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Припустимо, один із провідних спе�
ціалістів з програм вивчення космосу
потелефонував вам і запропонував ви�
рушити в подорож на одну з космічних
станцій. Погодилися б ви на цей політ?
Звичайно, подорож у космос є ризико�
ваною, оскільки ми не створені для
життя в ньому. Ви будете повністю
залежати від систем, що підтримують
життя людини в космосі. Вам необхід�
но буде навчитися користуватися ва�
жливими для виживання в космосі
предметами й інструментами, а також
пройти спеціальну програму з вижи�
вання. Чи не здається вам, що і на зе�
млі існують певні принципи, завдяки
яким ми можемо жити?

Створюється враження, що багато
людей навіть не мають уявлення, як
жити. Вони просто накопичують досвід
і часто обирають абсолютно непра�
вильні способи вирішення певних пи�
тань, а коли настають закономірні не�
гативні наслідки їхнього вибору, вони
ще й ображаються «на долю». Такі лю�
ди переживають із приводу зовсім не�
важливих речей. Вони нехтують взає�
минами з навколишніми, а потім диву�
ються, що в них так мало друзів. Деякі,
не маючи мети в житті, вживають ал�
коголь чи наркотики.

У цій серії уроків ми будемо розгля�
дати дані Богом важливі принципи, за
якими потрібно будувати своє життя.
Ми будемо черпати їх із тринадцяти
«великих розділів», записаних у Біблії.

Початковий принцип, необхідний для
виживання в цьому світі – це розумін�
ня того, Хто такий Бог і усвідомлення

факту, що Його шляхи, які розкрива�
ються у Святому Письмі – найкращі.
Цей принцип Біблія називає «мудрі�
стю».

Біблія містить численні приклади то�
го, як Бог скеровував Своїх дітей. На�
приклад, Він вів Ізраїль у пустелі стов�
пом хмари вдень і стовпом вогненним
уночі. Віфлеємська зірка вказала до�
рогу до Дитини Ісуса мудрецям зі Схо�
ду. Але Боже керівництво не обмежу�
ється видимими знаками, продовжую�
чи і сьогодні спрямовувати віруючих
через Слово Боже! Одне з найяскраві�
ших джерел для розуміння принципів
Божого проводу – це 3 розділ Книги
Приповістей.

Бог вказує дорогу, 
якщо ви довіряєтеся Його 
керівництву (Приповісті 3:5�8)

Чи можете ви уявити собі шлюб без
взаємної довіри? Якщо один з по�
дружжя не довіряє іншому, чи будуть
вони обоє щасливі? Як довго можуть
дружити дві людини, що не довіряють
одна одній? Довіра – життєво важли�
вий складник будь�яких стосунків,
особливо якщо розглядати наші взає�
мини з Богом.

Навіть якщо ви зустрічаєтеся з об�
ставинами, що здаються вам нездо�
ланними, довіряйте Богу. Коли ізра�
їльський народ у нерішучості стояв
перед землею обітованою, Ісус Навин
і Калев наставляли його: «Тільки не
бунтуйтесь проти Господа, – і не бій�
теся народу того Краю, бо вони – хліб
для нас! Їхня тінь відійшла від них, а

Біблійний текст: Приповісті 3 розд.
Ключова істина: Бог дає віруючим мудрість через Своє Слово
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з нами Господь, – не бійтеся їх!» (Чи�
сла 14:9).

Чому довіра займає таке важливе
місце в наших взаєминах з Богом? Чо�
го можемо ми навчитися стосовно до�
віри Богу з уривка Приповісті 3:5�8?

Ви повинні наважитися довіряти
Богу. «Надійся на Господа» – це не
запрошення, яке можна прийняти чи
відкинути без будь�яких наслідків. Ви
повинні або коритися цьому велінню,
або протистояти йому. Правильний
вибір – «надіятися на Господа», а не�
правильний – «покладатися на розум
свій». Вибираючи один з них, ви авто�
матично відкидаєте другий. Необхід�
но зробити вибір між вашими дорога�
ми і дорогами Божими. Відмова від
власних ідей побудови земного життя
і прийняття кращого Божого плану –
початок довіри.

Довіра включає присвяту Богові.
Довіра має на увазі ставлення до Бога
«всім своїм серцем». Серце – це центр
розуму, емоцій і волі. Довіра Богу – це
більше, ніж просте усвідомлення Його
присутності, це підпорядкування Йому
всіх ваших думок, почуттів і рішень.
Віддайте себе Богу цілком. «Пізнавай
ти Його на всіх дорогах своїх». Інши�
ми словами, для того щоб мати зро�
стання у духовному житті, ви повинні
пов’язати з Богом кожну сферу життя.
Якщо ви шукаєте Його волі у всіх сво�
їх справах, ви будете намагатися дого�
дити Йому. Не дозволяйте собі бути
святим лише у церкві, а в повсякден�
ному житті перетворюватися на нече�
стивця. Бог бачить ваше серце при
будь�яких обставинах. Ось чому у цьо�
му вірші маленьке слово «всіх» нас�
правді означає дуже багато. Довіра,
якої очікує Бог, має стосуватися всіх
без винятку сфер вашого життя.

Бог обіцяє показувати напрямок, як�
що ви Йому довіритеся. «Він випростує
твої стежки». За покору Божому керів�
ництву вас чекає винагорода. «Випро�
стує» означає «виправить, вирівняє».
Бог зробить ваші дороги прямими. Це
більше, ніж просто показати дорогу чи
усунути перешкоди. Бог обіцяє дове�
сти вас до призначеної мети. Він осо�
бисто буде стежити за тим, щоб ви до�
сягли точки призначення.

Бог вказує дорогу, якщо ви 
приймаєте Його наставляння 
(Приповісті 3:11�15)

Чи подобається вам, якщо хтось вас
поправляє, вказує на допущену помил�
ку чи на те, що ви ще недостатньо дос�
відчені? Як би це не називалося – до�
кір, догана, зауваження, порада, засте�
реження, мудре слово чи критика – як
ви реагуєте? Соломон закликає нас
мудро ставитися до Божих зауважень:
«Хто напучування стереже – той на
стежці життя, а хто нехтує картання,
той блудить» (Приповісті 10:17). Якщо
ви вирішили йти за Божими вказівками
для отримання повноцінного духовно�
го життя, як про це мовиться в Припо�
вістях 3:5, ви будете цінувати і викону�
вати слова Його застережень і порад.
Але якщо ви відкинете їх, то будете
блукати в пітьмі.

Як ви повинні реагувати, коли Бог
показує вам, що потрібно щось випра�
вити?

Причини Божого наставляння. «Ка�
рання Господнього не відкидай». Коли
хтось з людей намагався поправити
вас, ви, можливо, намагалися зрозумі�
ти причину їхніх зауважень. Якщо вони
носили характер приниження чи кри�
тиканства, ви займали оборонну пози�
цію і не брали до уваги навіть серйоз�
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них докорів, що можуть зіграти важли�
ву роль у вашому житті, розкритті но�
вих можливостей. Але вам ніколи не
доведеться аналізувати причини Божо�
го наставляння. Усвідомлення того, що
Бог, бездоганний у Своїй любові, волі і
вчинках, завжди хоче, щоб вам було
краще, має підняти вашу низьку сам�
ооцінку. Його повчання призначене не
для того, щоб якось принизити вас, а
щоб розвивати ваші характер і служін�
ня Йому. «Кого Господь любить, картає
того». Бог любить нас і бажає благо�
словляти, і Його наставляння вказують
нам на це. «Ухо, що навчання життя
вислуховує, буде перебувати між му�
дрими» (Приповісті 15:31). Якщо ви
будете прислухатися до того, що Бог у
Своїй любові говорить вам, ви зможе�
те стати «почесним гостем» серед му�
дрих. Застосовуючи наставляння чи
покарання, Бог не бажає вашого падін�
ня, але хоче поліпшити ваше життя у
всіх його сферах.

Приймайте Боже покарання як урок
мудрості. «Блаженна людина, що му�
дрість знайшла, і людина, що розум
одержала». Блаженство – це більше,
ніж благословення. Слово, що викори�
стовується в оригінальному тексті в
цьому місці, має також значення «хо�
дити прямо». Іншими словами, люди�
на, що ходить дорогами мудрості і
знання – блаженна. Незважаючи на те
що покарання не здається нам приєм�
ним, воно приносить «мирний плід
праведности» (Євреїв 12:11).

Бог показує дорогу, 
якщо ви шукаєте Його мудрості 
(Приповісті 3:19�26)

Багато людей вважають, що володі�
ють секретом успішного життя і вони
завжди готові з вами ним поділитися.

Але, на жаль, часто вони нагадують
старого чоловіка з однієї повчальної
історії. У молодого господаря занеду�
жала корова, і він пішов за порадою до
навченого досвідом сусіда Івана. На за�
питання, що йому робити, старий від�
повів: «Коли занедужала моя корова, я
напоїв її скипидаром». Через якийсь
час молодий господар поскаржився
старому, що корова після застосування
такого лікувального засобу померла.
«Так і мою ж це згубило», – відповів
Іван.

Дуже важливо знати джерело, з яко�
го виходить порада. На відміну від лю�
дей, Бог ніколи не пропонує рішень, не
передбачаючи при цьому результату.
Тільки Він може дати дійову настанову,
оскільки Він – Всевидющий Творець.

Необхідність мудрості від Бога. Ніхто
не може направляти ваше життя кра�
ще, ніж Всезнаючий Бог. «Господь му�
дрістю землю заклав, небо розумом
міцно поставив» (Приповісті 3:19).
Тільки Бог знає, що для людини кра�
ще.

З Вільямом Кері, якого часто назива�
ють батьком сучасних місіонерів,
якось трапилося велике нещастя в слу�
жінні. Свою місіонерську діяльність він
почав у 1793 році в Індії і ніс там слу�
жіння понад сорок років. Будучи висо�
копрофесійним лінгвістом, він пере�
клав більшу частину Писання півтора
десятками індійських діалектів. Одного
разу, через двадцять років роботи в цій
країні, велика пожежа охопила його
друкарську майстерню і склад. Усе до�
роге устаткування згоріло, але най�
більшою втратою були рукописи його
перекладів. Двадцять років роботи бу�
ло знищено за лічені години. Як би ви
відреагували на таку втрату? Кері на�
писав своєму другові Андрію Мюррею



Яким має бути життя Церкви 7

в Англію: «Усе потрібно починати спо�
чатку, але ми не впадаємо у відчай».
Не впадаємо у відчай?! Хіба це можли�
во? Вільям Кері знайшов мудрість у
словах «Ідіть, оглядайте Господні діла»
(Псалом 45:9). Він знав небесну му�
дрість, необхідну для життя, і скори�
стався нею: Всемогутній Бог дасть
Своїм дітям необхідне.

Благословення, що приносить Божа
мудрість. «Стережи добрий розум і
розважність, і вони будуть життям для
твоєї душі, і прикрасою шиї твоєї»
(Приповісті 3:21�22). Мудрість – це як
набір для виживання: у ньому є все
необхідне для того, щоб залишитися
живим у складній життєвій ситуації.

✔ Ви будете мати безпеку. «Тоді пі�
деш безпечно своєю дорогою» (вірш
23). Ми живемо в небезпечний час. Але
оскільки джерело нашої безпеки – Все�
могутній Бог, то ніякі загрози чи неща�
стя не здолають сили Його захисту.

✔ Перешкоди будуть усунуті. «Нога
твоя не спотикнеться» (вірш 23). Деякі
з перешкод може і не ведуть до смер�
ті, але й не допомагають нам у дорозі.

Божа мудрість показує, як зменшити
кількість перешкод.

✔ Зникне страх. «Не будеш боятися
наглого страху» (вірші 24�25). Якщо ви
маєте страх Божий (Йова 28:28), то
більше вам боятися нічого. Страх мир�
ський шкодить вашому здоров’ю, за�
важає приймати правильні рішення,
руйнує ваше життя. Відкиньте його,
прийнявши Божу мудрість.

✔ Ви одержите надію. «Твоєю наді�
єю буде Господь» (вірш 26). Павло за�
віряв Тимофія: «Бо не дав нам Бог ду�
ха страху, але сили, і любови, і здоро�
вого розуму» (2 Тимофію 1:7).

Так само, як пілоту необхідно вчити�
ся вірити приладам, учіться і ви дові�
ряти Богу і Його мудрості, яку Він дає
через Писання. Прийміть з великих
сторінок Біблії Божі принципи, які ви
будете вивчати в цьому циклі занять, і
застосовуйте їх у своєму повсякденно�
му житті. Якщо ви будете оточені тума�
ном, якщо вас буде валити ураган, як�
що ви будете нездатні знайти дорогу,
не довіряйте своїм відчуттям і досвіду.
Довіряйте Богу.

Завдання "Умови отримання мудрості згори"

Назвіть шість умов отримання мудрості з Приповістей 3:5�7.

1. Вірш 5 ________________________________________________________________________________________

2. Вірш 5 ________________________________________________________________________________________

3. Вірш 6 _______________________________________________________________________________________

4. Вірш 7 ________________________________________________________________________________________

5. Вірш 7 ________________________________________________________________________________________

6. Вірш 7 ________________________________________________________________________________________
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УРОК 

1 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Пр. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Пр. 24
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Пр. 21:10�31
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Пр. 9:1�12; 10:27�32
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Пр. 8
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Пр. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пр. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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У чому сенс страждання? Чому пра�
ведні терплять нестатки й у житті доб�
рих людей відбувається погане? У Кни�
зі пророка Ісаї значення страждань
досліджується дуже глибоко. Пророк
розкриває сенс страждання, вказуючи
на жертву Спасителя, що привела до
повного звільнення грішників від на�
лежного покарання, яке їх очікувало.

Поема, записана в 53 розділі Книги
пророка Ісаї (насправді вона почина�
ється з 13 вірша 52 розділу) – це одне
із найдраматичніших місць Біблії. Вона
справедливо знаходиться серед вели�
ких розділів даного циклу уроків. Пісня
«Жертва Отрока Божого», як її іноді
називають, є кульмінацією Об’явлення
про Спасителя в Старому Заповіті. Во�
на схожа на звучання симфонічного
оркестру, коли всі інструменти схо�
дяться в одному великому зростаючо�
му русі, щоб підняти наші почуття і ро�
зум на новий рівень. У даному уривку
для нас лунає мелодія перемоги, яку
супроводжують мінорні акорди страж�
дання і смерті.

Використовуючи проникливі вирази,
Ісая описує, як благодать Божа через
подвиг Його Раба звільняє грішників
від кайданів. Нам було б простіше уя�
вити, що Бог візьме на роль Спасителя
ангела, чи, принаймні, звичайну люди�
ну. Але довірити спасіння усього люд�
ства в руки Отрока – це незбагненно.
Хто цей Отрок, і як Він зміг виконати
поставлене перед Ним завдання? Це і є
тема даної поеми, центральною фігу�
рою якої є Страждаючий Божий Отрок,
Спаситель – Ісус Христос.

Ставлення до Спасителя, 
Який страждає (Ісаї 53:1�3)

Ісая пророкує історію життя Божого
Отрока від ясел до могили. «Рамено
Господнє» було над Ним протягом
усього Його життя. Він, «мов корінь з
сухої землі», був Об’явленням великої
сили Всемогутнього Бога. Такий вияв
Божої сили, здавалося б, потрібно зу�
стрічати з радістю і повагою. Але Бо�
жого Отрока Ісуса Христа відкинули,
неправедно засудили, і, врешті, жор�
стоко стратили.

Ним знехтували. Релігійні вожді Із�
раїлю, що досконало знали букву зако�
ну, не побачили в Христі обіцяного Ме�
сію. Не раз на Його адресу висловлю�
валися зневажливо: «Чи ж Він не син
теслі?» (Матвія 13:55), «Та хіба ж може
бути з Назарету що добре?» (Івана
1:46). Чи були у вашому житті момен�
ти, коли вас вважали за найостаннішу
кандидатуру для якої�небудь важливої
справи? Якщо так, то ви розумієте, про
що йде мова.

Він був відкинутий. Ізраїль чекав
приходу Месії�Царя, Месії�Владики,
Який скине владу Рима і відновить ко�
лишню могутність Ізраїлю. Обраний
Божий народ відкинув Месію�Слугу,
вважаючи Його невартим займати ста�
новище Спасителя. І сьогодні подібне
ставлення до Ісуса Христа властиве
для багатьох людей.

Відповідь Спасителя�Страдника 
(Ісаї 53:4�5)

Як же Божий Отрок реагував на тих,
хто Його відкидав? Чи відкинув Він їх?

Біблійний текст: Ісаї 53 розд.
Ключова істина: Ісус Христос віддав Себе в жертву за наш гріх

УРОК 

2
СПАСИТЕЛЬ�СТРАДНИК



10 Робочий зошит

Ні! У цьому Отрокові ми бачимо Чи�
стого, Який страждає за нечистих,
Справедливого, Який страждає за
несправедливих, Святого, Який
страждає за грішників.

Він поніс наші гріхи. «Він немочі на�
ші узяв і наші болі поніс». Наголос тут
варто зробити на слові «Він». Так, це
були наші немочі, це були наші хворо�
би, але Він узяв їх і віддалив від нас.
Він узяв наші гріхи і їхні наслідки, що
також повинні були нести ми, поклав
їх на Себе і поніс їх. Так само, як у дав�
нину козел відпущення ніс гріхи лю�
дей у пустелю і ніколи більше не по�
вертався, Ісус Христос узяв наші гріхи
і поніс їх геть.

Він був Божественною заміною.
«Він був ранений за наші гріхи». Звер�
ніть увагу на слово «наші». Для того
щоб відчути силу мовного звороту,
що використовується в 5�ому вірші,
поставте замість слова «наші» слово
«мої», слово «нашого» замініть на
«мого» і прочитайте вірш заново. Тоді
ви усвідомите всю глибину Боже�
ственної заміни.

Він приніс духовне зцілення. «Його
ж ранами нас уздоровлено». Боже�
ственний Викупитель поніс гріхи тих,
хто в дійсності заслужив від Бога по�
карання за свої гріхи. Він був безне�
винною жертвою за винних. Тільки
завдяки Йому ми отримали зцілення
від хвороби гріха.

Муки Спасителя�Страдника
(Ісаї 53:5�9)

Поранений. Не думайте, що рани
Христа були поверхневими. Не думай�
те, що ними все і скінчилося. Значен�
ня слова «ранений» тут можна по�
яснити як «нанесення наскрізних ран,
внаслідок яких настає смерть». Через

наші гріхи Божий Отрок терпів нестер�
пні муки. Слова, що вжиті тут – най�
дужчі в єврейському лексиконі і за�
стосовуються винятково до жорсто�
кої, повільної й агонічної смерті.
Розп’яття було настільки жахливою
стратою, що римський оратор Цице�
рон сказав: «Хай не наблизиться це до
тіла римського громадянина, більш
того, навіть до думки, чи ока, чи вух».

Мучений. Це ще один мовний зво�
рот, що виражає тягар страждань Спа�
сителя. Значення цього слова, як і
слова «ранений», має на увазі смер�
тельний результат. Ісус був зламаний,
розбитий, повалений.

Кара на Ньому була. На Христа була
покладена наша провина, і суд Божий
здійснився над Праведником. Наше
примирення з Богом стало можливим
завдяки мукам і смерті Христа. Пока�
ра, що впала на Нього, принесла нам
мир з Богом. Єврейське слово «ша�
лом», що перекладається як «мир»,
означає також «повнота, цілісність,
благословення, вчинене спасінням».

Він гноблений був та понижуваний.
Слово «гноблений» означає «той, хто
терпить нещастя; вигнаний геть; той,
на якого полюють, мов на дикого зві�
ра». Як ізраїльтяни страждали під гні�
том у Єгипті, так Спаситель страждав
на хресті, як раб. Але, на відміну від
рабів Єгипту, Христос не сказав ні
слова протесту чи незгоди. Він не
скаржився, не плакав, не шукав вин�
них у Своїх муках. Апостол Петро пи�
сав: «...Й Христос постраждав за нас...
Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в
устах Його підступу! Коли був лихо�
словлений, Він не лихословив взаєм�
но, а коли Він страждав, не погрожу�
вав, але передав Тому, Хто судить
справедливо» (1 Петра 2:21�23).
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Зі злочинцями призначили Йому
гроба. Згідно з єврейською традицією
померлого злочинця ганебно ховали
поза сімейною гробницею. Зазвичай
тіло злочинця викидали на смітник чи
спалювали разом зі сміттям. У ті часи
вважали, що позбутися тіла таким чи�
ном означало підсилити агонію зло�
чинця після смерті. Але Божий Отрок
не був злочинцем, тому Всемогутній
Бог втрутився і змінив хід подій. Його
Слуга був пошанований після смерті,
оскільки був гідний честі при житті.

Результат подвигу 
Спасителя�Страдника
(Ісаї 53:10�12)

Людська логіка припускає, що ця
Пісня має закінчитися словами про
могилу (вірш 9), але вона продовжу�
ється і переходить до прекрасної
кульмінації з трьох заключних віршів.
Пісня починається і закінчується уро�
чистими звуками, обрамляючи сумні і
пронизливі акорди страждань і прини�
жень. Зганьблений і знедолений Раб
буде прославлений. Він вознесеться,
щоб побачити плоди Своїх страждань,
і буде задоволений ними.

Його подвиг мав велику мету. Фра�
за «Зволив Господь, щоб побити Йо�
го» може вас здивувати: як таке може
бути завгодно Господу? Відповідь
проста: таким був Божий план спасін�
ня людей від гріха. Долю Ісуса твори�
ли не єврейські вожді і не римські
правителі. Це Сам Бог звершував за�
думане Ним призначення. Коли Він
відправляв на страждання Свого Сина,
Ним керувала любов до грішників і
бажання дати їм можливість віднови�
ти з Ним близькі взаємини.

