворіші. Страждання за свою
віру, безсумнівно, є кризою.

Причини страждань за віру
Те, чому християни переживають

переслідування, Ісус Христос по>
яснював таким чином: “Коли вас світ
ненавидить, знайте, що Мене він зне>
навидів перше, як вас. Коли б ви зо
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Біблійний текст: Матвія 5:10C12, 43C48
Ключова істина: Христос у Своїй Нагірній проповіді вчить, що

християнин може мати радість навіть тоді, коли в очах
стоять сльози

СТРАЖДАННЯ ЗА ВІРУ УРОК 

34
УРОК 

34



Страждання за віру 167

світу були, то своє світ любив би.
А що ви не зо світу, але Я вас зо сві>
ту обрав, тому світ вас ненавидить”
(Івана 15:18>19). Нехай вас не здивує
те, що ці переслідування прийдуть, ко>
ли зречення, насмішки, утиски та інші
форми ненависті будуть спрямовані
на християн. Християни відрізняються
від усіх інших людей, а ненависть за>
звичай спрямована проти тих, хто чи>
мось відрізняється від інших.

Радість у стражданнях за віру
У Своїй Нагірній проповіді Ісус

Христос виклав причини того, чому
ви можете радіти, що страждаєте за>
ради Нього (Матвія 5:10>12).

Ви можете радіти через усвідомлен�
ня того, що перебуваєте у Божому
Царстві. “Блаженні вигнані за правду,
бо їхнє Царство Небесне” (вірш 10).
Слово “блаженні” означає “досконале
щастя”. Воно стосується такого вну>
трішнього спокою, який не залежить
від зовнішніх обставин. Очевидно,
що цей стан є можливим лише через
залежність від Бога.

Ви також можете радіти через знан�
ня того, що ви розділяєте Христові
страждання. “Блаженні ви, як ганьби>
ти та гнати вас будуть, і будуть облуд>
но на вас наговорювати всяке слово
лихе ради Мене” (вірш 11). Якщо ваші
страждання ви переносите заради
Христа, тоді ви пережи>
ваєте лише малу частку
тих страждань, які Він
переніс заради вас. Будь
ласка, пам’ятайте, що ли>
ше страждання, на які Ісус Христос пі>
шов заради вас, можуть привести вас
в Царство Небесне. Ніякими іншими
стражданнями, добрими вчинками
або діями з вашого боку ви не може>

те досягти спасіння: “Він нас спас не з
діл праведности, що ми їх учинили
були, а з Своєї милости через купіль
відродження й обновлення Духом
Святим, Якого Він щедро вилив на
нас через Христа Ісуса, Спасителя
нашого” (Тита 3:5>6).

Ви також можете радіти, маючи
впевненість в тому, що розділите Хри�
стову славу. “Радійте та веселіться, –
нагорода>бо ваша велика на небесах!
Бо так гнали й пророків, що були
перед вами” (Матвія 5:12). Очікування
винагороди у небесах не є єдиною
причиною того, щоб радіти пересліду>
ванням за віру. Також такою причи>
ною має бути втіха та спокій, коли до
вас природним чином прийдуть пере>
слідування, а ви будете прагнути жи>
ти християнським життям. По суті,
чим більше ви намагаєтеся жити по>
божним життям, тим частіше вас пе>
реслідуватимуть за віру. Чим далі ви
будете знаходитися від темряви і зла,
тим більше будете їх відчувати!

Можливі реакції на страждання
за віру

Далі у Своїй Нагірній проповіді Ісус
Христос дав настанову стосовно того,
яким чином реагувати на дії тих, хто
переслідує та ненавидить вас заради
Нього (Матвія 5:43>48).

Природною реакцією на дії тієї лю>
дини, яка вас ненавидить,
є зненавидіти її також.
Але це не християнська
позиція. «Ви чули, що ска>
зано: “Люби свого ближ>

нього, і ненавидь свого ворога”. А Я
вам кажу: Любіть ворогів своїх, благо>
словляйте тих, хто вас проклинає,
творіть добро тим, хто ненавидить
вас, і моліться за тих, хто вас переслі>

У стані кризи люди
часто звертаються до
Бога
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дує» (вірші 43 і 44). Наша помста або
відплата не принесуть слави Богові.
Вся помста, суд і відплата належать
тільки Господу (Римлян 12:19)!

Ваша реакція є свідченням для цьо�
го світу. Якщо вас переслідують за
віру, вважайте за нагоду демонстру>
вати те, що насправді являє собою
ваша віра. Навіть грішни>
ки розуміють це: якщо
вони виявляють комусь
свою доброту, то і до них,
в свою чергу, люди по>
ставляться з добротою.
Ісус Христос таким чином вказував
на цей концепт: “Коли>бо ви любите
тих, хто вас любить, то яку нагороду
ви маєте? Хіба не те саме й митники
роблять? І коли ви вітаєте тільки бра>
тів своїх, то що ж особливого ро>
бите? Чи й погани не чинять отак?”
(вірші 46 і 47). Ті ж, хто до вас ста>
виться погано, будуть приголомшені
та збентежені тим, що ви демонстру>
єте любов у відповідь на ненависть.
Сподіваюся, вони будуть переконані
цим та зацікавлені вашою реакцією. І
роблячи так, ви “згортаєте розпалене
вугілля” на голову ваших пересліду>
вачів (Римлян 12:20)!

Ваша реакція є ознакою вашої ду�
ховної зрілості. Ми повинні усвідоми>
ти необхідність вияву християнської
любові замість помсти чи відплати.
Ісус Христос сказав, що вам потрібно
бути досконалими, “...як досконалий
Отець ваш Небесний!” (вірш 48). Він
не мав на увазі те, що ви можете до>
сягнути Божественної досконалості.
Насправді Він хотів цим сказати, що
ви можете зростати і досягати хри>
стиянської зрілості. А однією з ознак
такої зрілості є ваш дух, який люби>
тиме та прощатиме.

Наступного разу, коли хтось пере>
слідуватиме вас за те, що ви хри>
стиянин, перш за все помоліться за
таку людину. Також це може бути
для вас нагодою засвідчити цій лю>
дині про Бога через ваші дії та реак>
цію на переслідування. Природною
реакцією є чинити опір та вимагати

виконання своїх прав то>
ді, коли хтось завдає вам
лиха. Будь>хто може чи>
нити опір, але потрібен
відданий християнин для
того, щоб покоритися Бо>

гові та дозволити Йому боротися за
справедливу справу.

Прочитайте Євангелію від Івана
18:22 і Матвія 5:39, а потім порівняйте
їх між собою і запишіть хоча би три
висновки, до яких ви прийдете:

1.

2.

3.

Прочитайте також Римлян 12:17)21
і на рядках внизу запишіть свої думки

Як треба реагувати на страждання
за віру?

Чому ви можете радіти, коли страж)
даєте за віру?

Однією з ознак ду-
ховної зрілості є ваш
дух, який любитиме
та прощатиме



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мт. 5; Мр. 11
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 12
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 13C14
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Мр. 15C16
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 51(52)C54(55)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 55(56)C58(59)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Ів. 15; Рим. 12
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Ви готові померти? Ви неодмінно
подивитеся в лице фізичній смерті,
окрім, звичайно, тієї ситуації, коли на
момент повернення Господа ви ще
будете живі. Але загальний прогноз є
невтішним: часу, який ви собі зали>
шили, небагато. Усім людям, і вам та>
кож, призначене побачення зі смертю
(Євреїв 9:27). Тож якими будуть ваші
дії з огляду на це?