Він дивиться на Свій подвиг із задо�
воленням. Бог був задоволений жер�

твою Свого Отрока, і Самому Спасите�
леві теж приємно дивитися на плоди
Свого подвигу. Спасіння здійснилося!
Тепер Бог може, залишаючись спра�
ведливим, виправдовувати грішників.
Апостол Павло благоговійно писав
про нашого Спасителя, «що Його Бог
дав у жертву примирення в крові Його
через віру, щоб виявити Свою правду
через відпущення давніше вчинених
гріхів, за довготерпіння Божого, щоб
виявити Свою правду за теперішнього
часу, щоб бути Йому праведним, і ви�
правдувати того, хто вірує в Ісуса»
(Римлян 3:25�26).

Нагорода Божого Отрока. Бог сказав
про Свого Отрока, що Той, зробивши
настільки важливу справу, одержить
нагороду між великими. Оскільки Він
підніс наші гріхи на хрест, віддав Своє
життя, зробивши це замість нас, і кло�
поче за нас, знаходячись праворуч Бо�
га�Отця, Він буде звеличений.

Його подвиг дає людям особисте
спасіння. Бог сказав: «...Справедливий,
Мій Отрок, оправдає пізнанням Своїм
багатьох». Як же отримати це випра�
вдання? Через «пізнання Його», інши�
ми словами, пізнаючи, знайомлячись із
Ним! «Ми знаємо, що Син Божий прий�
шов, і розум нам дав, щоб пізнати Пра�
вдивого, і щоб бути в правдивому Сині
Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і
вічне життя!» (1 Івана 5:20).

Ісаї 53 – великий розділ, тому що
розкриває найбільший Божественний
принцип. Уважно простежте хід подій
у цій Пісні. Ісус поніс на Собі ваші бо�
лі і ваші гріхи. Він був поранений за
ваші злочини. Над Ним знущалися за
ваші беззаконня. Покарання, що по
праву заслужили ви, впало на Нього.
Його стражданнями і смертю ви були
викуплені з рабства гріха і врятовані
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від покарання за нього. Це і є Єванге�
лія, тобто Добра Звістка. Для вас
страждання Ісуса Христа принесло
спасіння.

Світло Євангелії
Бог продовжує піднімати «розбит�

их», тобто ні на що більше не здатних

людей і робить з них те, що свідчить
про Його славу. Можливо, зараз у ва�
шому житті важкий період, або в житті
вашого близького чи знайомого, але
знайте: Ісус зійшов на хрест, щоб по�
страждати за грішників. Ось чому Він
дозволив, щоб Його Тіло катували і
щоб пролилася Його свята кров.

Завдання
«Ким є Отрок, що страждає, з Книги пророка Ісаї?»

Порівняйте цитати з 53 розділу Ісаї з їхніми еквівалентами з Нового Заповіту. 
З'єднаєте лінією уривки, що відповідають один одному.

Ісаї 53:1 Матвія 8:16�17

Ісаї 53:3 Івана 1:29

Ісаї 53:4 Івана 1:11

Ісаї 53:5 Івана 12:37�38

Ісаї 53:7 1 Петра 2:23

Ісаї 53:7 1 Петра 2:24

Ісаї 53:12 Об'явлення 5:8�13

Чи є Ісус Христос Спасителем�Страдником, про якого пише Ісая?
_________

Чому? ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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УРОК 

2 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Ісаї 53
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце: 1 Петр. 2:21�25; Євр. 9:11�28
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: 2 Кор. 5:14�17; Еф. 4:17�32
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце С. Письма: Мт. 27; Рим. 5:6�11
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Рим. 4:22�25; 1 Петр. 3:8�22
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Дії 8:26�40
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце С. П.: Мт. 8:14�18; Мр. 5:22�43
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Давайте в благоговінні схилимо го�
лови, споглядаючи пронизливу сце�
ну. Три чоловіки несуть свої хрести
на місце страти – Голгофу. Ісуса роз�
пинають між двома розбійниками, бо
Його вважали найгіршим із трьох.
Розп’яття – це страта, розроблена
для найбільш болісного умертвіння
злочинців. Римляни запозичили її в
жорстоких карфагенян, зробивши
публічною, з одного боку для ще
більшого приниження, а з другого,
щоб показати, що станеться з люди�
ною, яка ризикнула протистояти Ри�
му. Розп’яття було стратою, позбав�
леною навіть найменшого вияву ми�
лості. Тому що воно було занадто бо�
лісним, римських громадян розпи�
нати було заборонено.

На хресті Ісуса Христа позбавили
всього: родини, учнів, гідності і на�
віть верхнього одягу – жалюгідних
залишків Його земного майна. І все�
таки Він молиться за вияв Божої ми�
лості не для Себе, а для Його крив�
дників. Він просить: «Отче, відпусти
їм» (Луки 23:34).

Великий розділ цього тижня розгля�
дає неосяжну Божу милість і те, чому
вона нам необхідна навіть після прий�
няття Христа своїм Спасителем.

Передісторія сьогоднішнього бі�
блійного тексту – добре відома подія в
житті великого ізраїльського царя Да�
вида, описана в 11 і 12 розділах 2
Книги Самуїлової. Давид вчинив пере�
люб з Вірсавією і підстроїв смерть її
чоловіка Урії. Кілька місяців потому

пророк Натан за Божим велінням ви�
криває гріх царя. Результатом цього
викриття став Псалом 50(51) – моли�
тва про Божу милість і прощення.

Для чого необхідна 
Божа милість?
(Псалом 50(51):3�6)

Чому цар Ізраїлю, чоловік за серцем
Бога має потребу в милості? Чому
кожному вже відродженому христия�
нину необхідна милість Божа?

Милість необхідна, коли є гріх. Ми
часто сприймаємо гріх як короткоча�
сне явище чи простий вияв слабкості.
Більшість своїх гріхів ми вважаємо
«несерйозними» чи «не дуже серйоз�
ними». Можливо, Давид думав, що
оскільки він – цар, його гріхи не мо�
жуть бути «серйозними». Крім того,
про його перелюб і таємне вбивство
знали одиниці. Але трохи пізніше гріх
був викритий пророком Натаном.

Коли ми дозволяємо Слову Божому
і Духові Святому освітлювати наше
життя, ми усвідомлюємо глибину на�
ших гріхів і свою потребу в милості
Божій.

Милість необхідна, коли наявна
провина. У віршах 3�4 Давид викори�
стовує слова «беззаконня» і «гріх»,
щоб виразити свою провину перед Бо�
гом. Ці слова виявляють і природу на�
шої провини. «Беззаконня» – це не
випадковість і не просто помилка. Це
бунт проти закону, даного Богом. Сло�
во «гріх» описує напрямок, що обирає
грішник. Він відкидає дорогу Божої

Біблійний текст: Псалом 50(51)
Ключова істина: Бог прощає гріхи Своїм дітям, якщо вони
щиро каються
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святості і вирішує йти дорогою, що
суперечить Слову Бога.

Милість необхідна, коли потрібно
відновити взаємини. Слова Давида у
п’ятдесятому псалмі за своєю приро�
дою дуже особисті. Давид кається пе�
ред Богом, плаче над своїми особисти�
ми беззаконнями і гріхами. Він усвідо�
мив свою провину і розуміє, що тільки
Бог може його простити. Цей псалом
навчає нас тому, що молитва про про�
щення – щось дуже особисте, що має
бути вирішене в першу чергу між Бо�
гом і Його дитям, що згрішило.

Милість необхідна, тому що Бог за
Своєю природою святий. Ми досить
часто виправдуємо гріхи один одного,
бо всі маємо схожу гріховну природу.
Однак Давид говорить Богу: «Одному
Тобі я згрішив» (вірш 6). Чи не згрішив
Давид проти Вірсавії, коли позбавив її
подружньої чистоти? Чи не згрішив він
проти Урії, посланого ним на смерть?
Чи не згрішив він проти своєї країни як
правитель, що повинен був бути взір�
цем для своїх підлеглих? Звичайно ж,
так. Але Бог є нашим Святим Творцем,
Який далекий від зла. Скоївши гріх
проти кого завгодно, ми автоматично
чинимо його і проти Бога. Від Нього
Давид не міг приховати свій гріх, по�
спішно одружившись із Вірсавією чи
поховавши в землю тіло Урії. Йому до�
велося мати справу із Суддею, вирок
Якого завжди справедливий.

Що ми втрачаємо, 
позбавляючись милості?
(Псалом 50(51):9�14)

Що втрачає віруючий, вчинивши
гріх, і чому для повернення втрачено�
го необхідна милість?

Історія Давида починалася прекрас�
но. Самуїл помазав його на царство

над Ізраїлем. Він став великим вої�
ном, якого поважали і любили підле�
глі. Але у всьому цьому не було за�
слуги Давида. Владу і різноманітні
можливості йому дав Господь. Тому,
коли Давид згрішив, він також не зміг
самостійно повернути все на колишні
місця. Для цього потрібна була ми�
лість Божа.

Втрата чистоти. «Очисти ісопом ме�
не, і буду я чистий», – молиться Давид
(вірш 9). Ісоп – це рослина, пучки якої
застосовувалися в ритуалі очищення.
За допомогою ісопа, наприклад, кро�
пили кров’ю жертовного птаха люди�
ну, що видужала від прокази, щоб во�
на могла знову входити до храму (Ле�
вит 14:2�7). Давид каже, що не може
більше приходити до Бога, бо гріх
змушує його почуватися нечистим.

Втрата радості. «Дай почути мені
втіху й радість» (вірш 10). Джерелом
радості є Бог, тому будь�яка людина,
що не має правильних з Ним взаємин,
не може повністю відчувати втіху. Ра�
дість виходить від впевненості в Бо�
жій присутності. Замість неї Давид пе�
реживає пригнічення духу і провину.

Втрата гідності. «Обличчя Своє за�
ховай від гріхів моїх» (вірш 11). Со�
ром – природний наслідок гріха, коли
людина кається у вчиненому. Давид
збезчестив свою родину, своє покли�
кання і свого Бога.

Втрата перспективи. «Серце чисте
створи мені, Боже,» (вірш 12). Знаю�
чи про нечистоту свого серця, Давид
не може продовжувати свій життєвий
шлях без Бога. Тільки милість Божа
може повернути людину на правиль�
ну дорогу.

Втрата впевненості. «Не відкинь ме�
не від Свого лиця» (вірші 13�14). Сум�
ніви і страх ідуть за гріхом по п’ятах.
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Давид прекрасно усвідомлює, що ні�
чого не може робити в цьому житті
без Божої підтримки. Без неї людині
не залишалося б ніякої надії на май�
бутнє.

Що милість відновлює
(Псалом 50(51):15�19)

Вирази, що Давид вживає в цих вір�
шах у майбутньому часі, показують,
якого результату він очікував від впли�
ву Божої милості на своє серце.

Свідчення (вірш 15). «Я буду навчати
беззаконців доріг Твоїх». Звільнення
людини від тягаря гріха запалює в її
серці бажання поділитися радістю з ін�
шими, щоб і вони могли пережити у
своєму житті подібне. Є популярний
вираз – «час лікує рани». Не вірте цьо�
му! Час не зможе вилікувати ран вин�
ної совісті. Це може зробити тільки
Бог. І коли Він це робить, відбувається
справжнє чудо, про яке хочеться роз�
повідати іншим.

Хвала (вірші 16�17). «Мій язик нехай
славить Твою справедливість». Коли
Давид був прощений і цілком відновле�
ний духовно, його правильним рішен�
ням було славити Бога. Бог дав йому
нове життя – Він гідний хвали!

Присвята (вірш 19). «Жертва Богові
зламаний дух; серцем зламаним та
упокореним Ти не погордуєш, Боже!».
Відчувши, що означає бути прощеним,
Давид обіцяє зберігати свої з Богом
взаємини, маючи на увазі не формаль�

ну релігійність, а щире спілкування з
Господом. У смиренності Давид роз�
криває перед Отцем Небесним своє
зламане серце, відновлюючи обітницю
вірності Творцю.

Усвідомлення волі Божої (вірш 18).
«Бо Ти жертви не прагнеш, а дам ці�
лопалення, то не любе воно Тобі бу�
де». Іноді наше розуміння Божих ба�
жань і те, чого хоче Бог насправді, –
дві різні речі. Як цар, Давид дійсно
приносив Богу найкраще з усього, що
мав. В очах народу він дійсно жертву�
вав. Але не в Божих очах. Доти, поки
Давид не усвідомив свого гріха і не
покаявся, він не давав Богу того, чого
Той бажав.

Дія, яку очікує милість
Що повинні зробити ви як Боже ди�

тя, що згрішило, щоб отримати Боже
прощення і милість?

Сповідувати свої гріхи. Бог, звичай�
но, вже знає про них, але ваше сми�
ренне визнання і сповідування перед
Ним приведе до очищення (1 Івана
1:9).

Просіть прощення. Бог бажає про�
стити ваш гріх, якщо ви смиренно по�
просите Його помилувати вас.

Просіть відновлення прихильності.
Повернення до добрих взаємин з Бо�
гом відновлює благословення Бога.

Будьте вдячні. Коли ви одержите
Божу милість і прощення, подякуйте
Йому.
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Завдання «Як гріх впливає на нас»

У момент граничної відвертості в 50(51) Псалмі Давид розкриває деякі наслід�
ки свого невисповіданого гріха. Який вплив гріха розкривається нам у таких ви�
словах?

1. «Дай почути мені втіху й радість» (вірш 10) і «Верни мені ра�
дість спасіння Твого» (вірш 14). _________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. «Кості, що Ти покрушив» (вірш 10). ___________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. «Тривалого духа в моєму нутрі віднови» (вірш 12). ______________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

4. «Я буду навчати беззаконців доріг Твоїх, і навернуться грішні до
Тебе» (вірш 15). _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5. «Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння
мого, мій язик нехай славить Твою справедливість! Господи, від�
крий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу» (вірші 16�17). _________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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3 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Пс. 50(51)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Пс. 78(79)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Пс. 68(69)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. Письма: Пс. 37(38); 87(88)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Пс. 31(32)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 24(25)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Протягом усієї історії люди відрахо�
вували дати і часи від важливих по�
дій. Чи знаєте ви, що греки вели лік
рокам від першої олімпіади? Римляни
вирішили відраховувати час від за�
кладання фундаменту Рима. Францу�
зи в ХVIII столітті думали, що увесь
світ буде відраховувати час від почат�
ку Французької революції, але ця ідея
прижилася тільки в самій Франції, та
й то ненадовго.

І лише одна подія стала істинною
віхою для відліку часу – прихід на
землю Ісуса Христа. Сьогодні щоразу,
коли ви записуєте дату чи дивитеся
на календар, цифра, що позначає рік,
нагадує вам, скільки минуло часу від
найважливішої події в історії люд�
ства. Тільки народження Ісуса Христа
стало подією, гідною того, щоб від неї
вести відлік історії всього людства.

Багато сучасних істориків намага�
ються уникати терміна «до Р.Х.» чи
«по Р.Х.» (до чи після Різдва Христо�
вого). Замість цього вони придумали
свій термін: «наша ера». Але який би
вираз вони не використовували, від�
лік часу ведеться від появи в цьому
світі Господа Ісуса Христа. Це факт,
приховати якого не вдається!

У світі мільйони людей святкують
Різдво. Це одне із найбільш хвилюю�
чих свят, до якого починають готува�
тися за кілька тижнів. Купують і при�
крашають ялинку, готують величезну
кількість подарунків у яскравому об�
гортковому папері і з величезними
бантами, складають меню з вишука�
них і дорогих страв. Але, на жаль, да�

леко не всі розуміють справжнє зна�
чення цього свята – прихід Ісуса Хри�
ста на землю, що називається «вті�
ленням». Біблія не раз говорить про
важливість цієї події. Місце Святого
Письма, яке ми вивчаємо на сьогод�
нішньому занятті, є великим розді�
лом Біблії, що розповідає нам про
значення приходу Христа. Він навчає
нас Божественному принципу покло�
ніння Ісусу. У своїй Євангелії Іван ви�
користовує стосовно Христа різні
«титули», що підкреслюють важли�
вість Його приходу.

Ісус – Слово
(Івана 1:1�4)

Втілення Христа огорнуте дивною та�
ємницею. Іван починає свою Євангелію
з опису вічності і каже, що Христос був
названий «Словом» («Словом життя»
(1 Івана 1:1) і «Словом Божим» (Об’яв�
лення 19:13)). Господь Бог відкрито
виявив Себе через прихід Ісуса Христа
на землю, і таємниця прощення і спа�
сіння тепер відкрита всім людям.

Слово хоче спілкування з нами.
Можна бути впевненим, що пророк
Ісая добре підбирав слова, коли пере�
давав царю Ахазу Об’явлення Боже:
«Тому Господь Сам дасть вам знака:
Ось Діва в утробі зачне, і Сина поро�
дить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл»
(Ісая 7:14). Ці Божі слова, напевно,
шокували Ахаза, але не менше вони
шокували й Ісаю. Бог говорить, що хо�
че спілкуватися з нами більше, ніж
просто словами пророків, – Він поси�
лає до нас Свого Сина.

Біблійний текст: Івана 1:1�18
Ключова істина: Ісус Христос – втілений Син Бога
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Слово говорить про Бога, оскільки
є Самим Богом. Ще до творіння Сло�
во – Ісус – «в Бога було, і Бог було
Слово» (Івана 1:1). Іван нічого не ка�
же нам про початок існування Сина
Божого, оскільки Він існував завжди,
у необмеженій часом вічності. Він не
мав початку. Чому? Тому що Він –
Творець. Про споконвічність Христа
говорить багато місць Нового Запові�
ту (Филип’ян 2:5�11; Колосян 2:8�10;
Євреїв 1:1�14). Христос, що прийшов
на землю, – втілений вічний Син Бога.

Слово свідчить про життя. «Життя
було в Нім» (вірш 4). Усе життя, чи то
фізичне чи духовне, було засновано
Ним і тримається Ним же. Жодна лю�
дина не одержала б життя без Нього.
Але цей вірш говорить нам не тільки
про те, що Христос – джерело життя,
але також про те, що Він прийшов, щоб
дати життя. Це та мета Його втілення,
що вимагає участі кожної окремої лю�
дини. Бог став тілом, щоб ми могли
прийняти життя з Ним і повноту усьо�
го, чого потребує викуплена людина.

Ісус – Світло
(Івана 1:5�9)

Світло у темряві світить. Гріх зро�
бив наш світ духовно темним місцем.
Той факт, що Ісус залишив Свій слав�
ний трон для того, щоб світити між
нами, говорить про Його любов до
нас. Він не чекав, коли ми прийдемо
до Нього – замість цього Він Сам
прийшов до нас. Ми ніколи не змогли
б знайти виходу з пітьми, у якій зна�
ходилися. Наша гріховність огорнула
нас покривалом смерті, і тільки через
втілення Христа ми довідалися, що
Бог любить нас, Він – на нашому боці.

Світло з’явилося непомітно. 5 вірш
дає нам опис як темряви, так і світла.

«Темрява не обгорнула його». Коли
сходить сонце і починається день, це
відбувається майже непомітно. Так і
народження Ісуса Христа не приголом�
шило і не вразило жителів Землі. Нав�
паки – це сталося тихо і скромно. Мен�
ше, ніж за два кілометри від Віфлеєма,
на вершині найвищого пагорба тієї міс�
цевості височів величний палац Ірода
Великого, названий «Іродіум». До ньо�
го вели двісті мармурових полірованих
сходинок, що піднімалися до безлічі
колон і арок. В палаці знаходився пла�
вальний басейн розміром удвічі біль�
ший за сучасні олімпійські стадіони.
Чому ж Христос не був народжений
там? Чому не було звуку фанфар і
сурм? Син Божий прийшов у створе�
ний Ним Самим світ так само тихо, як
приходить ранкове сонце!

Світло прийшло на виконання про�
роцтва. Пророк на ім’я Іван, прийшов,
«щоб засвідчити про Світло». Як кож�
на ніч є ознакою дня, що наближаєть�
ся, так «темний час» Старого Заповіту
був ознакою Божого Світла. «Народ,
який в темряві ходить, Світло велике
побачить, і над тими, хто сидить у
краю тіні смерти, Світло засяє над ни�
ми!» (Ісаї 9:1). Безпосередньо перед
світанком прийшов Іван Христитель,
щоб показати на Христа. Як і всі істин�
ні пророки до нього, Іван готував лю�
дей до Світла.

Ісус – Спаситель
(Івана 1:10�13)

Пастухам, що були недалеко від Ві�
флеєма, Ангел проголосив: «Бо сьо�
годні в Давидовім місті народився
для вас Спаситель, Який є Христос
Господь» (Луки 2:11). Як прекрасно,
що Спаситель народився не тільки
для Своєї Матері Марії чи жителів
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Віфлеєма, а для усіх нас, для кожно�
го зокрема.

Ангел називає Ісуса «Христос», що
означає «Месія» (помазаник). Це го�
ворить про те, що з народженням
Христа здійснилося давно очікуване
пророцтво – прихід Спасителя. Також
Ісус названий «Господом», що озна�
чає «Пан» чи «Володар». Ісус має Бо�
жественну владу і бажання спасти
людей від гріха і зла.

Спасителя потрібно прийняти. Бага�
то хто з тих, хто бачив Ісуса у тілі, «не
пізнав Його» (Івана 1:10�11). Світ йо�
го не прийняв. Його власний народ
відкинув Його. Вираз «не пізнав» по�
казує нам, що коли Ісус прийшов на
землю, люди навіть не здогадували�
ся, Ким Він був. А що ви думаєте про
Нього? Як ви розцінюєте Його?