Звичайно, це залежить від низки
чинників. Люди різного віку по>різно>
му дивляться на смерть. Чим ви мо>
лодші, тим ви менше замислюєтеся
про свою власну смерть. Коли ж фі>
зичне старіння сповільнить темп ва>
шого життя, ви відчуватимете в собі
дедалі менше сили. Коли помирає
друг вашого віку, ви починаєте усві>
домлювати можливість того, що це
цілком могло статися і з вами. Коли
ви починаєте рахувати свої дні наро>
дження, які вам залишилося відзна>
чити, замість того, щоб рахувати ті,
які ви вже відсвяткували, то це озна>
чає, що ви починаєте дивитися в ли>
це смерті. Коли ж вам поставили ді>
агноз невиліковної хвороби, тоді ви
починаєте дивитися в лице смерті з
огляду на вельми реальну кризу.

Дивитися в лице смерті 
з мужністю

Коли людина усвідомлює, що її
смерть близька, тоді можливою та
нормальною є ціла низка психоемо>
ційних реакцій.

Шок та заперечення, як правило,
переживаються першими. Людина
говорить: “Цього не може бути зі
мною; лікар, напевно, помилився з
визначенням мого діагнозу”.

Гнів також зазвичай переживається
на певному етапі. Цей гнів може бути
спрямований на Бога (за те, що Він,
мовляв, дозволив цьому статися), на
лікарів (за те, що вони не змогли від>
шукати можливість одужання), та на
будь>кого іншого, хто є здоровим.

Бажання поторгуватися з Богом мо>
же стати інтенсивним емоційним пе>
реживанням. Людина, яка помирає,
може говорити речі, подібні до цих:
“Якщо тільки Бог дозволить мені жити
далі, я робитиму все, що Він захоче”,
“Будь ласка, дозволь мені ще пожити,
щоб я міг (чи могла) побачити одру>
ження мого сина” та “Якщо б тільки я
міг (чи могла) прожити достатньо дов>
го, щоб побачити своїх онуків...”

Прояв депресивних почуттів також
є інтенсивною емоційною реакцією.
Важливо, щоб людина, яка помирає,
спробувала справитися зі своєю де>
пресією стосовно тієї втрати для
сім’ї, яка має незабаром статися, та
схильністю такої людини думати пе>
реважно про своє минуле.

Скорбота в очікуванні смерті з дня
на день також може дуже турбувати
людину.

Визнання діагнозу, який призведе
до смерті, є важливим. Це може ста>
ти спокійним періодом покладання
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на Бога. Або ж це може стати без>
турботним періодом через те, що
емоції такої людини якимось чином
притуплені.

Про чиюсь смерть говорити наба>
гато легше, хоч і неприємно, аніж про
свою власну. Як ви можете подивити>
ся в лице своєї власної смерті з муж>
ністю? У свій час цар Да>
вид дав ось цю добре ві>
дому втішну пораду: “Ко>
ли я піду хоча б навіть
долиною смертної тем>
ряви, то не буду боятися злого, бо Ти
при мені, Твоє жезло й Твій посох во>
ни мене втішать!” (Псалом 22(23):4).
Засобом від страху є довіра до Бога.
Бог може вести вас та втішати навіть
тоді, коли ви дивитеся в лице смерті.

Дивитися в лице смерті 
з почуттям вдоволення

Коли апостоли Павло та Петро пи>
сали про свою власну смерть, жоден
з них не здавався стурбованим цією
обставиною. Вони обидва були зосе>
реджені на тому, що могли встигнути
зробити до своєї смерті. Обидва во>
ни знали, що невдовзі загинуть че>
рез те, що продовжували проповіду>
вати та навчати про Ісуса Христа.

Головною ж турботою апостола
Павла була не його особиста безпе>
ка, а бажання закінчити подолання
того шляху, який Бог доручив йому
пройти. Саме наприкінці свого життя
він сказав: “Я змагався добрим зма>
гом, свій біг закінчив, віру зберіг”
(2 Тимофія 4:7). Павло помер з по>
чуттям вдоволення тим, що він, до>
поки був живий, виконав волю Божу.

Петро також був зайнятий ділом
перед своєю смертю. Він був зайня>
тий тим, що виконував речі, які,

зрештою, і стали причиною його за>
гибелі. Очікуючи на свою смерть, Пе>
тро навіть написав 2 Послання, тому
що бажав нагадати віруючим про ве>
лику кількість важливих речей. Про>
читайте 2 Петра 1:1>11 для огляду то>
го, що є перевагами спілкування з
Богом. Петро хотів звеселити вірую>

чих, нагадуючи їм про
Бога та Його благодать.
“Бо вважаю я за спра>
ведливе, доки я в цій
оселі, спонукувати вас

нагадуванням, знаючи, що я незаба>
ром повинен покинути оселю свою,
як і Господь наш Ісус Христос об’явив
був мені” (2 Петра 1:13>14). Петро по>
мер з почуттям вдоволення тим, що
він виконував волю Божу та справляв
добрий вплив на інших.

Дивитися в лице смерті 
з очікуванням

Страх перед смертю доволі сильно
впливає на поведінку людини. Багато
людей бояться смерті, тому що неві>
домого люди завжди бояться. І цього
потрібно боятися, якщо ви не є свідо>
мим християнином. Але якщо ви – ві>
руючий, тоді немає причини лякатися
смерті. Розуміння біблійного вчення
стосовно того, що відбувається з лю>
диною після її смерті, може замінити
собою її страх перед невідомим. Ві>
руючі можуть очікувати багато речей,
які стануться з ними після смерті,
включаючи вічне життя.

Ніхто з живих не знає напевно, що
саме відбувається з людиною після її
смерті. Біблія розповідає достатньо
на цю тему. Фізична смерть є від>
діленням духа людини від її тіла
(Якова 2:26). Після смерті тіло люди>
ни ховають в землю або піддають

Якщо ви – віруючий,
тоді немає причини ля-
катися смерті
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кремації. В цьому стані воно і зали>
шатиметься до Дня воскресіння. Од>
ного дня можна буде почути сурму
Божу і Христос знову прийде у славі.
Коли це станеться, мертві у Христі
воскреснуть, а їхній дух приєднаєть>
ся до їхніх воскреслих тіл. Потім спа>
сенні люди, які на той момент будуть
живими, будуть підхоплені у повітря
для того, щоб зустрітися з Господом.
І після суду та отримання своєї на>
городи, вони будуть із Ним повік
(1 Солунян 4:16>17).

Реальність смерті
Ви ніколи не зможете знати день

своєї смерті, але, якщо ви відчуває>
те, що той день наближається, то
прийміть деякі поради:

Поговоріть про це. Розмова про ва>
ші відчуття завжди приносить полег>
шення вам і допомогу іншим. Через
особливу реакцію найближчих для
вас людей, їм може бути і незручно
про це з вами говорити. Поясніть ва>
шу потребу виливати комусь свої по>
чуття. Якщо ж вони і тоді не захочуть
розглядати з вами цю тему, тоді
знайдіть когось іншого, хто вас буде
слухати.