Спаситель – дорога до спасіння.
«Тим, що вірять у Ймення Його» (вірш
12). Акцент потрібно поставити на
слові «Його». Спасіння можливе тіль�
ки через Божого Сина, Спасителя. Ос�
новна ідея Різдва полягає в тому, що
Бог запрошує кожного з нас пізнати
Його особисто. «Слово сталося ті�
лом», щоб умерти за нас на Голгоф�
ському хресті. Це – центральна істина
Божого Слова. Ісус не залишився у
Віфлеємських яслах, тому що Він ви�
ріс і став на призначену Йому дорогу.
Не залишився Він також і на хресті,
бо є воскреслим Спасителем, що
прийшов, щоб умерти за ваші гріхи і
перемогти смерть для вас.

Спаситель ставить віруючих на нове
становище. «Їм владу дало дітьми Бо�
жими стати» (вірш 12). Господь Ісус
Христос має владу не тільки дати нам
життя, вивести з пітьми гріха в Боже
світло. Він приймає нас у Божу роди�
ну – Церкву, робить нас Божими діть�

ми. Іван вказує на дві умови, яких по�
винна дотриматися людина: повірити в
Ісуса Христа і прийняти Його. Повірити
в Христа означає покаятися у своїх грі�
хах, повірити в спокутну жертву Ісуса і
прийняти Його прощення. Прийняти
Христа означає визнати Його своїм Па�
ном, служити і бути слухняним Йому,
любити Його всім серцем.

Ісус – Однороджений 
від Отця (Івана 1:14)

Іван розкриває таємницю втілення
Бога так: «Слово сталося тілом». Ісус
прийняв людську плоть і прийшов,
щоб жити серед нас. Ангел відкрив
Йосипу зміст втілення: «“Ось діва в
утробі зачне, і Сина породить, і наз�
вуть Йому Ймення Еммануїл”, що в пе�
рекладі є: З нами Бог» (Матвія 1:23).
Бог прийшов, щоб бути одним з нас.
Він ототожнив Себе з нами особисто.

Однороджений від Отця став тілом.
Уявіть собі маленьку дівчинку, що бо�
їться залишитися сама в темній кім�
наті. «Тату, – кличе вона, – йди сюди,
побудь поруч». Батько відповідає:
«Обійми свого ведмедика». «Ні, – за�
перечує дівчинка, – мені потрібний
хтось живий».

Ісус – це Бог, Який став подібним до
нас, щоб мати можливість бути поруч
з нами.

Однороджений від Отця доводить,
що Бог з нами. «Слово... перебувало
між нами». Один великий проповід�
ник, що присвятив усе своє життя по�
ширенню Доброї Звістки, лежачи на
смертному ложі, за мить до своєї
смерті відкрив очі і чітко та розбірли�
во сказав: «Найголовніше – Бог з на�
ми!». Так, можливо, поки ми не ста�
немо на порозі смерті, ми не зможе�
мо цілком усвідомити глибину втілен�
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ня Христа, але ми можемо бути впев�
нені: в Ісусі Христі Бог з нами!

Однороджений від Отця повний
слави. «Ми бачили славу Його, славу,
як Однородженого від Отця». Павло
сказав про Христа: «Один бо є Бог, і
один Посередник між Богом та людь�
ми, – людина Христос Ісус» (1 Тимо�
фію 2:5). Цей вірш показує на духов�
ну прірву, де з одного боку знахо�
диться Святий і Праведний Бог, а з
другого – людство: пропащі, грішні
істоти. Ми не можемо спілкуватися з

Богом. Ми не гідні Його (Римлян
3:23). Тому Бог прийняв єдино пра�
вильне рішення – помістити між Со�
бою і нами Свого Однородженого Си�
на. Слава Бога, виявлена в Христі,
стає ще більш очевидною, коли її по�
рівняти з нашою гріховністю.

Для багатьох з нас незрозуміло, як
перелітні птахи знаходять дорогу до�
дому. Але перевершує всяке розумін�
ня той факт, що Бог прийшов у цей
світ як звичайне немовля, щоб ми мо�
гли пізнати Його.

Завдання «Коли я прийняв Ісуса Христа»

Напишіть свідчення вашого спасіння. Постарайтеся зробити це якомога деталь�
ніше. Обов’язково напишіть про те, як саме ви довідалися, Хто такий Ісус і як ви
відреагували на це.

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Подумайте над тим, як ваше свідчення може вплинути на людину, яка ще не
прийняла Христа. Можливо, ви захочете зробити декілька копій, щоб роздати ва�
шим дітям, онукам, знайомим чи просто зберегти це свідчення «для майбутніх
поколінь».
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УРОК 

4 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Ів. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: 1 Ів. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: Кол. 2:1�12; Пс. 109(110)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Фил. 2:5�11; Об. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Ів. 3:11�13; 8:31�59; Рим. 9:5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Ів. 5:19�47; 8:12�19
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. Письма: Ів. 3:22�36; Пс. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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В останні десятиліття нам усе часті�
ше бракує часу. Різні терміни «підти�
скають» нас з усіх боків, а годинник
невблаганно відраховує секунди. Якби
ми тільки могли розтягти час... Але це
не в наших силах.

Якось у Білла Гейтса, який нещодав�
но був найбагатшою людиною плане�
ти, запитали, чого йому більше за все в
житті бракує. Він відповів: «Часу». Усім
би нам хотілося мати побільше часу,
але ми не владні над ним. У різні періо�
ди свого життя ми ставимося до нього
по�різному. У молодості нам хочеться,
щоб час «рухався» швидше. Ми ніяк не
можемо дочекатися таких подій, як ви�
пуск, бажана зустріч, день народження
чи канікули. Здається, що час повзе. А
в зрілі роки він мчить з такою швидкі�
стю, що дух перехоплює.

На додачу до постійної нестачі часу,
ми часто нездатні змінити щось чи
зробити все так, як нам би того хотіло�
ся. Щоразу, коли ми аналізуємо наше
життя і приймаємо рішення виділити
для чогось більше часу, з’являються
інші «невідкладні» справи, що переш�
коджають здійсненню нашого рішення.
Проте ми повинні докладати старань
до того, щоб головним речам у нашому
житті виділялося достатньо часу, а
другорядні їх не заступали. Наприклад,
якщо обставини вимагають від нас ух�
валення твердого рішення в липні, то
навряд чи варто чекати Різдва, щоб
змінити своє життя.

Без залежності від пори року пророк
Даниїл приймав важливі рішення тоді,
коли в цьому була необхідність. В од�

ному з великих розділів Біблії мова
йде про те, як Даниїлові довелося ро�
бити вибір, що вплинув не тільки на
його життя, але і на життя навколиш�
ніх. Він не чекав зручного моменту і не
придивлявся до вчинків інших людей.
Коли йому довелося вирішувати – йти
чи не йти на компроміс із власними пе�
реконаннями під тиском чужої культу�
ри, знаходячись у чужому краї, він без
зволікання вирішив правильно. Його
рішення ґрунтувалося на Божих прин�
ципах і цінностях, чи Даниїл діяв під
впливом обставин?

З радістю можна сказати: він зробив
висновок, що в житті варто приймати
тільки такі рішення, що ґрунтуються на
моральних принципах. Майбутнє, якщо
ми його будуємо без Бога, являє со�
бою, в кращому випадку, повну невиз�
наченість. Даниїл усвідомлював, що
його життя може обірватися в будь�
який момент. Немає ніякої гарантії, що
він доживе до дев’яноста чи сімдесяти
років, чи хоча б до тридцяти. Будучи
бранцем, він, напевно, бачив не одну
людину, життя якої закінчувалося тра�
гічно. Що ж керувало Даниїлом, коли
він зустрічався з труднощами? Як він
виходив зі складних ситуацій?

Рішення ворогів 
змінити Даниїла
(Даниїла 1:1�7)

Книга пророка Даниїла починається
з опису того, як вавилонський цар На�
вуходоносор вторгається в Юдею (605
р. до Р.Х.). При цьому і наступних
вторгненнях (у 597 і 586 р.р. до Р.Х.)

Біблійний текст: Даниїла 1 розд.
Ключова істина: Бог встановлює стандарти святого життя

УРОК 

5
СВЯТЕ РІШЕННЯ
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Навуходоносор переселяв усе більшу
кількість ізраїльтян у Вавилон доти,
доки практично всі євреї не стали жи�
ти «у вигнанні». Даниїл, що на той час
був ще юнаком, був переселений з
Єрусалима, щоб провести решту своїх
літ на чужині. Вже наприкінці книги
ми бачимо Даниїла літньою, поваж�
ною людиною, що займається дер�
жавною діяльністю, прослуживши при
декількох царях Вавилонської і Мідо�
Перської імперій. Що привело Даниїла
на настільки високу посаду? Рішення,
що навколишній світ не повинен його
змінювати.

Навуходоносор був розумною люди�
ною і розумів, що якщо йому вдасться
змінити мислення і серця молодих
юдеїв, він зможе керувати ними до кін�
ця їхнього життя. Тому цар велить сво�
їм слугам зробити в житті Даниїла і йо�
го друзів три зміни.

Змінити систему цінностей. Навухо�
доносор дав доручення навчити
юдейських юнаків «книг та мови хал�
деїв». Таким чином цар змушує їх за�
сумніватися: «Де ж істина?».

Більшість з нас також зустрічаються
з подібним запитанням. Ми живемо у
світі, що вважає істину поняттям відно�
сним. Люди намагаються переконати
нас, що те, що є істиною для нас, не є
істиною для них. Оскільки в нашій
культурі фактично винищене поняття
«абсолютна істина», від нас очікують,
що ми змінимо своє ставлення до цьо�
го поняття. Але Біблія чітко говорить,
що в цьому світі є істини, що є абсо�
лютними і можуть бути застосовані до
будь�якої людини. Таким чином, нам
потрібно вирішити: віримо ми Біблії чи
тому, що говорять оточуючі нас люди.

Змінити особистість. Даниїлові і йо�
го друзям перемінили імена. Їхні ко�

лишні імена говорили про віру в Бога
Ізраїля: Даниїл означало «Бог мені суд�
дя»; Ананія – «Єгова покриває»; ім’я
Мисаїл позначало «Хто належить Бо�
гу»; Азарія – «Єгова – Хоронитель».
Нові імена юнаків говорили про язич�
ницьких богів: Валтасар – «Вал, збері�
гай його життя»; Шадрах – це видозмі�
нене ім’я вавилонського бога Мардука;
Авед�Неґо – «слуга Нев» (Нев – один з
вавилонських богів). Про ім’я Мешах
даних немає, але, виходячи з вищеопи�
саного, можна припустити, що і його
нове ім’я було присвячено язичницько�
му богу. Отже, нові імена також були
спробою змінити особистість юнаків.
Чи будуть вони продовжувати ходіння
за Богом, знаходячись в оточенні язич�
ницької культури?

У сучасній культурі назва «істинний
християнин» частіше має негативне за�
барвлення, і ця тенденція розвиваєть�
ся. Для деяких людей дуже важко зіз�
натися на роботі чи в навчальному за�
кладі в тому, що вони – християни. І це
тільки один із виявів прагнення цього
світу змінити нашу особистість, сут�
ність, єство.

Змінити об’єкт присвяти. 
Коли від царя надійшов наказ зміни�

ти раціон юнаків, Даниїл зіткнувся з
великою проблемою. Чи він чинитиме
так, як звелів цар, чи залишиться вір�
ний Слову Бога? На сьогоднішній день
питання їжі не таке гостре, як це було в
часи Старого Заповіту, коли Бог дав Із�
раїлеві закон про чисту і нечисту їжу.
Кому ж Даниїл виявить свою вірність?

Рішення Даниїла
слухати Бога
(Даниїла 1:8)

Найбільша перемога в житті, що мо�
же здобути людина, – це залишитися
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чистим серед морального розкладання
цього світу. Даниїл зміг устояти в опи�
саному випадку тільки тому, що і до
цього у своєму житті він правильно ви�
рішував, звіряючись із Божим Словом.
Він знав істинну мету свого життя.

Життя кожного християнина також
повинне мати мету. Нею є наше слу�
жіння Ісусу Христу – нам є що сказати
про Нього навколишнім.

Служіння всього життя Даниїла було
спрямоване на вияв вірності Богу. Він
твердо вирішив, що буде слухатися в
першу чергу Господа, а не вавилонсь�
кого царя. Усе, що йому залишалося
зробити й у цій ситуації – це вчинити у
відповідності зі своїми переконаннями.

Тверде рішення. «І поклав Даниїл со�
бі на серце, що він не оскверниться
їжею царя». Рішення не було простим і
могло мати серйозні наслідки впро�
довж багатьох років. Що подумають
про юнака інші юдеї? Що з ним зро�
бить цар? Чи означає це кінець його
життя? Даниїл знав, яку реальну загро�
зу створює його вибір, тому не можна
сказати, що він був необдуманим. Юн�
ак не шукав можливості ухилитися від
відповідальності, також він не «йшов
за натовпом». Важкі часи в нашому
житті вимагають розважливих і сер�
йозних рішень.

Скромне рішення. Даниїл «просив
від начальника евнухів». Він не був
самовпевненим, зарозумілим чи
хвалькуватим. Він скромно попросив,
щоб його не змушували осквернятися.
У поведінці Даниїла абсолютно не по�
мітно ніякого докору щодо людей, що
вирішили інакше.

Духовне рішення. Метою Даниїла бу�
ло «не оскверниться їжею царя та пи�
твом, що той сам його пив». Його рі�
шення ґрунтувалося не на тому, що

краще для його здоров’я. Так, правиль�
но харчуватися – це важливо, але Да�
ниїл зробив свій вибір на підставі ду�
ховних понять. Слово «осквернитися»
означає порушити моральний чи цере�
моніальний закон, що робить людину
негідною для служіння Богу. У розу�
мінні Даниїла, якби він погодився хар�
чуватися зі столу царя, він не зміг би
більше служити своєму Богу.

Бог посилає Даниїлові 
особливу милість
(Даниїла 1:9�20)

Оскільки Даниїл вирішив зберегти
вірність Богу, Той виявляє йому осо�
бливу милість – дає здатність тлумачи�
ти видіння і сни. Пізніше, коли він зно�
ву кориться Богу, незважаючи на ве�
ління царя і потрапляє за це в рів до
левів, Бог позамикав пащі звірів. Дани�
їл вірний Богу, і в нагороду за це він
бачить Божу вірність у своєму житті.
Як же Бог вшанував Даниїла?

Благословення серед випробувань.
«І дав Бог Даниїлові ласку та милість
перед начальником евнухів». У най�
важчих обставинах життя Даниїл бачив
дії Бога. Бог змінив серце Ашпеназа,
що наглядав за Даниїлом. Він, прислу�
хаючись до прохання Даниїла, ризику�
вав своїм життям, але його серце було
прихильне до Даниїла.

Сила серед слабкості. У Даниїла і йо�
го друзів, що харчувалися тільки яри�
ною і водою, «вигляд виявився кра�
щим, і вони були здоровіші на тілі» за
тих, хто жив на царському «пайку».
Причиною такого результату була ми�
лість Всемогутнього Бога, Який наго�
родив Даниїла за духовну силу силою
фізичною.

Впевненість серед сумнівів. Успіх
Даниїла був очевидний «по десяти
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днях». Довіртеся Богові, і ви побачи�
те, що Він вірний! Даниїл був далеко
від своєї родини, батьківщини і від
храму. Але навіть у вигнанні Бог був з
ним. І це не одиничний випадок. Бог
часто показував, що Він не обмеже�
ний Єрусалимом чи Ізраїлем і може
заступитися за Своїх дітей у будь�яко�
му місці земної кулі. Якщо ви прийме�
те тверде рішення робити тільки те,
що відповідає нормам Святого Пись�
ма, Бог дасть вам впевненість у Його
присутності.

Знання серед метушні. «Дав їм Бог
пізнання та розуміння в кожній книж�
ці та мудрості». Для них, незміцнілих
юнаків, полон у Вавилоні, було важ�
ким переживанням. Напевно, вони за�
питували: «Боже, чому таке відбу�
вається, і чому саме з нами?». І все�
таки Бог дав їм велику мудрість, що
зміцнювала їх і вселяла впевненість
при будь�яких обставинах.

Підтримка серед самотності. Вам мо�
же здатися, що Даниїл своїми зусилля�
ми чи якоюсь особистою привабливіс�
тю досяг прихильності начальства. Але
подивіться, як Бог трудиться протягом
усієї цієї історії. Її розвиток показує
нам, що Бог був для Даниїла і допомо�
гою, і підтримкою, і близьким Другом.

Саме Він провів Даниїла від простого
раба до третього володаря в Царстві
Халдейському (Даниїла 5 розд.). Дани�
їл не був самотнім – Бог завжди знахо�
дився поруч із ним.

Даниїл показує нам приклад того,
як ми повинні чинити у своєму житті.
Так, як він залишався дитям Божим,
знаходячись у язичницькому оточен�
ні, ми можемо залишатися Божими
дітьми в оточенні, яке дуже далеке від
християнського. Наша вірність свято�
му життю має настільки сильно вко�
ренитися в нас, щоб стати нашим
принципом. Невеликі рішення, що ми
приймаємо сьогодні і щодня, можуть
мати дуже велике значення!

На одному зі знімків відомого фото�
графа зображена забита людьми за�
кусочна на якійсь залізничній станції.
У цьому переповненому залі біля сто�
лика, де сидить декілька незнайомців,
розташувалися бабуся з онуком. Вони
схилили голови і закрили очі в моли�
тві над своєю їжею. Решта людей з
подивом спостерігає за ними. Легко
відгадати, про що вони думають: «Мо�
литва? Тут?!». Це прекрасна ілюстра�
ція рішення бути святим – правильної
дії, коли люди оглядаються і їх хвилює
запитання.
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Завдання «Перевірка ваших переконань»

Прочитайте такі місця Святого Письма, у яких описано, як Божі люди залиша�
лися на Його стороні зі сміливістю, подібною до сміливості Даниїла. Назвіть, що
вам необхідно для того, щоб жити відповідно до ваших переконань.

2 Хронік 34:1�10 _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Дії 4:13�22 _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Які рішення ви прийняли у своєму житті після пройденого мате�
ріалу?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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УРОК 

5 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Дан. 7; 9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. П.: 1 Петр. 1:13�25; Дан. 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: Кол. 3:5�13; 1 Кор. 6; Дан. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце: Фил. 1:27�30; 1 Сол 4; Дан. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: 2 Кор. 6:14�7:1; 13; Дан. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Єг. 24:14�25; 2 Цар. 18:1�7; Дан. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: 3 М. 20:7�8; Дан. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Життєва мудрість пропонує нам ба�
гато приказок з вивертами: «Даси па�
лець – відкусить і руку», «Треба не
злитися, а розквитатися», «На чиєму
возі їдеш, того й пісеньку співай». Од�
на цинічна приказка каже: «Жодна
добра справа не залишається безкар�
ною». Багатьом особливо подобаєть�
ся такий вислів: «Мої думки можуть
змінюватися, але незмінним залиша�
ється той факт, що я маю рацію».

Подібні вислови дійсно можуть бути
загальноприйнятими, але вони не зав�
жди є мудрими. Ви покликані жити не
відповідно до загальноприйнятої му�
дрості, а в слухняності Слову Божому.
Тому навчіться давати усьому оцінку з
погляду мудрості, що міститься у Свя�
тому Письмі.

Візьмемо, наприклад, приказку «З
вовками жити – по�вовчому вити».
На перший погляд, вона звучить ціл�
ком розумно. Кому хочеться виділя�
тися настільки, щоб кидатися усім в
очі? Але насправді ця приказка ви�
правдовує аморальний спосіб життя.
«З вовками жити – по�вовчому ви�
ти» – це заклик чинити за нечестиви�
ми стандартами. Але ви як христия�
нин покликані вести таке життя, у
якому вшановується Бог. Хоча ви і
знаходитеся у світі, ви не повинні чи�
нити, як цей світ. Ваше життя має ві�
дображати Слово Боже, а не цінності
нинішнього часу.

Загальноприйнята життєва мудрість
нав’язує нам думку, що при підйомі
«нагору» не має значення, кого чи

скількох людей ви скривдили чи пере�
хитрили. Світ навчає, що потрібно
прагнути до багатства, влади, слави, а
Христос дає нам приклад Слуги, Який
зубожів заради нас, принизивши Себе
до хресної смерті за грішних людей
(Филип’ян 2:7�8). Також послідовники
Христа, включаючи Павла, Петра і
Якова, називали себе слугами Христа.

Урок цього тижня ґрунтується на
старозаповітній оповіді, викладеній в
одному з великих розділів Біблії. Бо�
жественний принцип утверджує цін�
ність слуги, готового підкорятися, і
закликає відкидати загальноприйняту
життєву мудрість. У розповіді про по�
кликання Ісаї до служіння пророка ви
побачите, як він відкинув звичайне і
загальноприйняте, щоб стати не та�
ким, як усі, і саме йому Бог відкрив
знання про прийдешнього Месію і
зробив його найбільшим зі старозапо�
вітних пророків. Ставши покірним Бо�
жим слугою, Ісая довідався, у чому
полягає справжній успіх життя.

Передумови бажання 
стати слугою (Ісаї 6:1)

Для нашого часу характерні кризи.
Складається враження, що людина
безкінечно йде від однієї трагедії до ін�
шої. Нещастя може не торкатися вас
особисто, але воно б’є по суспільству в
цілому. У навколишньому світі поши�
рені всілякі фізичні і психічні хвороби,
емоційні і сексуальні знущання, злов�
живання алкоголем і наркотиками. Ни�
нішній час – це час безладдя і змін.