Дізнайтесь про те, що Біблія гово�
рить на цю тему. Вивчайте місця Свя>
того Письма, як, наприклад, ті, що
ми згадували вище. Є багато книжок
на тему смерті. Страх людини перед
невідомим може бути заспокоєний
знанням того, що Бог приготував для
Своїх дітей після того, як їхнє життя
скінчиться.

Пам’ятайте, що відчувати скорбо�
ту – це нормальне явище. Скорбота є
реакцією на втрату людини. Ви зали>
шите своїх близьких людей та близь>
кі місця.

Пам’ятайте, куди ви йдете! Якщо ви
віруючий, тоді ви – громадянин неба.
Апостол Павло говорив: “Життя ж на>
ше на небесах, звідки ждемо й Спа>
сителя, Господа Ісуса Христа” (Фи>
лип’ян 3:20). Давньогрецьке слово,
перекладене у цьому вірші як “жит>
тя”, краще перекласти як “громадян>
ство”. З усього того, що Біблія навчає
про небо, найславетнішим фактом є
те, що ви побачите Ісуса Христа.

Чи можете ви кількома словами ви)
словити те, що, на вашу думку, є важли)
вою характеристикою вашого життя?

На рядках нижче постарайтеся ви)
словити власну позицію стосовно
смерті та ваше ставлення до неї.



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 59(60)C63(64)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 64(65)C67(68)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 68(69)C70(71)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тим. 1C3
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тим. 4C6
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Тим. 1C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Євр. 1C4
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Деякі з найсерйозніших слів осуду
у Біблії спрямовані на бунтівників.
Коли цар Саул не послухав Бога,
не знищивши всіх амаликитян і всьо>
го, що їм належало, Самуїл запитав
його: “Чи жадання Господа цілопа>
лень та жертов таке, як послух Гос>
подньому голосу? Таж послух ліпший
від жертви, покірливість краща від
баранячого лою! Бо непокірливість
як гріх ворожбитства, а свавільство
як провина та служба бовванам. Че>
рез те, що ти відкинув Господні сло>
ва, то Він відкинув тебе, щоб не був
ти царем” (1 Самуїлова 15:22>23).
Саул же навмисно не послухав Бога
та відчув на собі усі наслідки цього.
Він був і бунтівником, і царем, який
зловживав своєю владою.

Ті, хто має спілкування з Богом та
визнає важливість коритися Божому
Слову, ніколи не ослухаються Його.
Проте багато хто не кориться Богові
і чинить бунт проти тієї влади, яку Він
поставив.

Повага до влади – “влади існуючі”
Вислів “влади існуючі” стосується

тих, хто має владу. У Римлян 13:1>5
характеризуються ці сили та розпові>
дається про те, що вони встановлені
Богом.

“Влади існуючі” встановлені Богом
(Римлян 13:1). Насправді немає зна>
чення, чому саме Бог допустив ут>
ворення людської форми правлін>
ня. Той принцип, згідно з яким Бог
встановив для людей мати суборди>

націю, повинен визнаватися та ви>
конуватися. Зазвичай люди хочуть
знати, чому речі є такими, якими во>
ни існують. Таке бажання може бути
само по собі однією з форм непокір>
ності. Коли ви запитуєте, чому щось
робиться так, а не інакше, то ви ма>
єте на увазі те, що коли ви не отри>
маєте відповіді, яка задовольнила б
вас, тоді, можливо, ви з цим не по>
годитеся. Відомо, що діти часто за>
питують “Чому?”. Відповідь “Тому
що я так сказав!” не є достатньо ви>
черпною для них. Відповідь “Тому
що Бог так сказав!” повинна бути
достатньо вичерпною для тих, хто
вірує у Нього та любить Його. Однак
Бог таки дав деякі відповіді на запи>
тання, чому є необхідною організа>
ція влади та врядування.

Якщо ви опираєтеся владі, ви опира�
єтеся Богові (Римлян 13:2). Якщо ви
опираєтеся владі, тоді ви, хоча і не>
прямо, опираєтеся Богові. Причина
цього полягає в тому, що саме Бог
допустив утворення організації вла>
ди. “Над людським царством панує
Всевишній, і дає його тому, кому хо>
че” (Даниїла 4:29б, 32) – цей вірш чіт>
ко говорить про те, що саме Бог вста>
новлює кожне царство, окремо взяте,
та ставить у ньому царів. Бог суди>
тиме тих людей, які прямо чи непрямо
не підкоряються тим, хто має владу.

Немає причини чогось боятися, як�
що ви чините правду (Римлян 13:3).
Намагання людини жити нормаль>
ним, продуктивним життям відпові>
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дає будь>якій формі людського прав>
ління. Зазвичай навіть нечестиві
правителі визнають цінність поряд>
ної людини.

Влада встановлена для контролю
над злом (вірш 4). Якщо не було б
хоч якоїсь організації, яка б сприяла
підзвітності та справедливості, тоді
царював би безлад. Апостол Павло
охарактеризував справжню природу
людських сердець, коли поперед>
жав Тимофія: “Знай же ти це, що
останніми днями настануть тяжкі ча>
си. Будуть>бо люди тоді
самолюбні, грошолюб>
ні, зарозумілі, горді, бо>
гозневажники, батькам
неслухняні, невдячні,
непобожні, нелюбовні,
запеклі, осудливі, нестримливі, жор>
стокі, ненависники добра, зрадники,
нахабні, бундючні, що більше люб>
лять розкоші, аніж люблять Бога, –
вони мають вигляд благочестя, але
сили його відреклися. Відвертайсь
від таких!” (2 Тимофію 3:1>5). Такі
егоцентричні люди повинні зна>
ходитися під якимось або чиїмось
контролем. Страх покарання через
застосування законодавства є тією
єдиною причиною, яка стримує дея>
ких людей, перешкоджаючи їм пору>
шувати цей закон.

Коритися – це означає чинити прав�
ду (Римлян 13:5). Страх покарання є
спонуканням коритися тим, хто має
владу. Але християнин повинен кори>
тися їм завдяки своєму сумлінню. Ко>
ли ви порушуєте законодавство, то
це має вселяти в вас почуття прови>
ни. Немає значення, який саме закон
ви порушуєте. Існують закони про
вбивства, крадіжки, перевищення
швидкості руху транспортного засобу

на автостраді. Усі закони існують для
забезпечення публічної безпеки та
збереження ладу. Тому їх потрібно
виконувати. Якщо ж закон не виконує
своєї функції або ж стає застарілим,
тоді він повинен бути змінений на>
лежним легітимним способом.

Зловживання владою
Але що робити, коли уряд країни –

корумпований, аморальний та без>
божний? Наведена вище характери>
стика природи людських сердець

також може стосувати>
ся і правителів та уря>
дових працівників. Чи
доречно коли>небудь
виступати проти нече>
стивого уряду? Хоча

відповідь і є позитивною, все ж є
деякі рекомендації, яких потрібно
дотримуватися перед тим, як без>
посередньо виступити проти урядо>
вої влади.