Біблійний текст: Ісаї 6 розд.
Ключова істина: кожному віруючому Бог дає особисте
служіння

УРОК 

6
ПОКІРНИЙ СЛУГА
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Так і 8�е століття до Р.Х., коли жив
Ісая, було критичним періодом в істо�
рії Ізраїля. І саме в цей період гло�
бальної особистої і національної кри�
зи Ісая одержав видіння від Бога.

Помер цар Озія (Уззійя). Згідно з 2
Книгою хроніки, 26 розділом, Уззійя
був одним з найбільших царів Юдеї.
Він правив у Єрусалимі п’ятдесят два
роки, «і робив він угодне в Господніх
очах» (вірш 4). Його правління було
процвітаючим, а слава про нього ро�
зійшлася далеко за межі Юдеї. Уззійя
був одним з найбільш видатних мо�
нархів після золотого віку Давида і
Соломона.

Хоча Уззійя був доброчесним царем,
але одного разу він загордився і ввій�
шов до храму, щоб кадити фіміам Гос�
поду. Оскільки він цілком зневажив
закон Бога, Який благословив його, то
Господь покарав Уззійю. Негайно на
його чолі з’явилася проказа. Оскільки
«вразив його Господь» (2 Хроніки
26:20), Уззійя був відлучений від уча�
сті в богослужіннях і спілкування з на�
родом Божим.

Осмислення значення захворювання
царя спонукало Ісаю з готовністю
приймати Божу волю щодо свого жит�
тя. Смерть Уззійї викликала в ньому
певні почуття, які, якщо торкаються
людини повною мірою, спонукають
стати слугою Божим.

Розгубленість. Юного Ісаю охопило
горе. Помер не тільки його цар; разом
з царем згинули також наміри і споді�
вання народу. Що станеться з Юдеєю?
Чи скористаються навколишні народи
цією трагедією у своїх загарбницьких
інтересах? Яким буде майбутнє? У по�
шуках розради Ісая з’явився в храмі.
Прагнення набути впевненості поста�
вило його на дорогу служіння не під

проводом Уззійї, а під проводом Царя
всіх царів.

Втрата сподівання. То були похмурі
дні для юного пророка, однак саме в
непогожі дні світло сонця, що визирає
з�за пелени хмар, здається найбільш
яскравим. Замість того, щоб поклада�
тися на царя Юдеї, Ісая повинен знай�
ти живого Царя, Якому варто служити.
Саме в найпохмуріший момент життя
Ісаї Бог виявляє йому Свою волю. Іно�
ді і ви також повинні пережити втрату
земного сподівання, щоб знайти іс�
тинну надію.

Біль розпачу. Розпач – це спусто�
шливий ворог. Але більшість гідних
Божих святих проходили долиною
скорботи лише для того, щоб, за сло�
вами Давида, зрозуміти, що Бог зав�
жди поруч (Псалом 22(23):4). Не зу�
пиняйтеся перед перешкодами, ди�
віться вперед! Іноді стати справжнім
Божим слугою буває важко. Вам треба
перестати залежати від себе й інших
людей і покладатися лише на Господа.

Сила поклоніння Богу. Стан повного
розпачу Ісаї став засобом, за допомо�
гою якого Бог виявив Свою велич. У
смерті Озії Ісая бачив розвал правлін�
ня. Але його розуміння було обмеже�
ним. Саме в цей момент Бог відкрив
йому, що все залежить зовсім не від
Озії. Є сила, що перевершує трон
Юдеї. Сам Бог контролює справи Сво�
го народу.

Бачення слуги 
(Ісая 6:1�4)

У сліпої з дитинства жінки якось за�
питали: «Що може бути гірше, ніж на�
родитися сліпим?». У відповідь вона
сказала: «Мати зір і не бачити». Отже,
бачити – це абсолютна необхідність.
Можливо, ви переживаєте кризу чи



32 Робочий зошит

неприємні зміни в житті і маєте потре�
бу в слові від Бога. А може, ви викона�
ли завдання і маєте потребу у вказівці
нового напрямку руху? Давайте поди�
вимося, як свіже бачення може зміни�
ти життя.

Бачення сили Божої. Ісая побачив
Господа, «що сидів на високому та
піднесеному престолі» (вірш 1). Трон
Юдеї був порожній, однак великий
престол на небі залишався зайнятим.
Замість того, щоб бачити Господа над
ковчегом заповіту у Святому святих,
Ісая побачив Господа на Його престо�
лі. Владика не однієї лише країни, але
усього світу, продовжував царювати.
Ісая, мабуть, подумав: «Цей цар гі�
дний моєї відданості».

Бачення становища Бога. Господь
був на престолі «високому та піднесе�
ному». Таке Його піднесене розташу�
вання показує, що Він – Всезнаючий, і
вам не варто турбуватися про те, що
Бог чогось не бачить чи не знає.

Бачення присутності Бога. Ісая по�
бачив безліч Серафимів, що оточува�
ли Господа, вигукуючи: «Свят, свят,
свят». Вони підкреслювали святість
Бога, співаючи Йому хвалу і звели�
чуючи Його. Раптово храм захитався
від злагодженого хору Божих вісни�
ків. Захоплений Божою святістю, Ісая,
напевно, запам’ятав це видіння на все
життя. Це глибоко вплинуло на його
покликання і служіння.

Покірність слуги 
(Ісаї 6:5�7)

Нове бачення Господа, Який сидить
на престолі, може дати вам нове ро�
зуміння. Коли ви уявите картину віч�
ності, значення всього іншого збля�
кне. Озія може вмерти, але Господь
Бог царює! Для вас може бути потря�

сінням смерть члена родини, втрата
близького друга, важка хвороба чи
якась інша особиста трагедія. Однак
якими б не були ваші обставини,
пам’ятайте, що Христос царює. Ви
повинні дивитися вище обставин сво�
го життя.

У контрасті з баченням Бога Ісая по�
бачив стан свого серця. І одне, і друге
необхідно, щоб стати справжнім слу�
гою. Вам належить бачити Бога таким,
який Він є, і себе – таким, яким ви є.

Які були ознаки покірності Ісаї?
Визнання. Ісая сказав: «Горе мені,

бо я занапащений!». Слово «занапа�
щений» означає «позбавлений існу�
вання». Чим більше ви будете пізнава�
ти характер вашого Господа і що Він
зробив для вас, тим більше будете ус�
відомлювати свою негідність. Сповідь
Ісаї була смиренною і щирою.

Очищення. Один із Серафимів тор�
кнувся палаючим жаром губ юного
пророка. Основне значення цієї дії –
очищення від гріховності. Та ж сама
сила, що зробила Уззійю прокаженим,
може очистити і простити. Саме така
святість відновить ваші сподівання і
вкаже вам дорогу служіння.

Служіння слуги 
(Ісаї 6:8)

Незважаючи на особисті слабкості
Ісаї, описані у вірші 5, Бог хоче діяти
через нього.

Павло страждав від невиліковної
хвороби (2 Коринтян 12:7); пророк
Єремія був недосвідченим юнаком
(Єремії 1:6); Йосип був безправним ра�
бом; Мойсей сорок днів не доторкався
до їжі і води; християни ранньої церкви
піддавалися жорстоким гонінням. Ці
люди були слабкі, але вони до останку
присвятили себе служінню Богу.
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Ви можете бути слабким, але Бог не
відкидає слабких. Він може і буде ви�
користовувати вас для служіння Собі
(1 Коринтян 1:25�29). Те, як Бог вчинив
із Ісаєю, є наочним прикладом до цієї
істини.

Покликання. Бог запитав: «Кого Я
пошлю?». Це запитання продовжує
лунати і сьогодні. Кожні десять се�
кунд у світі помирають 26 чоловік.
Два буддисти, чотири індуси, п’ять
мусульман, вісім атеїстів і тільки сім
чоловік, що сповідують християн�
ство. Отже, кожних десять секунд, як
мінімум, дев’ятнадцять чоловік по�
мирають без Христа. Вони і не дові�

даються про Нього, якщо ви, навіть
будучи слабким, не станете Божим
слугою.

Присвята. Ісая відповів на Божий за�
клик: «Ось я, пошли Ти мене!». Він не
забарився з відповіддю. Він не став
розмірковувати про власні вигоди чи
можливості. Ісая побачив народ, що
тоне у гріху. Він побачив людей, що ги�
нули і залишалися без надії, бо не було
когось, хто відповів би на Божий за�
клик «Ось я!».

Чи відгукнетеся ви? Ствердний від�
гук на Божий заклик наповнить вас ус�
відомленням особистого служіння і
принесе рясні Божі благословення.

Завдання «Ісая і я»

Застосуйте принцип 6 розділу Книги пророка Ісаї до власного життя, ще раз пе�
речитавши наведені нижче уривки, а потім відповівши на відповідні запитання.
1. Ісая: «Бачив я Господа».
Я: Чи наповнений я усвідомленням того, Хто є Бог? ______________________

2. Ісая: «Тоді я сказав: “Горе мені, бо я занапащений!”».
Я: Якою буде моя відповідь, коли я викритий в особистому гріху? _______________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Ісая: «І почув я голос Господа, що говорив: “Кого Я пошлю, і хто піде для
Нас?”»
Я: У чому я бачу волю Божу щодо мого життя? ____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Ісая: «А Він проказав: “Іди, і скажеш народові цьому”».
Я: Як саме я виконую дане мені Богом служіння? _________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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6 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Іс. 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. П.: Мт. 28:16�20; Рим. 10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Йона
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Єз. 2�3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Єг. 1; 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: 2 М. 31; 1 Цар. 17�18
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. Письма: 1 М. 12:1�8; 22
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Дівчинка, одягнена у своє найкраще
вихідне вбрання, квапилася на занят�
тя в Недільну школу. Вона бігла і мо�
лилася: «Дорогий Господи, будь ла�
ска, не допусти, щоб я спізнилася! Я
дуже Тебе прошу, не допусти цього!».
Раптово вона спіткнулася об край тро�
туару й упала, забруднивши і порвав�
ши плаття. Дівчинка піднялася, обтру�
силася і знову кинулася бігти і моли�
тися: «Дорогий Господи, прошу Тебе,
не допусти, щоб я спізнилася... Але і
не підштовхуй мене, будь ласка!».

Іноді нам не хочеться, щоб Господь
підштовхував нас у правильному на�
прямку!

Ми розуміємо, що маємо рухатися
правильною дорогою. Однак іноді ми
маємо потребу в «підштовхуванні».
Ми з усіх сил намагаємося жити по�
християнськи тільки для того, щоб
визнати: перед нами поставлене зав�
дання, яке виконати неможливо. Як
нам отримати потрібні знання і поба�
чити напрямок, якщо ми постійно заз�
наємо поразки? Невже ми, як Ізраїль
в пустелі, приречені на безцільне по�
невіряння? А чи немає путівника, який
може нам допомогти обминати доли�
ни невдач і поразок?

Великий розділ Біблії, який дослі�
джуватимемо цього тижня, знайомить
нас з одним з Божественних принци�
пів, що дасть нам можливість жити
по�християнськи. Коли ми приймаємо
Христа як свого Спасителя, ми уподіб�
нюємося до Нього в усьому, що Він
зробив. Ми уподібнюємося до Ісуса в

Його смерті, Його похованні і воскре�
сінні. У цьому – наш життєвий союз із
Христом. Якщо ми ходимо в оновле�
ному житті, то оснащені для христи�
янського життя всім необхідним.

Перед тим, як прийняти Христа, ми
усвідомили, що за допомогою своїх
власних чеснот неможливо встанови�
ти правильні взаємини з Богом. У «та�
белі духовної успішності» ми одержу�
вали «незадовільно». Однак, коли ми
були ще безпомічними грішниками,
Христос помер за нас (Римлян 5:6).
Чи може Той, Хто зробив це, покинути
нас тепер? Ні, Він ніколи не залишає
нас! Саме тому нам так необхідно зро�
зуміти, що означає ходити в оновле�
ному житті.

Пояснення 
оновленого життя
(Римлян 6:1�2)

Існує вислів: «Християнство не стає
безсилим через те, що його не прий�
няли». Найчастіше проблема полягає
в тому, що воно просто залишилося
незрозумілим. Також багато чого з
того, що вважається християнством,
насправді ним не є.

Сьогодні люди більше орієнтуються
на досвід. Вони хочуть «відчути»
свою релігію. У деякому значенні це
добре, бо християнство має пізнава�
тися на досвіді, але існує небезпека,
що ми зосередимо свою увагу на по�
чуттях. Коли мова заходить про усві�
домлення християнського життя, вар�
то зосередитися, в основному, на

Біблійний текст: Римлян 6 розд.
Ключова істина: Бог пропонує перемогу над владою гріха
кожному віруючому

УРОК 

7
ОНОВЛЕНЕ ЖИТТЯ
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фактах. Давайте розглянемо ці факти
істинного християнства.

Ми входимо в нове життя по благо�
даті (вірш 1). Спасіння – це праця Бо�
га. Багато хто прагне змінити своє
життя. Їм би хотілося «витерти дош�
ку» і почати все спочатку. Але як тіль�
ки вони починають спочатку, то знову
все псують. Спасіння же ґрунтується
на тому, що зробив для нас Бог, а не
на тому, що зроблено нами. Життя,
яке ми одержуємо від Христа, – ціл�
ком нове. Воно ґрунтується не на на�
шій здатності робити все правильно,
але на Його благодаті.

Ми розглядаємо своє нове життя,
протиставляючи його колишньому
(вірш 1). Павло каже про одне з не�
правильних уявлень, що стосується
нового життя у Христі. У запитанні
«Чи залишатися нам у гріху?» він по�
силається на наш старий спосіб ми�
слення. Оскільки спасіння відбуваєть�
ся по благодаті, а не через діла, і ос�
кільки Божої благодаті досить для по�
криття всіх наших гріхів, деякі мо�
жуть подумати, що насправді не так
вже й важливо, чи будемо ми грішити
далі, мовляв, на усе є щедра благо�
дать. Однак таке ставлення вказує на
наш колишній спосіб мислення, а не
на те, ким ми є тепер. Біблія часто на�
гадує, якими ми були до нашого при�
ходу до Христа, щоб ми побачили різ�
ницю і були вдячні Богові.

Нове життя змінює наше становище
(вірш 2). У перших п’яти розділах По�
слання до римлян Павло пояснює, що
до свого спасіння ми знаходилися в
рабстві гріха. Гріх панував над нами, він
був нашим способом життя. Ми були
живими для гріха і мертвими для Хри�
ста. А зараз ми живі для Христа і мер�
тві для гріха! Наше становище змінило�

ся. Це можна порівняти з тим, якби ми
були рабами, які, померши, втратили і
колишнього господаря, – гріх більше
не має над нами ніякої влади! І як раби,
що були куплені, ми маємо нового гос�
подаря – Ісуса Христа!

Символи
оновленого життя
(Римлян 6:3�5)

Наше нове становище в Христі пре�
красно ілюструє святе водне хрещення.
Воно нагадує нам про те, що зробив
для нас Христос. Воно допомагає усві�
домити нашу нову в Ньому сутність.

Ми уподібнюємося до Христа у
смерті: «Ми поховані з Ним хрищен�
ням у смерть». Хрещення (хрищення)
зосереджує наш погляд у двох на�
прямках. Перший – це минуле. Коли
віруючий заходить у воду, вона зми�
кається в нього над головою – інакше
кажучи, людина похована у воді. Це
символізує смерть Христа на Голгофі і
Його поховання, відповідно і нашу
смерть для гріха і поховання нашого
старого життя. Другий напрямок – це
майбутнє, воскресіння Христа і наше
нове життя в Ньому.

Ми уподібнюємося до Христа в жит�
ті: «Як Христос воскрес з мертвих...
так і нам ходити в оновленому житті».
Новий Заповіт підкреслює, що, входя�
чи у води хрещення, віруючий умирає
в Христі. Але коли він виходить з во�
ди, це символізує воскресіння Ісуса
Христа. Таким чином, водне хрещення
– це картина смерті і воскресіння. Ко�
ли ми як віруючі уподібнюємося до
Христа у хрещенні, ми тим самим виз�
наємо, що вмерли для одного життя і
воскресли для іншого. Ми вмерли для
старого гріховного життя і воскресли
для нового життя у Христі.
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Прийняття
оновленого життя
(Римлян 6:6�11)

Доти, поки ми не приймемо єван�
гельське вчення про нашу нову сут�
ність і життя в Христі, нам не зрозумі�
ти, як перемогти гріх. Тому, щоб пере�
жити оновлення життя на практиці, ми
повинні прийняти дві основні істини,
викладені в запропонованих віршах.

Ми повинні повірити, що стали
«мертвими для гріха». Гріх більше не
контролює нас, тому що наша стара
людина розп’ята. Коли раб умирає,
рабство закінчується. Нам більше не
потрібно коритися гріху.

Ми повинні повірити, що стали «жи�
вими... для Бога в Христі Ісусі». Як Ісус
воскрес з мертвих і зараз живий, так
духовно ожили і ми. Слово «вважайте»
означає тут «прийміть вірою; вважайте,
що так воно і є». Багато людей знають
про смерть для гріха і про нове життя в
Христі, але не вважають це істиною що�
до самого себе. Вони чують ці слова,
але не вірять у їхню реальність. Саме
тому Павло каже «вважайте». У своєму
серці ми повинні «встановити» істину:
ми мертві для гріха і живі для Бога.

Вияв оновленого життя
(Римлян 6:12�16)

Ми повинні виявити свою смерть
для гріха відмовою від справ непра�

ведності. «І не віддавайте членів сво�
їх гріхові за знаряддя неправедно�
сти,». Павло попереджає нас про не�
безпеку використання своїх тіл як
знаряддя для здійснення неправед�
них вчинків. Хоча ми розп’яті з Хри�
стом і вмерли для гріха, наш пору�
шений гріхом розум все ще може
обирати неправду. Гріх продовжує
залишатися привабливим. Різниця
полягає в тому, що тепер ми з Бо�
жою силою можемо обирати слухня�
ність Господу. Завдяки тому, що ми
маємо у Христі, ми можемо проти�
стояти гріхові, бо він не має над на�
ми сили панування.

Ми повинні виявляти своє нове жит�
тя в Христі святими ділами. Павло за�
лишив нам вказівку: «Віддавайте себе
Богові..., а члени ваші Богові за зна�
ряддя праведности». Отже, чогось ми
не повинні робити, а щось повинні.
Ми не повинні віддавати себе гріхові,
але повинні віддати себе Богові. Гріх
нам більше не господар. Наш Господь
– Ісус Христос.

Коли ми приймаємо Христа, це схо�
же на народження. Ми не стаємо до�
рослими в одну мить, але починаємо
нове життя. Як дитина, що у процесі
зростання приймає різні рішення –
спочатку незначні, а пізніше серйозні�
ші – так і ми починаємо бачити світ і
жити по�новому – у Христі Ісусі.
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Завдання «Ключі до перемоги»

Застосовуйте такі «ключі» для вироблення контролю над гріхом.
1. Знати
Для перемоги над пануванням гріха ви повинні знати істину про владу гріха.

Прочитайте Римлян 6:1�9. Узагальніть, що говорить цей уривок про владу гріха.
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. Прийняти вірою
Для отримання перемоги над гріхом ви повинні прийняти вірою, що біблійна іс�

тина має застосування у вашому власному житті. Прочитайте Римлян 6:9�11. За�
пишіть висновки про ваше особисте прийняття даної істини.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Віддати себе
Щоб опанувати майстерністю контролю над гріхом, ви повинні віддати себе за

знаряддя праведності. Прочитайте Римлян 6:12�16. Запишіть висновки про ваш
особистий намір віддати себе за знаряддя праведності.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Молитися і приносити плід святості
Прочитайте Римлян 6:17�23. Використовуючи складені вище висновки, напи�

шіть чи скажіть усно молитву Богу, висловлюючи свої наміри щодо звільнення від
панування гріха. Подякуйте Богові за те, що ви, «звільнившися від гріха, стали ра�
бами праведности». Подумайте і запишіть, що ви маєте намір робити, щоб при�
носити плід святості?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 



Яким має бути життя Церкви 39

УРОК 

7 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Рим. 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. П.: 2 Тим. 1:6�14; 1 Кор. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: Гал. 5:16�26; Рим. 8:1�28
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Рим. 13:11�14; 1 Сол. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: Ів. 8:1�12; Пс. 33(34)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Іс. 26; 2 Хр. 20:13�30
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: 5 М. 6:13�25; 12:28�31
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Для сьогоднішнього світу стрес –
це спосіб життя. Людей переповнює
почуття заклопотаності і занепокоєн�
ня «про все на світі». Соціальні опи�
тування визначили кілька основних
причин, що викликають занепокоєння
і побоювання в людей: втрата майна
чи роботи, важке захворювання, ві�
двідування стоматолога, майбутнє ді�
тей, самотність, виступ перед вели�
кою аудиторією, надлишкова вага.
Цей список можна, звичайно ж, про�
довжити. Щодня людині є за що пере�
живати.

Якщо ви маєте труднощі, то зазви�
чай вважаєте, що ваші переживання
сильніші, ніж у когось іншого. Однак
різні турботи і страхи існують у цьому
світі дуже давно. Вони були пробле�
мою і в часи Ісуса Христа. Люди, що
слухали Його Нагірну проповідь, так
само, як і ми сьогодні, мали борги,
шукали їжу для своєї родини, намага�
лися догодити роботодавцям, вихову�
вали дітей, платили податки, улаго�
джували взаємини з іншими людьми і
думали про майбутнє.

У якомусь сенсі, ми стикаємося з
більшими проблемами, ніж люди у
минулому, бо маємо доступ до біль�
шої кількості інформації. Досить у
будь�який день тижня увімкнути те�
левізор чи радіо і знайти програму
новин, щоб відчути на собі тягар про�
блем усього світу. Скрізь усе непра�
вильно. По всій земній кулі хворіють і
вмирають мільйони людей, нескін�
ченні війни позбавляють десятки ти�
сяч родин майбутнього. Нинішнє сто�

ліття характеризується відсутністю
миру і наявністю великих турбот.