Зі свого боку обов’язково дотри�
муйтеся чіткого вчення Слова Божого.
Чи протестуєте ви проти того, з чим
не погоджуєтеся, чи, можливо, проти
того, що чинить опір вченню Слова
Господнього? Якщо це вочевидь про>
тирічить біблійним цінностям та
вченню, тоді ви повинні виступити,
як і Петро, коли йому наказали не
проповідувати та не навчати про Ісу>
са Христа, і маєте сказати: “Бога по>
винно слухатися більш, як людей!”
(Дії 5:29).

Обов’язково присвятіть своє життя
виконанню Слова Божого. Дослідіть
вашу мотивацію. Чи торкаються ваші
духовні переконання кожної сфери
вашого життя? Іншими словами, чи
присвятили ви своє життя постійно>
му виконанню Слова Божого, чи, мо>

Якщо ви обираєте між
покорою Богові і вико-
нанням законодавства,
тоді виберіть Бога
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жливо, ви робите це лише в окремих
випадках?

Дійте з повагою та чемністю навіть
тоді, коли ви кидаєте виклик законові.
Можлива ситуація, коли людина пова>
жає владу та одночасно з цим не ко>
риться цій владі. Якщо ви вибираєте
між покорою Богові і виконанням за>
конодавства, тоді виберіть Бога. Про>
те чиніть акт непокори доброчесним
способом. Апостол Павло підкреслив
у Посланні Титові те, до чого потрібно
закликати християн: “Нагадуй їм, щоб
слухали влади верховної та корилися
їй, і до всякого доброго діла готові бу>
ли, щоб не зневажали нікого, щоб бу>
ли не сварливі, а тихі, виявляючи пов>
ну лагідність усім людям” (Тита 3:1>2).

Книга Дій апостолів показує, що уч>
ні Господні використовували час,
який вони провадили під арештом та
у в’язниці, як нагоду свідчити про Бо>
га. Але якщо б вони потрапляли у
в’язницю б’ючись, кусаючись та во>
лаючи, то чи послухали б в’язничні
сторожі та інші ув’язнені те, що вони
розповідали б їм про Ісуса Христа та
про ті зміни, які Він вчинив у їхньому
житті? Ми знаємо, що апостол Павло
багато разів користувався своєю
власною порадою. Наприклад, під час
його зустрічі з в’язничним сторожем у
Филипах, саме Павлові дії допомогли
привести до Христа цього сторожа та
усіх його домашніх (Дії 16:16>34).

Питання влади (застосування)
Спосіб застосування № 1 – голосуйте!
Коли востаннє ви голосували?

Християни повинні користуватися
усіма своїми правами. Чи прийняли
ви рішення голосувати за якогось
конкретного кандидата, ґрунтуючись
при цьому на менш важливих чинни>

ках, таких як зовнішній вигляд канди>
дата або його приналежність до яко>
їсь політичної партії, чи, можливо, ви
вивчали його (або її) біографію та
виклад її політичної платформи, а та>
кож важливих пунктів її передвибор>
чої програми? Навіть якщо “ваш”
кандидат не переміг на виборах,
важливо поважати на цій посаді його
конкурента, навіть якщо ви не може>
те поважати людину, яка обіймає цю
посаду. Намагайтеся коритися зако>
нодавству, але ніколи не дозволяйте
законодавству змушувати вас пля>
мувати ваше сумління та не коритися
Слову Божому.

Прочитайте 1 Петра 2:11)25 і на
підставі цього напишіть, чому все ж та)
ки слід коритися земній владі?

Спосіб застосування № 2 – Моліться!
Моліться за всіх обраних можно>

владців, які мають владу над вами.
Ось яку пораду дав апостол Павло
Тимофієві: “Отже, перш над усе я
благаю чинити молитви, благання,
прохання, подяки за всіх людей, за
царів та за всіх, хто при владі, щоб
могли ми провадити тихе й мирне
життя в усякій побожності та чисто>
сті” (1 Тимофія 2:1>2).

Якщо ви ще їх не знаєте, дізнайте>
ся імена ваших обраних можновлад>
ців для того, щоб ви могли конкретно
за них молитися. Обов’язково вклю>
чіть до своїх молитов чиновників на
місцевому, обласному та загально>



Питання влади 177

державному рівнях. Моліться за те,
щоб вони були відкриті та чутливі до
Божого керівництва у прийнятті ними
важливих рішень.

Чи правильним буде молитися за
державу, яка переслідує християн і
вчить, що Бог – це вигадка? 

Прочитайте Матвія 22:21 і напи)
шіть, як ви розумієте ці слова, сказані
Самим Ісусом Христом? 

Наведіть хоча б по два приклади
того, де Христос під час Свого служін)
ня на землі корився якійсь земній вла)
ді, а де не покорився:

1.

2.

1.

2.



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євр. 5C7
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євр. 8C10
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євр. 11C12
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євр. 13; Рим. 13
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Тита 3; Пс 74(75)C76(77)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 77(78)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 78(79)C81(82)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя



Яким чином так трапляється, що
хтось комусь “переходить дорогу” або
“не дає проходу”? Інакше кажучи, нано>
сить комусь образу. Сьогодні це все
одно, що свідомо зайти без дозволу до
когось додому або на чиюсь територію.
Якщо ця земля комусь належить, то>
ді вона обнесена парканом, а уздовж
її меж виставлені знаки: “проходу
немає”. Це слугує попередженням про
те, що проникнення на дану територію
призведе до покарання порушника від>
повідно до чинного законодавства.

Коли Ісус Христос сказав: “А коли
прогрішиться твій брат проти тебе...”
(Матвія 18:15), то Він мав на увазі лю>
дину, яка свідомо, або й навіть несві>
домо, перетинає подібні межі чи рамки
взаємин. Якщо це робиться свідомо,
то така дія класифікується як акт
образи, бо відбувається не випадко>
во. Тобто, це є свідомим вчинком, а
не якимось непорозумінням. Проте
особливо сумним є той факт, що Ісус
Христос говорить тут про іншого хри>
стиянина, “брата”, який образив вас.
Така поведінка є майже очікуваною з
боку невіруючих, але Ісус Христос знав
про те, що віруючі продовжуватимуть
грішити супроти Бога та супроти один
одного. Тому Він і виклав у Матвія
18:15>22 деякі положення щодо ви>
рішення такого роду кризових ситуацій
в особистих взаєминах між віруючими.

Перший крок – викриття кривдника
Викриття є одним з найважчих

кроків. Викрити когось у його гріхові

є вчинком, до якого слід підходити з
молитвою та у цілковитій залежності
від Святого Духа, від Його мудрості
та керівництва.

Якщо хтось образив вас, спершу
дослідіть своє власне серце та мо>
тиви перед тим, як викрити дії цієї
людини проти вас. Чи були чітко
визначеними рамки ваших стосун>
ків? Чи знала ця людина про те, що
ображає вас? Інколи непорозуміння
між двома людьми може призвести
до нанесення несвідомої образи і, як
наслідок, виникнення суперечки.
Але якщо ви впевнені у тому, що об>
раза була свідомим перетинанням
чітко визначених рамок стосунків,
тоді викриття є необхідним. Ісус
Христос сказав: “Іди й йому викажи”
(вірш 15). Це потрібно зробити для
того, щоб пересвідчитися: непоро>
зуміння не було. Також це надає тій
людині можливість покаятися та ви>
бачитися у скоєному нею.

Існує три фази у викритті людини,
яка скривдила іншого: піти наодинці,
піти з одним чи двома свідками та пі>
ти і сказати про це церкві. Тобто, якщо
це можливо, тримайте це при собі.
Ісус Христос сказав: “Іди й йому вика>
жи поміж тобою та ним самим” (вірш
15). Підіть до нього із прагненням від>
новити дружні стосунки з ним, а не пе>
ремогти у цій суперечці. Ваша позиція
у цьому питанні справить вплив на те,
яким чином людина відреагує на ваші
дії. Якщо ви підете її викривати на>
одинці то захочете послухати її варі>
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ант того, що між вами сталося. Таким
чином ви продемонструєте цій людині
те, що ви цінуєте стосунки, які ви як
християни маєте між собою.

Якщо кривдник відмовляється “по>
слухати” та покаятися, тоді “візьми з
собою ще одного чи двох, щоб спра>
ва всіляка ствердилась устами двох
чи трьох свідків” (вірш 16). Це дозво>
лить вам дати кривдникові можли>
вість зрозуміти необхідність того,
щоб і він чітко побачив у своїх діях
нанесену іншій людині образу. Та>
кож, якщо справа дійде до розгляду
перед церквою, тоді два чи три свід>
ки нададуть більш виважений звіт
про нанесену образу та про те, що
було сказано обома сторонами кон>
флікту. Ці свідки можуть чітко зазна>
чити, що ви намагалися примирити>
ся з вашим кривдником.

Останнє, що ви можете зробити, –
“Скажи Церкві...” (вірш 17). Знову ж
таки, це робиться з бажанням відно>
вити ваші стосунки з цією людиною.
Якщо ж кривдник і тоді не “послухає”
та не покається, тоді необхідно буде
вжити проти неї заходи церковного
покарання. Ця людина “...хай буде то>
бі, як поганин і митник!” (вірш 17). Ін>
шими словами, ця людина вже не має
з вами спілкування, а до неї самої ви
можете ставитися як до тих, хто
не належить до церкви. Часто люди
нехтують заходами церковного пока>
рання. Проте так само, як і діти у сво>
їй родині, так і діти Божі потребують
визначення рамок їхньої поведінки та
заходів покарання за її порушення.

Другий крок – 
примирення з кривдником

Мета викриття кривдника полягає у
примиренні з ним, а не у помсті чи від>

платі за нанесену вам образу. Не по>
чинайте одразу з винесення цього пи>
тання на розгляд церкви. Якщо він
“послухає” та покається після того, як
ви пішли до нього наодинці, тоді
немає потреби продовжувати супе>
речку. Як вже було зазначено нами
раніше, можливо, між вами сталося
звичайне непорозуміння. Якщо це
так, тоді ви мусите це визнати. Після
цього ви знатимете, що рамки були
чітко визначені і якщо таке трапиться
знову, то ви будете переконані, що це
буде актом свідомого нанесення об>
рази. Знову ж таки, ви намагаєтеся
“придбати” (вірш 15) вашого “брата”
та відновити з ним добрі стосунки.

Третій крок – 
прощення кривдника

Коли ви йдете до когось, хто обра>
зив вас, і він “послухає” вас та виба>
читься, тоді ви прощаєте йому. На
перший погляд це виглядає просто.
Але багатьом людям важко саме
просити пробачення, а іншим – про>
стити. Коли хтось образив вас, вам
важко простити, тому що завдано
болю вашим почуттям. Фраза “про>
сти та забудь” не є ані нормою, ані
звичайною практикою життя. Ви
пам’ятатимете про образу, тому що
вона стала яскравою подією у вашо>
му житті. На щастя, для того, щоб
простити, зовсім не обов’язково
спершу забути про нанесену образу.
Навіть якщо ви простили образу, ви
все одно будете її пам’ятати. Але
обов’язково пам’ятайте і те, що ви
вже її простили.

Апостол Петро запитав Ісуса Хри>
ста: “Господи, скільки разів брат мій
може згрішити проти мене, а я маю
прощати йому? Чи до семи раз?”
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(вірш 21). Петро хотів почути про
ті обмеження, завдяки яким він був
би виправданий за своє небажання
простити. Він нібито хотів почути про
те, коли саме настає межа, після якої
він скаже: “Мені не потрібно вже
більше прощати”.

Простити одній людині сім разів,
очевидно, здавалося йому завели>
ким завданням. Напевно, Ісус Хри>
стос його шокував, коли Він узяв
його “сім разів” та помножив їх на
сімдесят. «Ісус промо>
вляє до нього: “Не кажу
тобі до семи раз, але аж
до семидесяти раз по
семи!”» (вірш 22). Якщо
б Петро захотів рахувати образи, то>
ді йому довелося б рахувати до 490, а
це зробити досить важко. Ісус Хри>
стос хотів цим сказати, що коли лю>
дина має щире бажання простити,
тоді насправді не має значення,
скільки разів вона повинна простити.

Чи буває так, що вам коли>небудь
важко простити людині, яка скривди>
ла вас? Пам’ятайте про те, що про>
щення – це не почуття, яке ви маєте;
це рішення, яке ви приймаєте, взявши
для себе за приклад те, яким чином
прощає Бог: “Я, Я є Той, Хто стирає
провини твої ради Себе, а гріхів твоїх
не пам’ятає!” (Ісаї 43:25); “А ви один до
одного будьте ласкаві, милостиві, про>
щаючи один одному, як і Бог через
Христа вам простив!” (Ефесян 4:32). Ви
можете простити, тому що вас також
простили. А якщо ви не прощаєте, це,
напевно, тому, що і вас не прощено.

Звичайно, ви можете вирішити і не
прощати людині, яка вас образила.
Але такий вчинок отруїть ваш дух гір>
котою, зашкодить вашим стосункам
з іншими та слугуватиме перешко>

дою у вашому спілкуванні з Богом. В
Своїй Нагірній проповіді Ісус Христос
навчав цього принципу прощення:
“Бо як людям ви простите прогріхи їх>
ні, то простить і вам ваш Небесний
Отець. А коли ви не будете людям
прощати, то й Отець ваш не простить
вам прогріхів ваших” (Матвія 6:14>15).
Він не мав на увазі те, що віруючі за>
слуговують на своє прощення через
прощення інших. Так само Він не ви>
совував пропозиції стосовно того,

що, мовляв, віруючі
втрачають своє про>
щення через те, що са>
мі не прощають. На>
справді ж Ісус мав на

увазі те, що дух людини, який про>
щає, є ознакою того, що її також було
прощено. Наслідуйте Божий приклад
та покладайтеся на Його силу, щоб
вона допомагала вам прощати інших.

Прочитайте наведені нижче біблій)
ні посилання і напишіть одним словом,
до чого вони вас закликають:

1. Ісаї 38:17; 43:25

2. Михея 7:18>19 

3. Псалом 102(103):3 

4. Матвія 5:21>26 

5. Матвія 18:21>22

6. Матвія 6:12; Луки 11:4 

7. Марка 11:25>26; Луки 6:37

8. Ефесян 4:31>32 

9. Колосян 3:12>13 

Прощення – це не по-
чуття, яке ви маєте; це рі-
шення, яке ви приймаєте
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На жаль, розходження думок у цер>
кві є широко розповсюдженим яви>
щем. Розділення у церкві є кризою.
Божий Дух не працює тоді, коли люди
розділені. Коли церква розколюється,
то почуттям людей наноситься біль, у
людей породжується образа, а справа
Христова від цього лише страждає.