Чому ж люди сьогодні живуть у та�
кій напрузі? Тому що в них кипить
внутрішня метушня. Війни, конфлікти
і протистояння, що спостерігаються
зовні, просто відображають безлад�
дя, що переповнює душі чоловіків і
жінок. Відсутність миру серед народів
є лише відображенням відсутності
миру в серцях людей.

Людям потрібен спокій, причому,
сьогодні більше, ніж будь�коли. Вели�
кий розділ цього тижня вводить нас у
долину повсякденних життєвих тур�
бот і розкриває Божественний прин�
цип отримання внутрішнього миру.
Цей мир може стати вашим, якщо ви
будете практикуватися в таких духов�
них дисциплінах.

Мир з іншими
(Филип’ян 4:1�3)

Апостол Павло організував церкву в
місті Филипи приблизно в 50 році по
Р.Х., під час своєї другої місіонерської
подорожі. Приблизно десять років по�
тому, коли Павло сидів закований у
кайдани в Римі в очікуванні розгляду
своєї апеляції до кесаря, ця церква по�
слала свої дари, щоб допомогти апо�
столу. Послання до Филип’ян є своє�
рідною «подякою» Павла. Воно спов�
нене ніжних почуттів апостола до цієї
церкви. Він називає филипійських ві�
руючих «улюблені», «моя радосте й
вінче», а також співробітниками�бла�
говісниками, «яких імення записані в
Книзі Життя».

Біблійний текст: Филип’ян 4:1�23
Ключова істина: Божий мир перевершує людське розуміння

УРОК 

8
МИР БОЖИЙ



Яким має бути життя Церкви 41

Ці віруючі були для Павла вінцем
радості, що він носив з піднесенням. У
спортивних грецьких іграх вінець з
листя лавра покладався на голову пе�
реможця. Такі ж вінці давалися за
військову доблесть чи використовува�
лися як вираження радості на святах.
Вислів «вінець переможця» говорить
про радісну подію для одержувача
вінця і визнання його заслуг. Пере�
можний вінець Павла в його христи�
янському служінні складався не зі
сплетеного листя, а з филипійських
святих, котрих він придбав для Хри�
ста. Вони так багато значили для апо�
стола, що він жагуче бажав, щоб вони
відчули Божий мир у своїх серцях.

У церкві іноді трапляються конфлік�
ти. «Благаю Еводію, благаю й Синти�
хію думати однаково в Господі», – ка�
же Павло у вірші 2. Про конфлікт цих
двох сестер стає зрозуміло з того, що
Павло закликає їх заради всієї церкви
жити в згоді одна з одною. На жаль,
слова чи дії деяких членів церкви іно�
ді є причиною напружених взаємин і
ображених почуттів. Конфліктні люди
не вважають, що сіють неспокій, і не
вірять, що проблема полягає в них са�
мих. Уявіть собі вплив послання Павла
на цих двох жінок, коли воно вголос
читалося в церкві. Апостол поіменно
благає їх прийти до згоди одна з од�
ною, тому що їхній розбрат є загро�
зою єдності всієї церкви. Самі вони
могли і не усвідомлювати цього. Мо�
жливо навіть, що Еводія і Синтихія бу�
ли єдиними в зібранні, кого здивували
слова Павла. Часто буває так, що при�
чину і винуватців конфлікту знають
усі, крім самих винуватців.

У церкві необхідне примирення.
Павло наполегливо закликає служите�
лів церкви: «Так,... допомагай тим...

Климентові й іншим моїм співробітни�
кам». У сучасному варіанті ці слова
могли б звучати в такий спосіб: «Се�
стри, будь ласка, в ім’я Господа, не
сваріться більше. А ви, церква, допо�
можіть їм вирішити це питання. Вни�
кніть у їхній конфлікт і допоможіть їм
ліквідувати всі незгоди». Павло не го�
ворить тут про яку�небудь важливу
доктрину чи про те, що примиритися
треба за будь�яку ціну. Але конфлікт
йде врозріз з ученням Біблії, тому
знайдіть згоду в Христі. Живіть з чле�
нами церкви у мирі.

Мир дуже важливий для праці цер�
кви. Павло сказав віруючим, що во�
ни – його радість і вінець. «Так у Гос�
поді стійте». У згуртованої церкви –
особлива сила. Ланцюг тоді є міцним,
коли всі його ланки цілі і кожна зна�
ходиться на своєму місці. Якщо хоча
б одна ланка розривається, це руйнує
цілісність усього ланцюга. Тому ко�
жен член церкви, як і ланка ланцюга,
повинен займати своє місце нарівні з
іншими, як той, що має спільну з ни�
ми мету.

Мир із самим собою
(Филип’ян 4:6�9)

Іноді найгіршим вашим ворогом є ви
самі. Ви не маєте миру, тому що ви не
у мирі з самим собою. Що потрібно ро�
бити в такій ситуації?

Перевірте своє ставлення до про�
блем. «Ні про що не турбуйтесь». Лю�
ди схильні до хвилювань і турбот
більше, ніж до всіх інших пристра�
стей, разом узятих. Жан�Жак Руссо
сказав: «Людина народжена вільною,
але скрізь вона в кайданах». Немає
сильніших кайданів і перешкод особи�
стому миру, ніж неспокій. Саме похо�
дження цього слова вказує на відсут�
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ність спокою. Неспокій робить вас
дратівливими і конфліктними з людь�
ми, бо знищує у вас мир. Звичайно ж,
для неспокою є безліч причин, але
потрібно зосереджувати свою увагу
на Божому мирі, а не на труднощах,
біді і тривогах. Усі ці проблеми потріб�
но приносити Богові в молитві, гово�
рити Йому про свої бажання і намага�
тися виконувати Його волю.

Відкрийте «мир Божий». Бог є Бог
миру, і Його дар – внутрішній спокій
розуму і душі, що ґрунтується на Бо�
жій присутності і Його обітницях. Лю�
дина знаходить цей мир тільки у Хри�
сті (Матвія 11:28; Римлян 14:17). Як�
що ви будете вірити в обітниці Божі,
ви будете мати мир. Він «береже сер�
ця ваші та ваші думки у Христі Ісусі».
Мир Божий, як охоронець, буде стоя�
ти на варті вашого серця. Він заспо�
коїть ваш стривожений розум і стур�
боване серце.

Розмірковуйте про праведність.
«Думайте про це!». Як добра пожива
необхідна для фізичного здоров’я,
так і добрі думки необхідні для здо�
ров’я духовного. Плекайте в собі під�
несені думки. Міркування про «висо�
ке» необхідні для святого життя. Як�
що ви хочете миру серед загальної
метушні, зверніть свої думки до того,
що несе мир.

Розмірковуйте про те, що...
✔ правдиве, тому що Бог є Той, Хто

встановив правду; досліджуйте все че�
рез Бога, зосередьтеся на Ісусі Христі,
Який є Правда (Івана 14:6);

✔ чесне, що означає щире і сумлін�
не; думки про неправду і злодійство
будуть змушувати вас забувати про
правду;

✔ праведне – перевіряйте ваші дії
вивченням Біблії і думайте, перш ніж

робити що�небудь; праведний Бог очі�
кує праведності від Свого народу;

✔ чисте означає без домішок, як чи�
сте золото; нехай ваші думки будуть
чистими, тоді і ваші вчинки будуть пра�
ведними;

✔ любе означає взаємини чи дії, що
вказують на Божу благодать; подібно
до приємних пахощів, вони приносять
задоволення всім навколишнім і ніко�
му не заподіюють неприємності;

✔ гідне хвали – це те, що творить і
наставляє церкву; задумуючи щось та�
ке, що може заподіяти біль чи прини�
зить когось, ви порушуєте власний
мир;

✔ чеснота – мається на увазі мо�
ральна досконалість; оскільки Бог
доброчесний, будьте подібні до Нього
(1 Петра 2:9; 2 Петра 1:3�7);

✔ похвала означає те, що ви повинні
бути більш схильні хвалити навколиш�
ніх, ніж критикувати їх; практикуйтеся
в похвалі.

Мир серед різних обставин 
(Филип’ян 4:11�23).

Достаток і радість життя приходять
тоді, коли людина веде доброчесний
спосіб життя. Усе Послання до фи�
лип’ян пронизує радісна впевненість у
любові Христа (Филип’ян 1:4; 2:2,17�
18; 3:1; 4:1,4,10), хоча обставини апо�
стола Павла, коли він писав цей лист,
були досить важкими.

Филип’яни добре ставилися до Пав�
ла, тому підтримували його молитовно
і матеріально. Їхня присвята апостолу
продовжувалася більше десяти років.
Бог використовував цю церкву, щоб
вона була благословенням для Павла,
задовольняла всі його потреби.

У мирі з Божим планом: «Бути за�
доволеним». З Божою поміччю, Пав�
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ло мав усе необхідне для себе. У
здійсненні Божого плану брало
участь дві сторони: филип’яни і сам
Павло. Коли востаннє Бог використо�
вував вас для задоволення чиїхось
потреб? Ставши незалежним від об�
ставин і оточення, Павло знайшов до�
статок у Божій турботі. Чи засвоїли
ви урок, що достаток полягає не в ве�
ликій або малій кількості речей, а в
Тому, Хто його дає? Павло свідчить,
що «привчився... насищатися й голод
терпіти». Хто навчив Павла подібної
гнучкості? Може, якийсь учитель
приходив до нього в темницю і давав
йому уроки, як переживати важкі ча�
си? Зовсім ні! Сам Бог подбав про
нього. Навіть перебуваючи в темниці,
Павло відчував, як Бог, використо�
вуючи филип’ян, що знаходилися ду�
же далеко від апостола, продовжував

про нього піклуватися. Він усвідом�
лював, що куди б Бог не повів його,
Він передбачить усе необхідне. Один
проповідник якось сказав: «Божа
праця, що робиться Божими метода�
ми, одержить Боже забезпечення».
Всемогутній Бог Павла не змінився.
Нехай Він буде і вашим Богом.

У мирі з Божою силою. Павло ска�
зав: «Я все можу в Тім, Хто мене під�
кріпляє, – в Ісусі Христі». У Господі
Павло знайшов достаток в усьому, у
Ньому він черпав для себе силу.

Мирське прислів’я говорить: «На
Бога надійся, а сам не зівай». Це є
звеличенням людини. Бог допомагає
тим, хто не впевнений у своїй усемо�
гутності. Павло був одним з таких. Бог
забезпечив його тим, чим сам себе він
забезпечити не міг. Повне покладання
на Бога – це і є Божественний мир!

Завдання «Духовний мир»

Напишіть в колонку «Причина занепокоєння» кілька обставин, що позбавляють
вас спокою; у колонку «Місце Святого Письма» запишіть посилання на текст з
Біблії, що пропонує вирішення цього питання. У колонку «Як чинити» запишіть
дії, які ви повинні робити для подолання важкої ситуації.

Причина
занепокоєння

Місце 
Святого Письма

Як чинити
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Фил. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Як. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: 1 Тим. 6; Євр. 13:1�6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце: 1 Сол. 4:9�12; 1 Петр. 4:9�19
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Кол. 1:18�29; 2 Кор. 5:18�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Еф. 2:11�22; Дії 10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце: Рим. 14:19�23; Кол. 3:14�25
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Нам хочеться зробити своє життя
якомога легшим. Для цього потрібно
зупинитися і поміркувати, що є в на�
шому житті дійсно важливим. Вели�
кий розділ Біблії, який досліджувати�
мемо цього тижня, дає відповідь на
це запитання. У простій ідилічній сце�
ні в ній показаний Пастир і Його вівці.
Його любов захищає овець від будь�
яких хвилювань чи небезпек, і їхнє
життя легшає.

Саме цього ми і потребуємо. За�
мість того, щоб виснажувати себе,
прагнучи змінити життя на краще, ми
повинні зосередити всю свою увагу
на простоті Слова Божого.

Зіставте 22(23) Псалом з життям
його автора, царя Давида. Дослідники
Біблії розходяться в думці про те, у
який саме період свого життя він
склав цей псалом. Деякі вважають,
що він був написаний, коли Давид був
юнаком і пас овець свого батька, тоді
йому, як молодому хлопцеві, потрібна
була впевненість, що Бог із ним. Інші
думають, що псалом був записаний
Давидом у зрілі роки, коли він прой�
шов зі своїм Пастирем не одну «доли�
ну темряви». Однак істина полягає в
тому, що обидві думки можуть бути
застосовані щодо нас, бо цей псалом
може допомогти нам, незалежно від
нашого віку і становища.

Псалом 22(23) називають «перли�
ною Псалтиря». Він для багатьох лю�
дей є одним із найулюбленіших місць
Святого Письма. Причина такої його
популярності полягає в тому, що Да�

вид, використовуючи прості і щирі ви�
слови, відкидає геть усі сумніви, сму�
ток, страх і переживання, покладаю�
чись на чудо Божої турботи про нього.

Божественний Пастир 
забезпечує Своїх дітей 
усім необхідним

Головна думка 22(23) Псалма поля�
гає в тому, що оскільки Господь є на�
шим Пастирем, ми маємо все необхід�
не. У цьому псалмі Бог з’являється пе�
ред нами в особі Пастуха, що ставить�
ся до Своїх овець з добротою, лю�
бов’ю і турботою. Він дбає про їжу,
відпочинок, провід, захист і спілку�
вання для них. Він задовольняє будь�
які наші потреби.

Що дає вівцям Небесний Пастир на
основі Свого характеру? Мовою ори�
гіналу перший рядок «Господь – то
мій Пастир» записаний як одне слово.
Це одне з імен для позначення Бога,
як, наприклад, «Єгова Ніссі» («Гос�
подь – наш прапор», Вихід 17:15) чи
«Єгова�Іре» («Господь нагледить»,
Буття 22:14). У даному випадку воно
звучить як «Єгова�раа». Що, згідно зі
Своїм характером, дає Своїм вівцям
Божественний Пастир?

✔ Достаток. У нас нічого не бра�
кує – «в недостатку не буду». Оскіль�
ки Господь – наш Пастир, у нас немає
жодної потреби, що залишилася б без
відповіді. Павло сказав: «А мій Бог
нехай виповнить вашу всяку потребу
за Своїм багатством у Славі, у Христі
Ісусі» (Филип’ян 4:19). Якби ми самі

Біблійний текст: Псалом 22(23)
Ключова істина: Господь є нашим Пастирем, тому ми ні в чому
не маємо нестачі
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забезпечували себе доступними лю�
дині засобами, то багато чого з того,
чого ми потребуємо, залишилося б
недосяжним. Але Бог дбає про наші
потреби, будучи Всемогутнім і Все�
знаючим.

✔ Благодать. Ми не маємо недо�
статку в поживі на Божих «пасовись�
ках зелених». За Його благодаттю ми
маємо мир і спокій. Як перебування
на вічнозелених пасовищах перевер�
шує очікування будь�якої вівці, так
Божа благодать перевершує межі на�
ших очікувань. Але саме це передба�
чає для нас наш Пастир.

✔ Милість. Ми не маємо нестачі в
прощенні Пастиря. «Він душу мою ві�
дживляє». По Своїй милості Пастир
дає нам життя і підтримує його.

✔ Праведність. Нас не охоплює від�
чуття безвиході, ми не відчуваємо не�
стачі знання. Пастир веде нас «ради
Ймення Свого по стежках справедли�
вости». Без морального і духовного
керівництва, запропонованого нашим
Пастирем, ми б безпомічно блукали
по життю.

✔ Любов. Ми не маємо нестачі в
спілкуванні. «Ти при мені». Якими
барвистими декораціями прикрашена
дорога нашого життя: «пасовиська
зелені», «тиха вода», «стежки спра�
ведливости»! Куди б ми не пішли,
Пастир завжди йде поруч із нами.

✔ Впевненість. Ми не маємо неста�
чі в надії. «Я пробуватиму в домі Гос�
подньому довгі часи». Божі обітниці
дійсні протягом усього нашого життя
і навіть за його межами.

Яка суть овець? На противагу пози�
тивним характеристикам Пастиря,
завдяки яким Він дає все необхідне
для Своїх овець, самі вівці особливо
не наділені гарними якостями. Єди�

ний наш привілей – це взаємини з
Пастирем.

✔ Як і вівцям, нам бракує відчуття
орієнтації. Ми маємо схильність зби�
ватися з дороги і постійно губитися.
Нам бракує уважності, і поки ми блу�
каємо, отара йде вперед. Ісая заува�
жив, що всі люди відійшли від Бога,
як вівці, що заблукали (Ісаї 53:6). Са�
ме тому наш Пастир шукає нас, дбай�
ливо бере на руки і несе туди, де нам
слід бути (Матвія 18:11�14).

✔ Як і вівці, ми слабкі і безсилі. Ми
потребуємо, щоб Пастир піклувався
про нас. Без Нього ми дісталися б на
поживу якомусь хижаку. Ви ніде і ні�
коли не зустрінете попереджувальний
знак «Бережіться овець!». Вівці абсо�
лютно беззахисні. Єдиний для нас ви�
хід із ситуації – це триматися ближче
до Пастиря.

✔ Як і вівці, ми брудні. Щоб зали�
шатися чистими, нам потрібна допо�
мога. Овеча шкіра виробляє речовину
ланолін, що просочує всю вовну. Це
не дає змерзнути в холодну погоду,
але також служить своєрідним магні�
том, що притягує різний бруд, з яким
стикається вівця. Ми не можемо са�
мостійно очистити себе і будемо за�
лишатися брудним доти, поки нас не
обмиє Пастир.

Божественний Пастир 
дає духовну та емоційну 
підтримку

Ніхто так не знає овець, як добрий
Пастир. Господь Ісус Христос сказав:
«Мого голосу слухають вівці Мої, і
знаю Я їх, і за Мною слідком вони
йдуть. І Я життя вічне даю їм, і вони не
загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із
Моєї руки» (Івана 10:27�28). Як пастух
знає краще за вівцю, що їй потрібно,
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так і наш Бог знає всі наші потреби
краще за нас самих. Пам’ятайте, по�
треба – це не завжди матеріальна не�
стача, але і духовна, емоційна тощо.

Пастир завжди знає, які пасовища
для овець є найкращими. Ми, як і вів�
ці, ходимо не самостійно. Добрий
Пастир «провадить» нас, що є гаран�
тією того, що з нами буде відбуватися
все, що нам на добро. Слова «віджи�
вляє» і «оселить» також описують ду�
ховну підтримку, що Господь перед�
бачає для нас.

Пастир «відживляє» душу Своїх
овець. Псалмоспівець використовує
цікаве слово, що означає «повернен�
ня життя, що припинилося» і «повер�
нення овець, що відбилися». Коли ми
маємо потребу у відновленні сил і по�
верненні до «череди» – Божої родини
– наш Пастир забезпечує нас і пер�
шим, і другим.

Пастир «провадить» Своїх овець
«ради Ймення Свого по стежках спра�
ведливости». У цьому вірші наголос
ставиться на праведності Пастиря. Він
завжди буде направляти нас на доро�
ги правди, тому що Він святий.

Пастир підтримує овець, якщо вони
йдуть «долиною смертної темряви». У
4�ому вірші увага акцентується на по�
стійній присутності Пастиря зі Своїми
вівцями. «Долина смертної темряви»
буквально позначає «долина глибоко�
го мороку». У нашому житті тра�
пляється багато темних і гірких мо�
ментів, одним із яких може бути
смерть чи її загроза. Яка для нас роз�
рада знати, що кожна долина мороку
стає світлою від Божої присутності
поруч з нами! Якою б не була ця до�
лина – депресія, відкидання, важка
хвороба, скорбота, розчарування чи
будь�яке інше томління душі – Небес�

ний Пастир постійно супроводжує нас
і при житті, і на смертному ложі.

Пастир охороняє Своїх Овець. Наш
захист – Божі «жезло й... посох». У
давнину одне з призначень посоха бу�
ло оберігати отару від хижаків. Він
символізував силу і владу того, хто
володів ним. Божий жезл – це символ
звільнення Ізраїлю (Вихід 17:9).

Божественний Пастир 
обдаровує Своїх дітей 
постійною присутністю

Ісая говорив про день, коли: «Ось
прийде Господь, Бог, як сильний, і
буде рамено Його панувати для Ньо�
го! Ось із Ним нагорода Його, а перед
обличчям Його відплата Його. Він
отару Свою буде пасти, як Пастир,
раменом Своїм позбирає ягнята, і на
лоні Своєму носитиме їх, дійняків же
провадити буде!» (Ісаї 40:10�11).
Пророк Єзекіїль пророкував, що Гос�
подь поставить над Своїм народом
«одного пастиря, і він буде їх пасти,
раба Мого Давида, він їх буде пасти, і
він їм буде за пастиря! А Я, Господь,
буду їм Богом, а раб Мій Давид кня�
зем серед них. Я, Господь, це ска�
зав!» (Єзекіїля 34:23�24). У той час,
коли Єзекіїль писав свою книгу, Да�
вид не був живим уже біля чотирьох�
сот років. Отже пророк пише про ко�
гось більшого, ніж Давид, – про Ме�
сію, Якому належало прийти, щоб па�
сти Свій народ.

Зверніть увагу на те, що пророк
Єзекіїль поєднує в один образ «пас�
тиря» і «князя». Таким же чином у пе�
редостанньому вірші 22(23) Псалма
про Пастиря говориться як про хазяї�
на на царській трапезі.

Здавна людство запитує: «Де зна�
ходиться Бог, коли я потребую Йо�
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го?». Ізраїль питав: «Чи є Господь се�
ред нас, чи ні?». Істина полягає в то�
му, що Він завжди з нами. І прихід
Ісуса Христа довів цю істину. Спіл�
куючись з Ним, ми відчуваємо Його
присутність.