Церква у Коринті потрапила у таку
ситуацію. Серед інших проблем був
і розбрат серед її членів. Апостол
Павло був засмучений, коли почув
про такий розбрат. Криза розділень у
церкві призводить до того, що ті, хто
любить церкву, переживає таку скор>
боту, начебто вони почули про невід>
воротну смерть близької їм людини.
І Павло спробував допомогти церкві
у Коринті уникнути розділення (1 Ко>
ринтян 1:10>25).

Щоб уникнути розділень – 
підкреслюйте важливість єдності

Говоріть про ті самі речі. Апостол
Павло благав церкву, щоб вони “всі
говорили те саме” та не дозволяли
виникненню “поділення” серед них
(вірш 10а). У більшості випадків
стосунки між людьми – чи то між
двома людьми, чи то між угрупуван>
нями людей – починають розпадати>
ся саме тоді, коли між людьми пору>
шується спілкування. Павло знав, що
розділення, напевно, збільшувалися
б, доки існували різні угрупування
людей, які не розмовляли один із од>
ним або ж говорили лише негативне
один про одного.

Для спілкування потрібна одна лю>
дина, яка надсилає повідомлення, та
інша, яка його отримує. Спілкування
буває як вербальним (головним чи>
ном, розмова та письмо) та невер>
бальним (вчинки, жести та міміка).
Таким чином, те, що ви говорите, має
відповідати тому, що ви показуєте.
Спілкування може погіршуватися на
різних етапах обміну інформацією
між людьми. Можливо, найчастіше ті>
єю критичною точкою, коли починає
порушуватися спілкування між людь>
ми, є отримання однією людиною по>
відомлення від іншої. Як відправник
повідомлення, так і його одержувач,
повинні говорити однією мовою. Але
навіть тоді те, що ви чуєте, може від>
різнятися від того, що мала на увазі
інша людина. Тому вчіться слухати,
при цьому не тільки вухами, але й
своїм серцем.

Думайте про ті самі речі. Апостол
Павло також закликав членів церкви
до того, щоб вони були “...поєднані в
однім розумінні та в думці одній!”
(вірш 10б). Звичайно, жодна група
людей не буде завжди думати одна>
ково. Тому зовсім не це Павло мав
тут на увазі. Будь>яка група людей
складається з окремих осіб, які ма>
ють свої індивідуальні вподобання.
Однак, коли мова заходить про цер>
кву, люди повинні досягати консенсу>
су. Усі можуть погодитися стосовно
природи церкви, її священнодійств,
доктринальних положень та організа>
ції. Також усі віруючі повинні погоди>
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Біблійний текст: 1 Коринтян 1:10C17
Ключова істина: Слово Боже гарантує, що єдність церкви 

у слові та ділі перемагає всілякий розбрат
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тися і стосовно того, що розходження
думок з окремих питань має вирішу>
ватися без розбрату.

Причинами розділень стають люд>
ські слабкості та їхня гріховна пове>
дінка. Егоцентричність, бажання за>
володіти владою та контролем над
іншими, а також заздрість є прикла>
дами того способу мислення, який
спричиняє великий розбрат у церкві.
Подібно до цього і світські турботи та
світські амбіції спонукають вас диви>
тися на речі з людської точки зору,
що не дозволятиме вам визнати те,
що саме Бог повинен тримати все
під Своїм контролем.

Схильність людини дивитися на
життя з земної точки зору спричиняє
в ній світський спосіб мислення, тоді
як апостол Павло наставляв віруючих
мати “розум Христів” (1 Коринтян 2:16).

Визнавайте Христа Головою. Розді>
лення у церкві зазвичай обертаються
навколо окремих людей. “А кажу я
про те, що з вас кожен говорить: я ж
Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я
Христів” (вірш 12).

Які актуальні ці слова для ниніш>
ніх часів! Багато церков
розділилися з причини
того, що одній групі лю>
дей подобається те, що
говорить пастор, іншій
подобається те, що говорить диякон,
а ще іншій подобається те, що колись
говорив колишній пастор цієї церкви.
Такого допускати ніяк не можна! Апо>
стол Павло буквально вжахнувся, ко>
ли почув, що з нього ледь не зробили
культ особи, і що за ним ідуть, як за
вождем. Якщо б тільки люди, винні та
задіяні у розділеннях сьогодні, зроби>
ли б те, що у тій ситуації зробив Пав>
ло, тоді вони отримали б краще розу>

міння того, за ким насправді слід іти.
Апостол запитав їх: “Чи ж Павло був
розп’ятий за вас?” (вірш 13). Який чу>
довий спосіб наведення ладу у ми>
сленні віруючої людини! Це відверну>
ло зайву увагу людей від Павла та
вказало на Того, Хто був розп’ятий за
наші гріхи – на Ісуса Христа!

Функціонуйте, як члени того самого
Тіла. Розділення у церкві суперечать
єдності Христовій. Апостол Павло та>
кож запитував: “Чи ж Христос поді>
лився?” (вірш 13а). Пізніше у цьому
своєму листі до коринтян він по>
яснив: “Бо як тіло одне, але має чле>
нів багато, усі ж члени тіла, хоч їх ба>
гато, то тіло одне, – так і Христос. Бо
ми всі одним Духом охрищені в тіло
одне, – чи то юдеї, чи геллени, чи ра>
би, чи то вільні, – і всі ми напоєні Ду>
хом одним. Бо тіло не є один член, а
багато” (1 Коринтян 12:12>14).

З огляду на те, що Церква – це Тіло
Христове, яким чином можливо те,
що, скажімо, нога та рука залишать
це тіло та утворять з себе тіло нове?
Такі дії зашкодять тілу та послаблю>
ватимуть його, якщо не вб’ють одра>

зу. Деякі церкви протя>
гом багатьох років є
функціонально мертви>
ми, але й досі безуспіш>
но намагаються бути

ефективними. Розділення у церкві
не личить християнам, а також для
невіруючих людей слугують аргумен>
том триматися від неї подалі.

Щоб уникнути розділень – 
підкреслюйте значення 
хреста Христового

Хрест Христа є дієвим! Апостол Пав>
ло продовжив проливати світло на ту
роль, яку він відігравав. Він був вдяч>

Причинами розділень
стають людські слабкості
та їхня гріховна поведінка
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ним за те, що сам не хрестив багатьох
у церкві. “Бо Христос не послав мене,
щоб христити, а звіщати Євангелію, і
то не в мудрості слова, щоб безсилим
не став хрест Христа” (вірш 17).

Павло бажав, щоб ні>
що не відволікало людей
від Слова про хрест Хри>
ста. Насамперед потріб>
не чітке викладення біб>
лійних відомостей про
життя, смерть, похован>
ня та воскресіння Ісуса Христа. Голов>
на увага має бути прикута до хреста
Христового, на якому замість нас з
вами і помер Ісус Христос (1 Коринтян
1:21>24). Тільки через покаяння у ва>
ших гріхах та прийняттям Ісуса Хри>
ста в своє серце ви є спасенними.

Проповідування про хрест Христа є
вкрай важливим. Коли апостол Павло
закінчив свої справедливі дорікання
коринтянам стосовно їхніх розділень,
він також нагадав церкві про те, що
“...слово про хреста тим, що гинуть, –
то глупота, а для нас, що спасаємось,
– Сила Божа!” (вірш 18).

Розділень можна буде уникнути,
якщо церква об’єднає свої зусилля
для здійснення Великого Доручення.
У церкви залишалося б мало часу
для розділень, якщо б вона була зай>

нята речами, які сприя>
ють проповідуванню про
хреста Христового!

Яким чином ви може>
те не погоджуватися між
собою, але при цьому
не бути непривітним? У

чому полягає належний спосіб вирі>
шення проблеми розбіжностей ду>
мок? Наступні рекомендації можуть
стати корисними у намаганні людини
не дозволяти розбіжностям думок пе>
ретворюватися на розділення.

• Просіть Божої допомоги.
• Дотримуйтесь біблійних принципів.

Поважайте і виконуйте Слово Боже.
• Тримайте під контролем свої емоції.
• Візьміть на себе зобов’язання спів>

працювати з іншими.
• Говоріть один з одним.
• Слухайте один одного.

Прочитайте та ретельно дослідіть такі біблійні посилання: Римлян 1:29)32;
2:5)11; 1Коринтян 3:1)11; Галатів 5:19)26; Ефесян 4:17)32; Колосян 3:5)17;
1Тимофія 6:1)8. Зробивши це, тепер випишіть у дві колонки те, що ми, як послі)
довники Христа, не повинні робити, та те, що зобов’язанні робити:

Розділень можна буде
уникнути, якщо церква
об’єднає свої зусилля
для здійснення Великого
Доручення

Не повинні робити: Зобов’язанні робити
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Жити не по волі Божій є кризою.
Невіруючі живуть у цій кризі весь
час. Життя – це явище комплексне.
Воно складається з харчування, сну,
праці, відпочинку, купівель, продажу,
заощадження коштів, втрат, прибут>
ків та витрат. Рішення, які впливають
на майбутнє, треба приймати щодня.
Звичайні обставини ускладнюються
усвідомленням того факту, що необ>
хідно буде долати кризові ситуації,
подібні до тих, що обговорювалися
на попередніх уроках.

Однак справжньою трагедією є та
обставина, що дитина
Божа так само живе
своїм життям не по волі
Божій. Життя досить
важке, навіть із усвідом>
ленням того, що ви намагаєтесь жи>
ти, йдучи з Богом у визначеному для
вас напрямку. Але ще гірше жити з
усвідомленням того, що саме Бог від
вас очікує, але ви так цього і не вико>
нуєте. Жити у свавільній непокорі
Богові, знаючи, що саме Бог від вас
очікує, але водночас вирішити йти у
протилежному напрямку, є справою
ризикованою і програшною.

Планування на майбутнє
Кожен повинен складати плани на

майбутнє. Ціла низка питань просто
мусить бути розглянутою. Чи будете
ви вступати у шлюб? Якщо так, то з
ким ви одружитеся (за кого вийдете
заміж)? Чи матимете ви дітей? Якщо
так, то скільки? Яким чином ви буде>

те забезпечувати дітей коштами для
їхнього навчання? Яким чином ви
будете дбати про своїх літніх бать>
ків? Якого прогресу ви бажаєте до>
сягнути у своїй роботі? Чи бажаєте
ви продовжувати свою кар’єру, чи,
можливо, хочете змінити свою про>
фесію? Чи буде у вас накопичено
достатньо коштів, коли прийде час
вам іти на пенсію?

З огляду на те, що на ці запитання
різні люди дадуть різні відповіді, са>
ме те, як ви на них відповісте, є на>
багато важливішим, ніж самі ці від>

повіді. «А ну тепер ви,
що говорите: “ Сьогодні
чи взавтра ми підем у те
чи те місто, і там рік
проживемо, та будемо

торгувати й заробляти”» (вірш 13).
Апостол Яків попереджав про само>
достатню, майже невігласну життєву
позицію людини стосовно погляду
на майбутнє. Нічого поганого у пла>
нуванні на майбутнє немає, але
недобре, коли людина виключає з
цього процесу Бога. «А тепер ви хва>
литеся в своїх гордощах, – лиха вся>
ка подібна хвальба!» (вірш 16).

Деякі люди вважають себе занад>
то заклопотаними, щоб приділяти
увагу Богові. Мовляв, потрібно так
багато зробити як удома, так і на ро>
боті, що мусимо від чогось відмов>
лятися. І часто так буває, що таким
чином людина відмовляється від
служіння Богові, спілкування з Ним
та відвідування церкви.
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Біблійний текст: Якова 4:13C17
Ключова істина: Біблія закликає людей будувати своє

майбутнє та узгоджувати свої плани з волею Божою

ДИВЛЯЧИСЬ У МАЙБУТНЄ УРОК 
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Дозвольте Богові ке-
рувати всім, в тому числі
і вами
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Інші люди мають таку життєву пози>
цію: вважають себе занадто важливи>
ми особами, щоб звертати свою ува>
гу на Бога. Така позиція притаманна
людям, які зосереджені лише на собі.
Вони не обов’язково багаті чи відомі,
але переймаються лише собою.

Невпевненість у майбутньому
Ви не знаєте майбутнього. Не вра>

ховуючи кількох біблійних пророцтв,
які ще мають здійснитися стосовно
останніх часів, ніяка людина не може
провістити майбутнє. Ви не маєте
жодної гадки про те, що станеться
завтра, не кажучи вже
про те, що трапиться
через рік. Тож Яків на>
гадував тим, хто плану>
вав, скажімо, на рік
уперед: «Ви, що не ві>
даєте, що трапиться
взавтра, яке ваше життя? Бо це пара,
що на хвильку з’являється, а потім
зникає!...» (вірш 14).

Ваше життя коротке (Псалом
89(90):10). Яків порівнював життя з
швидкоплинністю пари. Свого часу
Йов казав: «А дні мої стали швидчіші
за ткацького човника...»; «...тінь –
наші дні на землі» (Йов 7:6; 8:9).
Автор псалмів писав: «Минають, як
дим, мої дні» (Псалом 102(103):3).
Порівнюючи Слово Боже з людськи>
ми досягненнями, апостол Петро
зазначав: «Бо “кожне тіло – немов та
трава, і всяка слава людини – як цвіт
трав’яний: засохне трава – то й цвіт
опаде”» (1 Петра 1:24). Усі ці карти>
ни скороминучості життя слугують
нагадуванням про те, що навіть ві>
сімдесят або дев’яносто років життя
людини є коротким проміжком часу у
порівнянні з вічністю.

Господь майбутнього

Апостол Яків закликав віруючих від>
вести увагу від себе та привернути її
до Бога. «Як схоче Господь та будемо
живі, то зробимо це або те» (вірш 15).
Ми можемо планувати і планувати,
але без підписання Богом наших пла>
нів – жоден з них не здійсниться.

Ви повинні пам’ятати про те, що
Господь дійсно керуватиме вашим
життям. Якщо ви є достатньо гнуч>
ким і Господь вас загартовує, то ви
не зламаєтеся навіть тоді, коли ваші
плани раптом не здійсняться. За>
мість катастроф та аварійних ситуа>

цій так само складними
переживаннями можуть
стати різні незручності
та життєві труднощі.