Наші вороги переможені. Пастир
накриває для нас трапезу «при... во�
рогах» наших. Він дає Своїм вівцям
усе необхідне. Він не дає перемоги
нечестивцям, що принижують того,
хто сподівається на Бога (Псалом 1).

Пастир виливає на нас почесті і зці�
лення. «Мою голову Ти намастив був
оливою». Оливу лили на голову царів
чи пророків при посвяті на служіння,
а також на особливих гостей під час
бенкетів як вияв поваги і радості. У
присутності безлічі гостей Небесний
Хазяїн перериває бенкет, щоб удосто�
їти нас почестей як людей, яких Він
шанує. Також Давид пам’ятав про по�

судину з оливою, яку він, коли був
пастухом, носив із собою, щоб змазу�
вати рани овець, що кровоточили, бо
ця олія мала лікувальні властивості.

Наша радість у Його присутності
безмежна. «Моя чаша то надмір пит�
тя». Бог дає Свою благодать у достат�
ку. У Його присутності ми ні в чому не
маємо нестачі.

Наша впевненість вічна. «А я пробу�
ватиму в домі Господньому довгі ча�
си». Слово «дім» указує не на тимча�
совий загін для овець, а на постійне
місце проживання. Ми будемо жити в
Божому домі вічно. Тільки уявіть собі
це непорушне, вічне, радісне спілку�
вання з нашим Пастирем�Царем!

Ми можемо зробити наше життя
легшим. Життя вівці – просте! Ми по�
винні просто слухати Пастиря і йти за
Ним. Він подбає про нас, якщо ми до�
віримося Йому.

Завдання «Пастир мій»

З’єднайте місця Святого Письма з відповідним формулюванням, як Бог ста�
виться до вас, як ваш Пастир.

Матвія 6:31�33
2 Коринтян 1:3�4
Филип’ян 4:14�19
Євреїв 4:15
Євреїв 13:5�6
1 Петра 5:7

Бог допомагає мені в моїх повсякден�
них турботах

Бог співчуває мені
Бог – моя розрада і потіха
Бог – мій незмінний помічник
Бог задовольняє мої потреби
Бог знає все, чого я потребую, і допо�

може мені, якщо я насамперед буду
шукати Його Царства.
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9 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Пс. 22(23)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце: Еф. 3:14�21; 1 Ів. 4:7�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Іс. 40:1�11; Єз. 34
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Пс. 19(20); 137(138)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Пс. 72(73)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 45(46)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 36(37)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Одного разу Ісус Христос, розмірко�
вуючи про те, як людина може успад�
кувати життя вічне, запитав одного
знавця закону Мойсея: «Що в Законі
написано?» (Луки 10:25�28). Трохи
подумавши, знавець сказав: «Люби
Господа Бога свого всім серцем своїм,
і всією душею своєю, і всією силою
своєю, і всім своїм розумом».

Запитання Ісуса направило думки
цього законника до «Шма Ісраель»,
уривку з Книги Повторення Закону
6:4�5, який усі правовірні євреї промо�
вляли напам’ять щоранку. Це місце,
мабуть, ще лунало у вухах законника
після ранкового читання, коли він
процитував його Автору цих рядків.

Любити одного лише Бога і любити
Його без застережень – «Це найбільша
й найперша заповідь». Весь Закон і
Пророки ґрунтуються на заповіді лю�
бити Бога і ближнього (Матвія 22:37�
40). Як картина висить на стіні за допо�
могою одного маленького цвяха, так
весь Старий Заповіт представлений
для нашого розгляду через ці кілька
слів. Любов до Бога і ближнього дає
підставу для всього, що ми робимо.

Книга Повторення Закону – одна із
найбільш чудових і важливих у Старо�
му Заповіті. У Новому Заповіті є 195
посилань і цитувань цієї книги. Ісус
тричі посилався на цю книгу, коли Йо�
го спокушав сатана. (Порівняйте Мат�
вія 4:4 і Повторення Закону 8:3; Матвія
4:7 і Повторення Закону 6:16; Матвія
4:10 і Повторення Закону 6:13). 5 вірш
із 6 розділу Повторення Закону не раз

наводився Ісусом у бесіді на тему того,
яка з усіх заповідей найбільша.

У Книзі Повторення Закону акцент
робиться на взаємодії істинної віри зі
святим життям. У даній книзі ви поба�
чите вічну Божу мету для вас як хри�
стиянина – щоб вам уподібнюватися
до Його Сина. Господь дав вам спасін�
ня від рабства гріха і вічної загибелі
(як Він визволив з Єгипту перших слу�
хачів Книги Повторення Закону), тому
Він жадає від вас вірності.

Повторення Закону 6 розділ навчає
нас Божественному принципу, що лю�
бов до Бога – це ключ до нашого жит�
тя з Ним. Ви повинні віддати Йому ва�
ше серце, тому що Він перший полю�
бив вас.

Заповідь любові
(Повторення Закону 6:1&12)

Народ Ізраїля стояв табором у пу�
стелі на рівнинах Моаву. Ті люди, що
вийшли з Єгипту і блукали Сінайсь�
кою пустелею, до цього часу вже по�
мерли. Нове покоління зіткнулося з ті�
єю же перешкодою, об яку спіткнули�
ся їхні батьки в Кадеш�Барнеа. Прий�
шов час увійти в землю обітовану, і
Мойсей повинен був підготувати Ізра�
їль до цієї події.

Що великий вождь скаже народу в
настільки важливий час? Як він підго�
тує їх до майбутньої дороги в невідо�
мість?

Заповідь любові заснована на Божій
любові до всіх людей. Заповідь любити
Бога проходить чіткою лінією по всій

Біблійний текст: Повторення Закону 6 розд.
Ключова істина: Бог заслуговує щирого поклоніння і повної
слухняності з боку Свого народу

УРОК 

10
ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОГО
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Книзі Повторення Закону (5:10; 7:9;
10:12; 11:1,13,22; 19:9; 30:6,16,20). Чо�
му Бог обрав Ізраїль? Повторення За�
кону 7:7�8 дає вичерпну відповідь: «Не
через численність вашу понад усі наро�
ди Господь уподобав вас та вибрав вас,
бож ви найменші зо всіх народів, але з
Господньої любови до вас, і через до�
держання Його присяги, що присягнув
був вашим батькам, Господь вивів вас
сильною рукою, і викупив тебе з дому
рабства, з руки фараона, царя єгипет�
ського». Про яку присягу йде мова?
«Благословляючи, Я поблагословлю
тебе, і розмножуючи, розмножу потом�
ство твоє, немов зорі на небі, і немов
той пісок, що на березі моря. І потом�
ство твоє внаслідує брами твоїх воро�
гів. І всі народи землі будуть потом�
ством твоїм благословляти себе через
те, що послухався ти Мого голосу»
(Буття 22:17�18). Бог любить усі наро�
ди (Івана 3:16), тому Він обрав Авраама
і його нащадків – Ізраїльський народ,
щоб розповісти про Свою любов усім
людям, щоб Ісус Христос, Син Божий,
втілився в Ізраїлі і віддав Себе в жертву
для спасіння усього світу. Ізраїль пови�
нен був любити Бога, тому що Він вия�
вив Свою любов до Ізраїлю. Ми повин�
ні любити Бога, тому що Він полюбив
усіх людей і Ісус помер і воскрес для
нашого спасіння (Римлян 5:6�8).

Заповідь любові дає підставу для но�
вого життя. Книга Повторення Закону
являє собою перелік заповідей для
слухняності «у Краї, що ви переходите
туди посісти його». Вона була для ізра�
їльського народу межею між старим
життям у Єгипті і новим життям у Хан�
аані. Народ був звільнений від рабства,
і тепер Бог закликає його до вірності і
поклоніння Йому. Ізраїльтян дуже тур�
бувало питання їхнього виживання в

новій землі. Бог дає відповідь: Ізраїле�
ві варто пам’ятати про небезпеку ідо�
лопоклонства ханаанеян. Найгіршим
гріхом, що міг зробити викуплений на�
род, – було звернутися до інших богів.

Заповідь любові діє безупинно.
Мойсей у своєму зверненні каже так:
«ти й син твій, та син твого сина». За�
повідь любові до Бога настільки ва�
жлива, що кожна дитина повинна чу�
ти її від свого батька протягом усього
свого перебування в родині. У вірші 7
Мойсей повторює: «І пильно навчиш
цього синів своїх, і будеш говорити
про них». Ця заповідь має бути пред�
метом сімейної бесіди як удома, так і
поза ним. Слова «пильно навчиш»
вказують на невідступність і сталість
наставляння. Тут ми бачимо зразок
духовного навчання в родині, де душа
зміцнюється, вигострюється і шліфу�
ється. Ви також готуєте своїх дітей до
життя в безбожному суспільстві. Нав�
чіть їх вірності Богові.

Заповідь любові виявляє характер
Бога. «Господь один». Це основна істи�
на християнської релігії. Вона є нагаду�
ванням кожній людині про те, що Гос�
подь Бог унікальний, Він єдиний у Сво�
їй сутності і не має Собі подібних чи су�
перників. Господь обрав Ізраїль і був
його Богом. Він не потерпить ідолопо�
клонства не тільки через особливі взає�
мини зі Своїм народом, але також тому,
що Він – єдиний, і інших богів не існує.

Заповідь любові вимагає відданості.
Любов до Бога вимагає присвяти всієї
людини. Джерело подібної відданості
можна знайти в словах «Бога твого».
Господь виявив Себе Ізраїлеві і дав йо�
му спасіння – Його відданість народові
була очевидною. У свою чергу, відда�
ність людей Богові повинна бути всео�
сяжною.
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Як потрібно любити Бога?
✔ Усім серцем своїм. Серце згаду�

ється першим, тому що в ньому зосе�
реджені воля і почуття людини, осо�
бливо любов. Вислів «усім серцем»
має на увазі повне посвячення і відсут�
ність яких�небудь інших предметів по�
клоніння.

✔ Всією душею своєю. Душа в кон�
тексті Старого Заповіту – це осередок
свідомості людини і корінь усієї його
діяльності. Душа – це центр вашої осо�
бистості.

✔ Всією силою своєю. Це слово вка�
зує на фізичну силу, яку має тіло.

Серце, душа і сили вказують на всю
вашу сутність загалом. Любіть Бога
усією своєю сутністю.

Вислів любові
(Повторення Закону 6:13&15)

Любити Господа означає любити Йо�
го з чистою відданістю. Недостатньо
просто дати Христу місце у вашому
серці. Він закликає вас любити Його
усією вашою сутністю.

Вам зустрічалися сімейні пари, які не
зводять одне з одного закоханих по�
глядів? Чи пам’ятайте ви, як це було,
коли ви об’єдналися з тим, хто скорив
ваше серце? Коли ви любите людину
всім своїм серцем, то увесь час думає�
те про неї. Ви прагнете постійно бути
поруч з вашим коханим чи коханою. Ця
особлива людина – на першому місці у
вашому житті.

Бути закоханим – це дійсно захо�
плююче. Це настільки чудово, що бага�
то людей цілком віддаються цьому по�
чуттю. Любити Бога усім своїм серцем
багато в чому схоже на це. Ви виража�
єте свою любов через відданість і вір�
ність Господу. Він стає найважливішою
Особистістю у вашому житті. Один

проповідник сказав: «Ми покликані до
невичерпного захоплення Богом».

Як потрібно виражати свою любов
до Бога?

✔ Бійся Його. Цей страх є виражен�
ням смиренного благоговіння перед
Богом. Це означає, що ви бачите Його
таким, яким Він насправді є. Як і при
взаєминах у подружжі, любов до Бога
зростає завдяки поглибленню розумін�
ня об’єкта вашої любові, пізнанню йо�
го характеру, думок і вчинків. Ви вира�
жаєте свої відкриття словами: «Я лю�
блю тебе, тому що...» чи «Я люблю те,
як ти...». Назвіть для себе причини, чо�
му ви любите Бога.

✔ Служи Йому. Коли ви любите лю�
дину, ви намагаєтеся всіма способами
догодити їй, зробити щось добре, ко�
рисне. Ви виконуєте її прохання і вже
тим більше доручення. Господь зали�
шив Свої заповіді, щоб ми не тільки
виконували їх, але і говорили про них
іншим людям. Чим більше ви служите
Богу заради безкорисливої любові до
Нього, тим сильніше ви будете Його
любити!

✔ Його ім’ям присягай. Ваша любов
до Бога повинна містити ще один ас�
пект. Це любов, що все ретельно об�
мірковує. Міркуючи про те, що зробив
заради вас Господь, і закликаючи Його
ім’я, ви ототожнюєтеся з Ним. Ви по�
винні постійно перебувати в Богові і
спілкуватися з Ним. Що може бути
краще, ніж постійно знаходитися по�
руч із коханим!

✔ Не сповідуйте інших богів. Бог був
у заповітних стосунках з Ізраїлем. Це
була ніби шлюбна угода, скріплена на
Сінаї. Любов у шлюбі – це володіння
один одним. Наречена Суламіта сказа�
ла Соломонові: «Поклади ти мене, як
печатку на серце своє» (Пісня над піс�



Яким має бути життя Церкви 53

нями 8:6). У Біблії печатка означає во�
лодіння. Сьогодні при підтвердженні
документа чи укладанні угоди ви ста�
вите свій підпис. У біблійні часи за�
мість підпису ставилася печатка. Лю�
дина брала шматочок воску, сімейний
штамп і ставила печатку на документі
чи предметі зі словами «Це моє. Я по�
ставив на ньому моє ім’я». Отже, Сула�
міта по суті сказала Соломонові: «Я хо�
чу володіти твоїм серцем». Це саме та
вірність, якої бажає від нас Бог.

Застосування любові
(Повторення Закону 6:16&25)

Ретельно виконуйте Божі заповіді.
Ісус сказав: «Як хто любить Мене, той

слово Моє берегтиме» (Івана 14:23). І
ще: «Якщо будете ви зберігати Мої за�
повіді, то в любові Моїй перебуватиме�
те, як і Я зберіг Заповіді Свого Отця, і
перебуваю в любові Його» (Івана
15:10). Якщо ви хочете побачити лю�
бов на практиці – погляньте на Ісуса.
Він – демонстрація Божої любові. «Лю�
бов Божа до нас з’явилася тим, що Бог
Сина Свого Однородженого послав у
світ, щоб ми через Нього жили» (1 Іва�
на 4:9). Ісус показав, як може бути за�
стосована справжня любов. Як свою
любов можете застосувати ви? Чиніть
так, як Ісус: ідіть дорогою, прокладе�
ною Отцем, і Він зміцнить у вас почут�
тя любові до Нього.

Завдання «Вияв вашої любові»

Перший з виявів любові до Бога – це боятися Його. Запишіть, як ви виявляєте
до Бога благоговіння чи священний страх.
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Другий вияв любові до Бога – це ваше служіння Йому. Назвіть різні способи, як
ви служите Богу. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Третій вияв любові до Бога – це спілкування з Ним і пізнавання Його Особисто�
сті, коли ви закликаєте Його ім’я. Запишіть, як ви спілкуєтеся з Богом.
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Четвертий вияв любові до Бога – це вірність Йому. Напишіть, як ви виявляєте
Богу вірність.
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: 5 М. 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Єз. 16
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Тит. 3:1�8; Еф. 2:1�10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Еф. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Пс. 17(18)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Рим. 5:1�11; 2 Кор. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Ів. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Ісаак Ньютон був одним з перших
учених, що стали систематично спо�
стерігати й описувати закони приро�
ди. Він вивчав пересування небесних
тіл, силу тяжіння і закони руху. Для
Ньютона загальні закони, що діють у
природі, дали ясний доказ того, що за
влаштуванням всесвіту стоїть розум�
ний Творець. Наприкінці своєї книги
«Принцип» він написав: «Ця вельми
прекрасна система Сонця, планет і ко�
мет могла виникнути тільки за вказів�
кою і володарювання розумної і силь�
ної Сутності, а саме – Бога».

Закони, що Ньютон описав, припу�
скають, що дії приводять до передба�
чуваних результатів. Подібно тому, як
існують закони природи, є також за�
кони духовного світу. Вони стверджу�
ють, що певні дії спричинюють перед�
бачувані результати. Ви вже вивчили
деякі з цих Божественних принципів
за великими розділами Біблії.

Давайте, і буде дане вам – ще один
з духовних принципів Святого Пись�
ма. Він такий же правильний, як і
закон земного тяжіння. Це закон, за
який вам належить бути дуже навіть
вдячним, тому що його передбачува�
ний результат утримує вас на землі!
Так само 8 і 9 розділи 2 Послання до
Коринтян викликають у вас почуття
подяки за утверджений у них духов�
ний принцип дару.

Це Послання було написано Пав�
лом як захист. Деякі звинувачували
його, крім усього іншого, в корисли�
вості. Щоб захистити своє служіння,

Павло написав 2 Послання до Корин�
тян. У ньому він описав спонукання,
що повинні стояти за всім христи�
янським служінням. Зокрема, основ�
на увага 8 і 9 розділів спрямована на
одне з великих служінь, доступних
кожному християнину, – матеріальне.
Далекий від корисливості Павло в бу�
квальному значенні віддався своєму
служінню, і його приклад багато чому
нас навчає про щедрість дару. Маке�
донські церкви, що згадуються в цьо�
му розділі, щиро жертвували на слу�
жіння більшу частину своїх мате�
ріальних благословень. Як Ісаак Нью�
тон за планетами і зорями, Павло
спостерігав за цими людьми і їхнім
щедрим даванням та описав резуль�
тат, який можна чекати від пожертву�
вань, зроблених від чистого серця.

Благословення, 
що супроводжують ваші дари 
(2 Коринтян 8:1�6; 9:6�9)

Усе, що ми маємо – це дар від Бога.
Навіть матеріальні благословення –
це частина Божих духовних благо�
словень для вас. Усе, що ви розгля�
даєте, як зароблене вами, є у вас
тільки тому, що Бог дав вам здатність
і сили для праці. Джерело вашого
прибутку – заслуга не вашої роботи,
мудрих внесків чи спадщини, це – во�
ля Божа щодо вас.

Один хлопчик йшов у Недільну шко�
лу з двома монетами в руці: одна –
для пожертвування в церкві, а інша –
на морозиво. Дорогою одна монета

Біблійний текст: 2 Коринтян 8�9
Ключова істина: почуття щедрості, яке нам дав Бог, 
є відображенням Його благодаті
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випала зі жмені та закотилася в кана�
лізаційний отвір. Стоячи над ґратами,
під якими вона зникла, хлопчик про�
мовив: «Як шкода, Боже. Загубилася
Твоя монета». Так мислить чимало
християн: у них є небагато грошей,
тому небагато з цього вони дадуть
Богу. Істина ж така, що Богу належать
усі гроші, а Він дозволяє нам користу�
ватися деякою їхньою частиною. Пав�
ло сказав, що перш ніж ми що�небудь
дамо Богу, Він уже все дав нам.

Ми отримали нову природу. Бажан�
ня віддавати те, що ви заробили і на
що маєте право, не приходить при�
родним чином. Воно знаходиться в
осмисленні поняття «благодать». Ба�
жання віддавати з’являється в нашо�
му серці завдяки роботі в ньому Духа
Святого. Тільки якщо ви переживали
Божу благодать через спасіння, ви
зможете зрозуміти радість повернен�
ня чого�небудь Богу за Його велику
любов до вас.

Ми отримали нову родину. Одержу�
вачі листа Павла – «браття». Духовне
благословення має на увазі і те, що
поруч з вами є інші люди, що піклу�
ються про вас і роблять цю працю з
радістю. Македонські церкви не чека�
ли, поки їх попросять про матеріаль�
не пожертвування. Почувши про збір
коштів для своїх братів, вони благали,
щоб їм дали послужити в цій сфері!
Для них це було сімейним обов’яз�
ком. Сьогодні для багатьох християн
бути «у служінні святим» стало жагу�
чим бажанням, як у свій час для маке�
донян. Такі люди знаходять радість у
наданні допомоги іншим віруючим.

Ми отримали нову силу. Македоня�
ни знали, що таке труднощі. Вони бу�
ли вбогими і терпіли чималі гоніння. І
все�таки македонська церква «збага�

тилась багатством їхньої щирости»
через підкріплення від Господа. Коли
ви даєте зі щирістю, Бог благословляє
вас. В одного чоловіка запитали, що
означає бути багатим. Він відповів:
«Це коли всі ваші потреби задоволені,
і ви можете насолоджуватися жит�
тям». У деяких людей – купа грошей,
однак вони не багаті. Знаєте, чому? У
них немає взаємин з Богом, у них не�
має гарного спілкування зі своєю ро�
диною й оточуючими людьми. Вони
настільки скупі, що не мають щастя.

Ми отримали нову відданість. Ма�
кедоняни встановили стандарт усьо�
го свого служіння, відповідно до яко�
го вони насамперед «віддали себе
перш Господеві та нам». Ця відда�
ність найкраще проілюстрована жит�
тям і смертю Господа Ісуса Христа,
«Який, бувши багатий, збіднів ради
вас, щоб ви збагатились Його убоз�
твом». Дар присвяти себе самого Бо�
гу і ближнім повинен передувати всім
іншим дарам.

Ми отримали нове спонукання. Від�
даючи себе Господу, ми виражаємо
нашу любов до Нього. Македоняни
тому давали щедро, що любили Бога
і цінували Його жертву. При освячен�
ні пожертвувань ізраїльського наро�
ду для спорудження Божого храму
цар Давид сказав: «І хто�бо я, і хто
народ мій, що маємо силу так жер�
твувати, як це? Бо все це від Тебе, і з
Твоєї руки дали ми Тобі» (1 Хронік
29:14). Спонукання до давання йде
від оцінки того, що Бог нам уже дав.