Ви мусите жити з ус>
відомленням того, що
не можете контролю>

вати все. Тому дозвольте Богові
керувати всім, у тому числі й вами
(Івана 3:31; Ефесян 4:6).

Застосування
Спосіб застосування № 1 – Як знай�

ти Божу волю для свого життя
Звертайте увагу на Слово Боже.

Довіряйте Слову Божому в тому, що
воно допоможе відкрити Його волю.
Не ігноруйте Біблію. Живіть, підко>
ряючись Божим заповідям, наслі>
дуючи приклад позитивних біблійних
героїв та покладаючись на обітниці,
які містяться у Біблії. Після Мойсеє>
вої смерті Господь дав Ісусові Нави>
ну цю пораду: «Нехай книга цього
Закону не відійде від твоїх уст, але
будеш роздумувати про неї вдень та
вночі, щоб додержувати чинити все,
що написано в ній, бо тоді зробиш
щасливими дороги свої, і тоді буде

Через молитву, ви-
вчення Біблії та непороч-
не сумління ви можете сві-
домо приймати керівниц-
тво з боку Святого Духа
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щастити тобі» (Ісуса Навина 1:8).
Знання Слова Божого допоможе вам
скеровувати певні ваші дії. Ніколи
немає волі Божої на те, щоб ви гово>
рили неправду, обманювали, крали
або не корилися Його заповідям. Йо>
го Слово також допоможе вам при>
ймати позитивні рішення.

Звертайте увагу на Святого Духа.
Покладайтеся на те, що Святий Дух
буде вести вас. Було б добре мати
собі за путівника стовп
з вогню та диму, який
би вів нас у потрібно>
му напрямку, але цього
не станеться. Через мо>
литву, вивчення Біблії
та непорочне сумління ви можете
свідомо приймати керівництво з боку
Святого Духа.

Звертайте увагу на інших. Приклад
та порада братів та сестер у вірі, хри>
стиян, може мати велику цінність.
Слухайте ваших побожних батьків,
пастора, вчителів та друзів.

Звертайте увагу на обставини. Ва>
ші природні здібності, особистісні
якості, минулий досвід та бажання
можуть допомагати вам у визначен>
ні Божої волі для вашого життя.
Врешті>решт, Ісус Христос взяв ри>
балок та зробив з них ловців людей,
взяв збирача податків та зробив йо>
го “збирачем людей”, взяв “мислив>
ця” на християн та зробив його “ми>
сливцем” на людей для Христа. Бог
використовуватиме вас таким, яким
ви є. Проте в процесі цього Він вас
змінюватиме.

Спосіб застосування № 2 – Як дола�
ти занепокоєння

А якщо помре ваш чоловік (або ва>
ша дружина)? А якщо вам постав>

лять діагноз болісної чи невиліковної
хвороби? А якщо ви втратите свою
роботу? А якщо якась криза зруйнує
ваше життя?

Плануючи на майбутнє, деякі лю>
ди зосереджуються на такого роду
запитаннях. Роблячи це, вони до>
зволяють турботам паралізувати
їхнє життя. Турбуватися – це непра>
вильно. Ісус Христос навчав віру>
ючих того, чому не потрібно турбу>

ватися (Матвія 6:25>34).
Занепокоєння не при>
носить жодної користі;
по суті, воно позбав>
ляє вас вашої радості
та послабляє вас як фі>

зично, духовно, так і емоційно. По>
друге, ви повинні мати впевненість у
тому, що Бог знає про ваші потреби
(вірш 32). І нарешті, ви повинні дові>
ряти тому, що Бог надаватиме вам
усе необхідне для життя та благоче>
стя (вірш 33).

Подальший перелік не є якоюсь
поетапною програмою того, як дола>
ти турботи. Однак, якщо ви будете
практикувати хоча б деякі з речей,
зазначених нижче, тоді турботи ста>
новитимуть для вас менше проблем.

1) Живіть кожен день так, начебто
це є останній день вашого життя
(Матвія 6:34).

2) Покладайтеся на Бога в тому,
що Він вирішить ваші проблеми за
Своєю волею (Приповістей 3:5>6).

3) Рахуйте ваші благословення
радіючи, молячись і дякуючи (Фи>
лип’ян 4:4>7).

4) Розвивайте в собі новий спосіб
мислення (Филип’ян 4:8).

5) Виходьте звершувати працю на
ниві Божій (Филип’ян 4:9; Якова 1:22).

Мати особисте спілку-
вання з Ісусом Христом –
це той перший крок,
який необхідно зробити
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Післямова – ще один, останній, спо�
сіб застосування

Чи пам’ятаєте ви центральну істину
всієї цієї серії уроків? «Використо>
вуйте Богом дану мудрість для ви>
рішення життєвих труд>
нощів». Застосовуйте
це на практиці. Напев>
но, найкраща практич>
на порада стосовно то>
го, яким чином це слід
робити, була дана Ісу>
сом Христом у Його
Нагірній проповіді: «Шукайте ж най>
перш Царства Божого й правди Його,
а все це вам додасться» (Матвія 6:33).

Таким чином, принцип, який було
викладено на уроці 1, потрібно повто>
рювати. Існують речі, які ви можете
робити негайно і які допоможуть вам
подолати будь>яку кризу. Працюйте
над покращенням вашого спілкуван>
ня з Богом. Мати особисте спілкуван>
ня з Ісусом Христом – це той перший
крок, який необхідно зробити. Потім,

чим більше ви наближатиметеся до
Нього, тим легше вам буде розв’язу>
вати кризові ситуації у вашому житті.
Через вивчення Слова Божого, молит>
ви, спілкування з місцевою церквою

ви покращуватимете
свою здатність долати
всілякі кризові ситуа>
ції. Труднощі ще будуть
траплятися вам у доро>
зі, але коли ви будете
втрачати контроль над
вашим життям, ви змо>

жете спертися на Того, Хто насправді
керуватиме вашим життям.

Це був останній урок цього нав)
чального курсу. Виділіть декілька хви)
лин для повторення пройдених остан)
ніх 13 уроків, але не робіть цього
поспішно, (якщо потрібно, зробіть це
вдома наодинці). З кожного уроку ви)
пишіть одну фразу, яка би резюмувала
його зміст (не обов’язково, щоб це бу)
ла біблійна істина) і яка би вам завжди
пам’яталася.

Через вивчення Слова
Божого, молитви, спілку-
вання з місцевою цер-
квою ви покращуватиме-
те свою здатність долати
всілякі кризові ситуації

Урок №1

Урок №2

Урок №3
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Урок №8

Урок №9

Урок №10

Урок №11

Урок №12

Урок №13

А тепер помоліться і попросіть Господа зробити вас справжніми християна)
ми, Його живими послідовниками та виконавцями Його слів (Матвія 7:24)25).



Я молюся за свою сім’ю (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 118(119)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. П.: Як. 4; Пс. 119(120)C125(126)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. П.: Мт. 6; Пс. 128(129)C131(132)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 132(133)C138(139)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Четвер

Я молюся за владу і начальство (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 139(140)C143(144)
Що Бог говорить мені Як мені чинити
П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Пс. 144(145)C150
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Субота

Я молюся за себе (потреба)

(дата) Місце Св. Письма: Об. 20C22
Що Бог говорить мені Як мені чинити
Неділя