Можливості, 
що супроводжують ваші дари 
(2 Коринтян 8:7�8,16�24; 9:10�15)

Можливість примножувати благо�
словення. Ви можете радіти, якщо
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«всім збагачуєтесь». Безкорисливий
дар приносить ще більше благосло�
вень. Павло молився: «А Той, Хто на�
сіння дає сіячеві та хліб на поживу, не�
хай дасть і примножить ваше насіння, і
нехай Він зростить плоди праведности
вашої» (2 Коринтян 9:10). «Насіння» –
це ваш дар Богу, Який у відповідь не
тільки заповнить безпосередню потре�
бу, але також помножить цей посів,
щоб спонукати вас бути щедрим у дарі.

Можливість виявляти любов. Дар
доводить «щирість любови... вашої».
Любов виявляється через дії. Слово
«щирість» вказує на непідробність
вашого почуття. Доказ вашої непі�
дробної любові – це прагнення вира�
жати її в дарі.

Ваш обов’язок 
у матеріальному служінні
(2 Коринтян 8:9�15; 9:1�5)

Павло продовжує говорити про благо�
дать у розділах 8 і 9. Благодать – це ве�
ликий дар Бога для людей. Віруючі, що
прийняли благодать, повинні і самі бути
щедрими у своєму служінні ближнім.

Застосуйте істину про благодать до
свого дару. У справі дару на вас не вия�
вляється ніякого тиску, тому що, як і
Бог, ви даєте вільно. Тут немає місця
змаганню чи маніпулюванню. Це чес�
на, відкрита і щира дія, що йде від са�
мого серця. Це служіння спонукається
благодаттю.

Починайте відразу. «А тепер закін�
чіть роботу». Не чекайте. Починайте. У
вас може виникнути спокуса відкласти
допомогу нужденному на завтра, на

якийсь місяць, на потім. Але Бог за�
кликає нас діяти рішуче, негайно.

Вирішуйте самі. Робіть пожертвуван�
ня, якщо у вас «є охота». Нехай ніхто
на вас не тисне. Прагніть і завжди
будьте готові коритися Богу. Дійте на
підставі того, що Він зробив для вас.
Давати – це особистий привілей і від�
повідальність.

Давайте в міру ваших можливостей.
У вірші 12 визнається, що в деяких лю�
дей можливостей більше, ніж в інших,
але давати можуть усі. Не думайте, що
ви не можете брати участь у цьому
служінні, тому що мало маєте.

Давайте в загальній згоді. «Хай не
буде для інших полегша, а тягар для
вас». Співпрацюйте разом з іншими у
великій Божій праці. Рівність – це оз�
нака благодаті дару. Відповідальні
християни не перекладають тягар на
інших, відчувши себе незначними чи
нещасливими. Бог знає ваше серце, і
Він не вимагає того, чого у вас немає.
Однак Його тішить, коли Його народ у
єдності кориться Йому. Македоняни
були бідними, але давали так, ніби во�
ни були багаті.

Давайте, щоб допомогти іншим.
«... Нехай нестаткові їхньому допомо�
же». Оскільки дар ґрунтується на бла�
годаті, він не спрямований на самих се�
бе. Підхід «якщо я дам, то що з цього
буду мати?» тут недоречний. Ми повин�
ні надихатися бажанням принести ще
більшу користь і більше добра іншим.

Коли ви усвідомлюєте передбачува�
ний результат духовного закону дару,
ви будете давати правильно.
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Завдання «Давати щедро»

У відповідних колонках запишіть дар, ставлення того, хто дає, і Божу відповідь
у ситуаціях, описаних у запропонованих посиланнях. Потім нехай група відповість
на підсумкове запитання.

Який ви можете зробити висновок про дар, що приємний Богові?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дар
Ставлення того, 

хто дає
Божа відповідь

Вдова 
(Луки 21:1�4)

Марія 
(Матвія 
26:6�13)

Варнава 
(Дії 4:32�37)

Фарисеї
(Матвія 6:2)
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УРОК 

11 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: 2 Кор. 8�9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Іс. 58
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Дії 20:32�35; 1 Кор. 9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце: Лк. 6:20�49; Мт. 10:40�42
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Мт. 22:15�22; 1 Кор. 4:7�8
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце: Мт. 5:38�48; 5 М. 15:7�14
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: 1 Хр. 29
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Одне з найважливіших запитань, з
яким стикається людство, це запитан�
ня «для чого я живу?». Воно може на�
бувати різних форм: «Яка мета мого
існування? Куди я йду? Ким і для чого
я створений?». Ці запитання виника�
ють протягом усього життя людини.
Вони стосуються основ життя і багато
сторіч займають людський розум.

Християни мають відповідь на ці за�
питання. Однак занадто часто в нас
відбувається втрата пам’яті щодо того,
навіщо ми тут. У всякому разі, іноді на�
ші вчинки справляють саме таке вра�
ження. Люди так легко заплутуються в
життєвих ситуаціях і своїх обов’язках,
що геть�чисто забувають причину, з
якої вони опинилися в цьому світі.

Коли ви втрачаєте розуміння своєї
життєвої мети, Бог використовує міс�
ця Святого Письма, подібні до роз�
глянутого цього тижня великого роз�
ділу, щоб нагадати про нашу мету.
Великий розділ, записаний у Книзі
Еклезіястовій, пояснює сенс життя,
розкриваючи Божественний принцип
підзвітності Богу.

У християн є чимало причин люби�
ти Книгу Еклезіястову. Однак і скеп�
тикам вона подобається, і навіть атеї�
стам! Причина їхньої уваги в тім, що
деякі місця цієї книги, якщо їх вирва�
ти з загального контексту, ніби запе�
речують, що є життя після смерті.
Атеїсти люблять «кидати» ці місця в
обличчя християнам. Ті, хто бачить у
задоволеннях головну мету життя,
помилково можуть узяти з цієї книги
філософію «їж, пий, веселися, бо

завтра помреш». Ці люди, не будучи
осяяні Духом Святим, не усвідомлю�
ють, що Книга Еклезіястова дослі�
джує й у кінцевому рахунку відкидає
мирську мудрість і знання. Еклезіяст
просто описує різні точки зору люди�
ни «під сонцем» (це вислів зустріча�
ється в книзі двадцять дев’ять разів).

Цю книгу написав цар Соломон, що
прагнув відповісти для себе на основ�
ні життєві запитання. Якщо ставити ці
запитання, живучи порожнім життям
без Бога, то розв’язку в них немає, а
нові запитання продовжують додава�
тися. Однак, підходячи до заключного
висновку, Соломон більше не ставить
запитань, але пропонує їхнє рішення,
розповідаючи про принципи, за яки�
ми варто жити.

Життя – це дар
(Еклезіяст 12:1)

За Своєю природою Бог цілеспрямо�
ваний. У Нього є обґрунтування для
всього, що Він робить. Ви можете не
розуміти Його спонукань. Однак не ди�
вуйтеся цьому, адже іноді ви навіть не
розумієте, чому самі робите деякі речі.
Як же вам тоді зрозуміти велику Божу
мету? Обмеженому людському розуму
важко вмістити нескінченність Божого
мислення. Але ваше прагнення зрозу�
міти Бога, досвід вашого ходіння з Ним
завжди буде закликати вас довірятися
Йому, тому що в Нього є мета для
усього, і ця мета добра.

Життя приходить від Бога. Життя
приходить від «Творця твого». Соло�
мон розчарувався в житті, бачачи, що

Біблійний текст: Еклезіяст 12 розд.
Ключова істина: ми підзвітні Богу
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воно сповнене марнославства і марно�
ти, поки не сприйняв його як дар від
Творця. Коли ви втрачаєте сенс життя,
то можете повернути його, якщо виз�
наєте, що створені Богом.

Пам’ятайте свого Творця з юних ро�
ків життя. «Пам’ятай». Коли ви моло�
ді, то здається, що життя простягаєть�
ся перед вами в нескінченну далечінь.
Ви думаєте, що ніколи не постарієте
настільки, щоб не ходити на роботу,
не лазити по горах у відпустці, не
одружитися чи не робити покупки са�
мостійно. Однак з кожним днем плин
життя прискорюється, і ви починаєте
розуміти, що воно занадто коротке.
Але тільки проясняється ваше бачен�
ня, як починає відмовляти розум! То�
му, поки у вас ще є пам’ять, пам’ятай�
те Господа.

Юність – це час приходу до Бога.
Пізнавайте Господа «в днях юнацтва
свого». Статистика зазначає, що біль�
шість людей приходить до Христа в
молодості. Узагалі, дев’яносто п’ять
відсотків усіх віруючих приходять до
Христа у віці до п’ятдесяти років, а
більшість з них – до двадцяти п’яти.
Юність – це вік пізнання Бога. Якщо
ви не знайшли Його перш, ніж зістарі�
лися, то не витрачайте надаремне час,
шкодуючи про безповоротно загубле�
ні роки. Живіть, щодня пам’ятаючи
про Господа.

Життя хилиться до смерті
(Еклезіяст 12:2�7)

Пам’ятати про Бога не означає, що ви
можете час від часу згадувати про Ньо�
го. Пам’ятати про Господа – означає
завжди пізнавати Його, спілкуватися і
ходити з Ним. Для цього є дві причини.
По�перше, приходять «злі дні». Це дні
переживань і нещасть, що завжди мая�

чать на обрії. Щоб справитися з ними,
вам потрібна буде допомога від Госпо�
да. По�друге, ваше життя можуть на�
повнити дні «неприємні». Без фізичної
і духовної сили вам важко буде спра�
влятися з тим, що приносить життя.

Ви постарієте. Через образні висло�
ви Еклезіяст в останньому розділі своєї
книги описує недоліки старечого віку і
саму смерть. Чи варто чекати такого
стану, щоб визнати свого Творця?

✔ Ваш розум і зір будуть згасати.
«Стемніє сонце, і світло, і місяць, і зо�
рі». Ваша пам’ять і розум будуть втра�
чати в старості колишню рухливість і
ясність. Також літні люди мають чима�
лі проблеми з зором. Стає не тільки
важко читати, розглядати картини чи
пейзажі. У результаті деяких очних
хвороб люди взагалі втрачають зір.

✔ Ви втратите свою силу. «Затрем�
тять ті, хто дім стереже». «Ті, хто дім
стереже» – це руки, що звичайно до�
глядають за всім організмом – лікують
його від хвороб, годують і напувають
його, охороняють від ударів. Усе ваше
життя вони були дуже корисними в
підтримці тіла в належному стані, але
настане час, коли вони затремтять самі
по собі. «І зігнуться мужні». Ноги і спи�
на, найдужчі частини тіла, втратять
свою міцність. Кажуть, що одна з оз�
нак старіння – це коли коліна підгина�
ються, а поперек не розгинається.

✔ Прості завдання стануть важкими.
Ваші «млинарі» – зуби, що мелють їжу,
не будуть більше працювати, як ко�
лись – їх стане надто мало.

✔ Зникне очікування дива і весе�
лість. «Потемніють ті, хто в вікно визи�
рає». Вам стануть нецікавими розваги,
навіть найпростіші. Багато чого, що за�
хоплювало вас усе життя, перестане
вас цікавити.
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✔ Усе важче буде відпочити. «І голос
пташини замовкне». Вас турбуватиме
безсоння, будуть будити найменші зву�
ки. Одночасно з цим, ви цих звуків не
зможете чітко розрізняти навіть у пе�
ріод неспання, тому що слух ваш буде
псуватися.

✔ Зросте ваш страх. «І двері подвій�
ні на вулицю замкнені будуть», висоти
і дороги будуть вам страшні. Ви будете
боятися багатьох речей, що раніше
сприймали, як саме собою зрозуміле.
Ви будете боятися квартирних злодіїв,
швидкої їзди на машині і підйому схо�
динками.

✔ Ваша зовнішність зміниться. «І
зацвіте мигдаль». Мигдальне дерево
стає білим, коли зацвітає. Таким же
стане ваше волосся. Зміниться уся ва�
ша зовнішність.

Зміниться ваш світогляд. Ваші сьо�
годнішні взаємини з Богом будуть впли�
вати на те, як ви зістаритеся завтра. Де�
які старіють благодатно, а деякі – не�
приємно. Вам, безсумнівно, знайомі як
милі старенькі, так і не дуже люб’язні.
Хіба вам не хочеться старіти благодат�
но? Готуйтеся до цього сьогодні, зміц�
нюючи ваше спілкування з Богом.

Також ваші взаємини з Богом зміц�
нять вас перед лицем неприємних
сюрпризів старіння. Соломон вказує на
три з них.

✔ Коли ви постарієте, маленькі про�
блеми вашої молодості стануть обтя�
жливими. Подивіться на коника�стри�
бунця. Ви знаєте, що він не важить ба�
гато. Однак маленькі проблеми, що ні�
коли вас не турбували в молодості,
стануть для вас гігантськими, коли ви
постарієте. Якщо ви в молодості нав�
читеся покладати турботи на Бога, то
побачите, що Він здатний підтримати
вас, коли вони зростуть.

✔ Коли ви постарієте, то завдання,
які тішили і запалювали вас ентузіаз�
мом в юності, стануть лякати вас. Ви
будете боятися помилитися. Ви будете
надавати перевагу тому, щоб усе зали�
шалося на своїх місцях. Ви не захочете
ставити перед собою нових завдань. У
юності немає страху перед майбутнім,
але люди похилого віку в ньому не
впевнені. Саме тому Господь потрібний
вам сьогодні. Нехай Він забере страх,
що прийде разом зі старінням.

✔ Коли ви постарієте, зміниться ва�
ше розуміння часу і можливостей.
Юність має тенденцію жити сьогодніш�
нім моментом; люди похилого віку ма�
ють тенденцію жити в минулому. Бага�
то старих людей бачать найкращі свої
роки позаду. Вони говорять про «старі
добрі часи». У цьому немає нічого по�
ганого, аби тільки минуле не заважало
йти з Богом у майбутнє. Подбайте про
те, щоб завершити своє християнське
життя так, як ви його розпочали, – на
високій ноті!

Життя знаходить зміст у Бозі
(Еклезіяст 12:8�14)

Велика частина людської мудрості –
це зовсім не мудрість. Щодо старіння
світ радить: «Коли досягнеш кінця
своєї мотузки, зав’яжи вузол і тримай�
ся за нього». Це звучить, як корисна
порада, однак що робити, коли мотуз�
ка порветься чи розтріпається вузол?
Мирська мудрість не дасть вам розра�
ди, проводу чи наставляння, особливо
в питаннях життя і смерті. Для цього
потрібна Божа мудрість.

Коли Соломон закінчував записувати
Книгу Еклезіястову, він уже досліджу�
вав життя з різних його боків. Він ро�
бить висновок, що Слово Боже подібне
до надійно забитого цвяха. Тільки за
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нього людина може без побоювання
триматися в часи життєвих катастроф.
На найважливіші запитання можна от�
римати відповідь, але правильну відпо�
відь може дати тільки Творець життя,
Сам Бог. Спроба людини відповісти на
запитання, що ставить життя, приведе
до ще більшої кількості нових запитань.

У Богові – секрет життя, і Він – при�
чина вашого існування. Поки ви не
почнете пізнавати Його Самого і Його
мети, ваше життя буде повне ката�

строф. Це ясно й остаточно сформу�
льовано в заключних віршах Книги
Еклезіястової.

«Бога бійся, й чини Його заповіді, бо
належить це кожній людині». Мета цих
слів – показати вам повноту і сенс жит�
тя. Повнота життя вимірюється не про�
сто роками. Вона вимірюється тим,
наскільки тісно життя пов’язане з Бо�
гом. Соломон закликає вас осягти цю
істину зараз, щоб ви служили Богу, по�
ки ще є можливість.

Завдання «Я в похилому віці»

У 12 розділі Книги Еклезіястової описані деякі картини старіння. Які факти що�
до старіння ви бачите в кожній картині?

1. Темніє світло.

2. Тремтять ті, хто дім стереже.

3. Згинаються мужні.

4. Спиняють роботу свою млинарі.

5. Темніють ті, хто в вікно визирає.

6. Двері подвійні на вулицю замикаються.

7. Голос пташини замовкає.

8. Затихають всі дочки співучі.

9. З'являється страх висоти і доріг.

10. Цвіте мигдаль.

11. Кобилка обтяжіє.

12. Гинуть бажання.

13. Людина відходить до вічного дому свого.
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Екл. 12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Екл. 10�11
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Екл. 8�9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Екл. 7
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Екл. 5�6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Екл. 3�4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Екл. 1�2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені



Яким має бути життя Церкви 65

Багато людей вважають Книгу Об’яв�
лення важкою для розуміння, але, по
суті, це не так. Слово «Об’явлення» оз�
начає «несподіване розкриття істини,
що несе ясність чи розуміння». Ця кни�
га – Об’явлення про Ісуса Христа. Він є
ключем до розуміння цієї книги.

4 розділ Об’явлення – це воістину
один із найбільших розділів усієї Бі�
блії. Разом з 5�м розділом він описує
сцену небесного поклоніння, центром
якого є Ісус Христос, Агнець Божий.

У багатьох церквах сьогодні відро�
джується істинне поклоніння. Це пре�
красно! У Біблії явно показано, що по�
клоніння є життєво необхідним еле�
ментом нашого життя, тому що Бог
створив нас для поклоніння Йому.

У кожній людині є потреба підняти�
ся вище себе та вшанувати щось біль�
ше, ніж ми самі. Ця потреба поклоня�
тися стала приводом для Об’явлення
Ісуса Христа, описаного в 4�5 розділах
останньої книги Біблії. Апостол Іван як
представник людства запрошений на
небо, щоб побачити славу Божу. У
цьому видінні Іванові з’являється Хри�
стос, що займає по праву належне Йо�
му місце і приймає поклоніння від
безлічі небожителів. Ісус Христос – це
Той, Хто гідний нашого поклоніння!

Запрошення до поклоніння
(Об’явлення 4:1)

Відчинені двері. «Двері на небі від�
чинені». Це треті двері, що згадуються
в Книзі Об’явлення. Для Філадель�
фійської церкви Бог відкрив двері мо�

жливостей (Об’явлення 3:8), а як під�
сумок послань до семи церков Азії
Ісус сказав: «Ось Я стою під дверима
та стукаю» (Об’явлення 3:20). Це две�
рі особистого заклику. Але двері
Об’явлення, відкриті в 1 вірші 4�й роз�
ділу, виявляють перед нами майбутнє
віруючих. Іванові дозволено було по�
бачити те, що колись відчує кожен
християнин. Ці образи викликають у
нас відчуття захопленого очікування.

Запрошення. «Іди сюди». Приблиз�
но за шістдесят років до цього видін�
ня Іван почув від Христа слова: «Я...
йду приготувати місце для вас» (Івана
14:2). Тоді Іван повірив, а тепер ба�
чить, що все сказане йому Ісусом –
правда. Іван відвідує це приготовлене
місце, щоб свідчити нам про його ре�
альність і привабливість.

Обіцянка. «Я тобі покажу, що статися
має по цьому». Коротке словосполу�
чення «по цьому» часто зустрічається
в Книзі Об’явлення як посилання на
майбутнє. Наприклад, Ісус сказав: «От�
же, напиши, що ти бачив, і що є, і що
має бути по цьому» (Об’явлення 1:19).
Іванові було дозволено побачити кар�
тину з майбутнього, що підтверджує
йому той факт, що Ісус гідний бути
Господом.

Погляд на Бога
(Об’явлення 4:2�8)

Сьогодні великий наголос ставиться
на тому, Кому відбувається поклонін�
ня. Разом з тим, надзвичайно важли�
во правильно поклонятися Богу. Ісус

Біблійний текст: Об’явлення 4�5
Ключова істина: поклоніння Богу – це велика честь і обов’язок
кожного християнина
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дав нам приклад, коли сказав: «Бог є
Дух, і ті, що Йому вклоняються, по�
винні в дусі та в правді вклонятись»
(Івана 4:24). Поклоніння – це духовне
заняття. Іванові виявлене небесне ба�
чення, коли він знаходиться «у дусі»
(Об’явлення 4:2). Дух Божий напра�
вляє його і виявляє йому те, що йому
потрібно побачити.

Чи відповідає ваше поклоніння Богу
тому, що Дух дав Іванові побачити в
цьому розділі?

Престол на небі. Це втішний образ!
Часто ми відчуваємо ніяковість через
події, що відбуваються навколо нас.
Ми схильні дивуватися, чому відбу�
вається те чи інше. Ми настільки за�
плутуємося в житті, що забуваємо про
те, що Бог сидить на престолі. На небі
немає хаосу. Все підвладне Богу. Його
престол стоїть на небі, і він не зникне
згодом, як більшість відомих нам ре�
чей. В одному тільки цьому розділі
Божий престол згадується чотирнад�
цять разів, і сорок шість разів у всій
Книзі Об’явлення. Це перший образ,
що повинен підбадьорювати наші сер�
ця, коли ми поклоняємося Богу.

Той, Хто сидить на престолі. Пре�
стол зайнятий. Бог не складає Своїх
повноважень. Можливо, ви знаєте
про англійського короля Едуарда VІІІ.
Один з епізодів його життя ввійшов в
історію як романтична казка про юно�
го і вродливого короля, який відрікся
від свого трону через кохану жінку.
Але це була не просто історія кохання
і жертовності. На короля чинили силь�
ний тиск уряд, його політичні вороги і
навіть його союзники. Едуард не міг
переносити цього далі і звільнив трон.
Але ніщо не може змусити Бога зійти
з Його престолу на небі. Він займає
його вічно.

Слава, що оточує престол. Це пре�
красна сцена, для опису якої викори�
стовуються доступні людському ми�
сленню образи, інакше її неможливо
було б зрозуміти! Сидячий на престо�
лі має вид яспіса. Яспіс, як чистий
кристал, символізує Божу чистоту.
Сардис – це кристал насичено�черво�
ного кольору, що говорить про споку�
ту кров’ю Агнця. Веселка, що нагадує
смарагд, говорить про Божу благо�
дать і Його милосердя (Буття 9:12�
17). Усе це лише ті прообрази, які Іван
спромігся підібрати для опису такої
чудової сцени.

Ті, що поклоняються перед престо�
лом. Навколо престолу знаходяться
інші двадцять чотири престоли, на
яких сидять двадцять чотири старці,
одягнені в біле, із золотими вінцями
на голові. Ми вважаємо, що ці старці
представляють віруючих всіх часів.
Однак важливо не настільки те, хто ці
старці, наскільки те, що вони роблять.
Разом з ангелами вони зайняті покло�
нінням Сидячому на престолі. Покло�
ніння – це небесна діяльність.

Значення поклоніння
(Об’явлення 4:9�11; 5)

Поклоніння – це гідна відповідь Богу.
Двадцять чотири старці «падають... пе�
ред Тим, Хто сидить на престолі». Ми
повинні поклонятися Богу, так як це
найкраще, що може робити творіння у
присутності свого Творця, а спасенні у
присутності Спасителя. Ми маємо по�
требу в прославленні Його. Якщо не�
бо – це найблагословенніше місце, яке
можна собі тільки уявити, а поклонін�
ня – головне заняття цього найблаго�
словеннішого місця, то поклоніння мо�
же принести небесний відтінок у наше
життя на землі.



Бог гідний нашого поклоніння. «До�
стойний Ти». Якби пастор церкви, член
уряду чи яка�небудь видатна людина
ввійшла б до кімнати, ми з поваги
встали б. Але якби до кімнати ввійшов
Ісус Христос, ми б у благоговінні упали
обличчям униз. Він – наш Творець і
Господь. Тільки Він гідний поклоніння
(Об’явлення 5:11�12; 7:11�12).

Поклоніння спрямовує нашу увагу до
Бога. Саме «перед Тим, Хто сидить на
престолі» ми падаємо долілиць. У по�
клонінні ми переводимо центр нашої
уваги з наших проблем і самих себе на
Бога. Поклоніння змушує нас усвідоми�
ти Його присутність. Воно веде нас до
спілкування з Господом. Ми відводимо
погляд з менш важливих речей, щоб зо�
середитися на Тому, Хто вищий за все.

Поклоніння Богу дає нам Його розу�
міння всього, що відбувається. Ми виз�
наємо перед Богом: «З волі Твоєї існує

та створене все». Через поклоніння ми
визнаємо Його велич і усвідомлюємо,
що Він здатний вирішити всі наші про�
блеми. Іноді вони виглядають дуже
серйозними та безвихідними, але коли
ми бачимо славу, велич, могутність і
силу Бога, вони втрачають своє зна�
чення. З Божої позиції все, з чим ми
стикаємося, має вирішення.

Поклоніння змінює нас. Іван спосте�
рігає, як старці «складають вінці свої
перед престолом». Ця дія показує нам,
що поклоніння змінює наше ставлення
і мислення. Це є нагадуванням, що ми
не земні жителі, а просто мандрівники,
що йдуть у небесне місто, що вся за�
служена нами слава належить Господу.
Ми ніколи не зможемо по�справжньо�
му поклонятися Богу, залишаючись
при цьому озлобленими, цинічними й
егоїстичними, тому що поклоніння пе�
ретворює нас.

Боже запрошення 
до поклоніння

Погляд на Бога
Благоговійний 

відгук

Об'явлення 4

Об'явлення 5

Івана 4:1�29
Вихід 3:1�17
Ісуса Навина 5:13�15
Ісаї 6:1�8
Об'явлення 1:9�20
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Завдання «Тиждень поклоніння Богу»
На окремому аркуші паперу накресліть запропоновану таблицю і заповніть її. У

першій колонці запишіть вірші, які показують, що Бог першим запрошує людей
приходити в Його присутність. У другій – запишіть вірші, що показують Бога в Йо�
го славі. У третій – запишіть вірші, у яких дії тих, що поклоняються, зображують
їхній благоговійний страх перед Богом.
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Об. 4�5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. П.: Об. 7:9�17; 19:1�16
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Еф. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Пс. 94(95); 103(104)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. Письма: Пс. 41(42); 83(84)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 32(33)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: 1 М. 1�2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Бог доручив Церкві багато різних
справ. Ось деякі з них: поклоніння
Богу і Його прославлення; благовістя;
молитва; турбота про нужденних,
хворих, самотніх; утвердження істини
Слова Божого для навколишнього
світу; добрі справи для ближніх; ви�
ховання благочестивих дітей тощо.

На жаль, багато віруючих вважа�
ють, що виконанням цих церковних
справ повинні займатися лише свя�
щеннослужителі – пресвітери, дияко�
ни і їхні помічники. Цих людей ми так
і називаємо: «служителі» церкви.

Однак Біблія ніяк не зв’язує слово
«служитель» зі ступенем духовної іє�
рархії. Вона називає кожного хри�
стиянина служителем Бога, а служін�
ня – нашою працею для Нього. Інакше
кажучи, незалежно від того, чи по�
кличе вас Бог для проповіді чи ні, Він,
безсумнівно, закликає вас до служін�
ня. Це – основна концепція даного ци�
клу занять, названого «Практичне
служіння».

Що таке служіння? 
(Матвія 20:28; Ефесян 4:11�16)

Про залучення всіх християн до слу�
жіння Святе Письмо говорить і прямо,
і побічно. Служіння – це наслідування
прикладу Христа, «так само й Син
Людський прийшов не на те, щоб слу�
жили Йому, а щоб послужити, і душу
Свою дати на викуп за багатьох!»
(Матвія 20:28). Тут слово «служити»
не позначає «виконувати працю про�
повідника», а просто «бути слугою,
прислужувати».

Цей вірш чудовий! Син Людський
залишив місце, де Йому служили, де
ангели поспішно виконували всі Його
веління. Якби Ісус дотримувався прин�
ципу «аби лише мені було добре», Він
ніколи б не прийшов на землю.

Але Він прийшов. Прийшов «послу�
жити, і душу Свою дати на викуп за
багатьох». Він побачив потреби гріш�
ників і відклав усі Свої особисті інте�
реси, щоб подбати про спасіння лю�
дей, які гинуть.

Служити – це означає відкласти
власні справи і турботи, щоб зосере�
дитися на допомозі іншим людям.
Служіння – це виконання роботи, яка
доручена Богом Церкві. Існує особли�
ва роль кожного з офіційних служи�
телів церкви, таких як апостоли, про�
роки, благовісники, пастирі і вчителі.
Бог закликає їх до цього особливого
служіння, оскільки написано, що Сам
Христос поставив їх божественною
дією (Ефесян 4:8�10).

Однак зверніть увагу, яка роль виз�
начається лідерам церкви, яких за�
кликає Бог, «щоб приготувати святих
на діло служби». Не упустіть голов�
ного: «діло служби» – завдання «свя�
тих», тобто членів Тіла Христового,
Церкви.

Якщо ви вважаєте, що відповідаль�
ність за «справу служіння» у вашій
церкві лежить на плечах служителя,
ви не помиляєтесь. Ви – цей служи�
тель! Ісус дав нам приклад для наслі�
дування (Матвія 20:28) і закликає вас
служити (вірш 26) і бути слугою
(вірш 27).

Біблійний текст: Матвія 20:17�34; Ефесян 4:11�16
Ключова істина: Бог дає служіння кожному віруючому
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Як бути успішним у служінні?
(Матвія 20:17�34)

Ключовим віршем сьогоднішнього
уроку можна назвати Матвія 20:28. Цей
вірш набуває ще більшого змісту, як�
що розглянути контекст, у якому він
згадується. Вірші 17�34 можуть стати
чудовим планом нашого успішного
служіння Богу.

Відкиньте особисті задоволення за�
ради щастя інших (вірші 17�19). Ісус
цілком усвідомлював, що йде в Єру�
салим померти. І все�таки Він гово�
рить своїм учням: «Оце в Єрусалим
ми йдемо». Чому Син Людський по�
винен був видати Себе в руки вбивць?
Частковою відповіддю може бути:
«але третього дня Він воскресне».
Господь знав, що вмре за беззаконня,
а потім воскресне, щоб навічно спа�
сти тих, хто вірить у Нього (Римлян
5:10). Як і у випадку з Христом, успіх
вашого служіння залежить від того,
наскільки ви зможете відкинути влас�
ні інтереси заради добра інших лю�
дей. Для того, щоб принести плоди,
зерно має пережити смерть, має бути
поховане. Ви повинні умертвити влас�
ні інтереси, якщо хочете служити ін�
шим (Івана 12:23�26).

Відкиньте бажання бути головним,
видатним, значимим (вірші 20�23).
Яків і Іван зі своєю матір’ю просять для
себе фактично найвищих посад у зем�
ному царстві, що, як їм здавалося, Ісус
дасть їм, увійшовши в Єрусалим. Ісус
відповідає їм: «А сидіти праворуч Мене
та ліворуч – не Моє це давати, а кому
від Мого Отця те вготовано». Інакше
кажучи, «думайте про служіння, а не
про посаду; нехай Бог ставить началь�
никами тих, кого вважає за потрібне».
Наскільки більшого ви б змогли досяг�
ти, якби дозволили Богу вкласти енер�

гію, що витрачається на амбіції, у слу�
жіння іншим?

Відкиньте суперництво з іншими
християнами (вірші 24�27). Яків, Іван і
їхня мати були не єдиними, хто мріяв
про високу посаду в Царстві Ісуса.
«Як почули це десятеро, стали гніва�
тися на обох тих братів». Ісус знав,
що головною причиною їхнього об�
урення було не те, що Яків і Іван ви�
словили таке прохання, а те, що вони
зробили це першими, до того, як інші
встигли «замовити слівце» про обра�
ну ними посаду. Ісус сказав всім уч�
ням: «Ви знаєте, що князі народів па�
нують над ними, а вельможі їх тис�
нуть. Не так буде між вами, але хто
великим із вас хоче бути, хай буде
слугою він вам». Чи відкинули ви су�
перництво, щоб служити людям, не
порівнюючи свої успіхи з успіхами ва�
ших друзів�християн?

Відкиньте байдужість до страждань
інших людей (вірші 28�34). Коли Ісус
сказав: «Син Людський... прийшов...
послужити», така можливість з’явила�
ся відразу. Двоє сліпих чоловіків зак�
ричали: «Змилуйсь над нами, Госпо�
ди, Сину Давидів!». Численна юрба,
що оточувала цих двох, забороняла їм
«псувати» урочистість приїзду такої
«знаменитості» як Ісус. Можливо, во�
ни говорили «не кладіть свою ложку
дьогтю в нашу бочку меду» чи що�не�
будь подібне. І раптом Ісус зупинився.

Що зупинило Христа на Його доро�
зі? Лемент сліпих чи гнівні заборони
народу? Чи розуміли ті люди з натов�
пу, що хід «параду» зупинив Сам Хри�
стос, побачивши людську біду, що
для Нього була важливіша за будь�які
урочистості? Ісус, «змилосердив�
шись», доторкнувся до очей сліпих.
Його цілющий дотик перекреслив
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безсердечне ставлення юрби і роз�
крив нам істину: основа успішного
служіння – у співчутті і милосерді.

Учіться служити в Ісуса – Того, Хто
закликає вас до служіння. Для того,
щоб відгукнутися на Його заклик,
потрібно «заплатити ціну», що поля�
гає в одному слові – «смиренність».
Для цього необхідно відкинути влас�
не життя, особисті амбіції, суперниц�
тво і байдужість до потреб інших лю�
дей. Чи готові ви стати «невдахою» в
очах цього світу, щоб процвітати в
служінні Богу?

Як знайти своє служіння?
(Ефесян 2:10)

«Син Людський... прийшов... послу�
жити». Він закликає до служіння і вас.
Ця серія занять допоможе вам знайти
своє місце в служінні Богу.

На наших уроках буде розглянуто
багато сфер служіння, що відзначені в
Біблії. Перегляньте їхній перелік: нав�
чання, молитва за інших, благовістя,
турбота про нужденних, служіння
спілкування і прийняття, робота з
дітьми, турбота про хворих, служіння
співчуття, прощення, примирення і
підбадьорення. Досить навіть швид�
кого погляду, щоб зрозуміти: цей
курс – не про церковну ієрархію, а про
те, яким чином особисто ви як хри�
стиянин можете служити тим людям,
що цього потребують.

Також цей перелік вказує на прак�
тичне спрямування даної серії уроків.
Кожен урок – це біблійне заняття, що
спрямовує вас до особистого прак�
тичного служіння. Перегляньте зав�
дання наступних занять, щоб переко�
натися в цьому.

Ми молимося, щоб до кінця цієї ча�
стини занять із циклу «Яким має бути

життя Церкви» у вас не залишилося
сумнівів у тому, що Бог закликає до
служіння кожного християнина. Саме
тому останній урок називається «Го�
тові служити». Переходьте до черго�
вих уроків цієї частини, розмірковую�
чи про ваше покликання до служіння і
відповідаючи для себе на такі запи�
тання:

1. Як би я відповів, якби хтось на ву�
лиці запитав мене: «Ти служитель?»

__________________________________________

2. Яке служіння Бог призначив мені
в церкві (Ефесян 4:12)?

__________________________________________

3. На яке служіння мене обрала цер�
ква?
__________________________________________

__________________________________________

4. У якій сфері служіння моєї цер�
кви я бачу найбільшу потребу?

__________________________________________

5. Які мої духовні дари? Яке їхнє ло�
гічне застосування в служінні?
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

6. Чи згоден я приступити до на�
ступних 12 занять, твердо вирішивши
почути і відповісти на Божий заклик
до служіння?

__________________________________________
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УРОК 

14 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Матв. 20:17�34; Еф. 4:11�16
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Ів. 15:1�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. Письма: Іс. 52:13�53:12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Фил. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Ів. 13:1�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Лк. 22:14�30
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Мк. 10:32�52
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Кожен з нас є вчителем. Ми навча�
ємо інших через те, що говоримо і ро�
бимо. Ми впливаємо на наших родичів,
друзів, співробітників і навіть на тих
людей, яких не знаємо.

Ісуса під час Його земного служіння
називали «Учитель» (Івана 3:2). Місце
Святого Письма – Івана 13:1�17 – по�
казує нам, що Ісус навчав не тільки
словом, але і ділом. Це твердження
добре співвідноситься з 1 Коринтян
9:19�23, де Павло описує метод нав�
чання Божої звістки спасіння. У цих
двох цитатах ми знайдемо три прин�
ципи, що розповідають нам, як можна
ділитися Доброю Звісткою сьогодні.
Ми можемо навчати:

1) через приклад;
2) через слова;
3) через наше життя
навіть у тому випадку, якщо не були

«офіційно обрані» церквою на служін�
ня навчання.

Навчання прикладом
(Івана 13:1�11)

Коли Ісус обмив ноги Своїм учням,
це було найбільшим уроком смиренно�
сті, який тільки можна знайти в Біблії.

Учні називали Христа «Учитель і Гос�
подь» (Івана 13:13), і Він дійсно був та�
ким для них і є Ним для нас. І все�таки
Він, найбільший із усіх людей, зробив
те, чим зазвичай займався в домі най�
нижчий раб. Який приклад! Але вчинок
Христа був чимось більшим, ніж про�
стою ілюстрацією смиренного духу.
Він дає нам відповідь на запитання «як
ми повинні служити?».

Навчайте в будь�який час (вірші 1�
2). Ісус учив не тільки по суботах, ко�
ли люди збиралися в синагозі. Він
навчав день і ніч. Він навчав у при�
ватних будинках та у відкритому по�
лі. Він навчав, сидячи на пагорбі чи
стоячи в човні. Як тільки з’являлася
нагода, Він навчав. Саме так має від�
буватися і християнське свідчення.
Не чекайте, коли людина піде в цер�
кву і почує проповідника чи вчителя.
Говоріть зі своїми дітьми вдома чи на
прогулянці. Говоріть зі своїми спі�
вробітниками за чашкою кави чи з
друзями на спортмайданчику. Вико�
ристовуйте ті можливості, що вам
надаються.

Навчайте, керуючись правильними
мотивами (вірш 1). Якою була мотива�
ція Ісуса в навчанні учнів? Його спону�
кала невичерпна любов до них, а та�
кож усвідомлення швидкоплинності
наданого часу. Які мотиви керують ва�
ми при наставлянні ваших родичів,
друзів чи співробітників? Якщо це –
усвідомлення, що настає останній час
людської історії, і невичерпна любов
до них, то ви уподібнюєтеся Христу.

Біблійний текст: Івана 13:1�17; 1 Коринтян 9:19�23
Ключова істина: Ісус Христос хоче, щоб ми були взірцем 
для навколишніх

УРОК 

15
СЛУЖІННЯ НАВЧАННЯ

«Я б хотів побачити проповідь, ніж
щодня її слухати.

Я б хотів іти з кимсь поруч, ніж диви�
тися, куди він мені показує.

Очі сприймають краще, ніж вуха.
Навіть гарна порада може спантели�

чити, зате приклад – завжди зрозумі�
лий».
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Навчайте будь�якими способами
(вірші 3�11). Ісус навчав словом і ді�
лом. Його урок був пояснений і про�
демонстрований. Ні в кого не залиша�
лося можливості зрозуміти Ісуса не�
правильно. Незважаючи на Своє ви�
соке становище, Ісус подає приклад
найнижчого раба. Він говорить: «Хто
зверху приходить, – Той над усіма.
Хто походить із землі, то той земний,
і говорить по�земному. Хто прихо�
дить із неба, Той над усіма» (Івана
3:31). Проте Господь обмиває ноги
Своїм учням.

Ісус навчав кожного, незалежно від
його становища. Учні не заслуговува�
ли такої уваги Христа, саме тому Си�
мон Петро відмовлявся від обряду
обмивання ніг. Учні сперечалися, хто
з них буде більшим у Царстві Небес�
ному (Луки 22:24), а Христос учив їх,
як бути найменшим. Ісус навчав кож�
ного, хто цього потребував. І ми по�
винні чинити так само.

Навчання словами
(Івана 13:12�17)

Обмивання ніг Своїм учням для Ісу�
са було недостатньо. Він намагався
зробити все, щоб вони зрозуміли, як
Його дії можна застосувати в їхньому
житті. Він сказав: «А коли обмив ноги
вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й
ви один одному ноги вмивати» (Івана
13:14). Зверніть увагу на те, як Він ви�
кладає Своє навчання.

Розуміння духовної сторони (вірш
12). Ісус запитав: «Чи знаєте ви, що Я
зробив вам?». Ні, вони не знали. Ті
люди, що хочуть бути просто «живим
свідченням», не говорячи іншим про
Господа, коли�небудь побачать, що
багато хто не може зв’язати їхнє гідне
поваги життя з Ісусом Христом. Таким

чином, ці люди не виконують найго�
ловнішого Божого веління – приводи�
ти людей до Христа. Для того, щоб бу�
ти добрим свідком, необхідно гідно
жити і пояснювати людям причину
свого способу життя.

Розуміння фізичної дії (вірш 14).
«...обмив ноги вам Я, Господь і Вчи�
тель...». Чітке формулювання того,
що робить наш Господь – важлива ча�
стина християнського свідчення. Хри�
стиянське життя людини – це відгук
на те, що Ісус робить у її житті. Доб�
рий свідок завжди оглядається на
своє гріховне життя, згадує страждан�
ня Ісуса Христа за ці гріхи і свідчить
іншим про те, як Бог змінив його.

Пояснення того, що має робити хри�
стиянин (вірші 13�15). Господь сказав:
«Ви Мене називаєте: Учитель і Гос�
подь, – і добре ви кажете, бо Я є. А ко�
ли обмив ноги вам Я, Господь і Вчи�
тель, то повинні й ви один одному но�
ги вмивати. Бо то Я вам приклада дав,
щоб і ви те чинили, як Я вам учинив».
Божественний принцип полягає в то�
му, що справжня велич визначається
служінням, а не посадою. Парадокс
християнського життя можна вирази�
ти словами «дорога величі – це доро�
га смиренності» (Марка 10:44). Ваше
свідчення про Ісуса має містити наста�
вляння «якою має бути моя відповідь
на Божу милість».

Формулювання принципу підпоряд�
кування людини Богові (вірш 16). Ісус
сказав: «Раб не більший за пана сво�
го, посланець же не більший від того,
хто вислав його». Ісус – Пан, що дору�
чив нам Свою справу. Ми – Його слу�
жителі, що послані на працю. Тому ми
не більші, ніж Ісус, і навіть не такі ж
великі. Господь показав Своїм учням
«найнижче» служіння; чи маємо ми
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право служити людям в ім’я Його по�
іншому?

Насолоджуйтеся благословеннями
від покори (вірш 17). Господь гово�
рив: «Коли знаєте це, то блаженні ви,
якщо таке чините». Життя, наповнене
смиренним служінням, закінчується
чудесною нагородою. Говоріть і жи�
віть, як людина, що стала новим ство�
рінням у Христі. Нехай і ваше життя, і
ваші вуста виражають Євангелію, віру
яку ви сповідуєте.

Дайте відповідь на запитання: «На
кого я можу вплинути своїм життям і
словами наступного тижня?». Спочат�
ку почніть роботу з цією людиною у
своєму серці. Просіть Бога послати
вам можливість поділитися з ним
Доброю Звісткою про Ісуса Христа. І
як тільки ви побачите цю можливість,
без страху і сумніву використовуйте її.
Бог може використати вас для Своєї
справи, і Він зробить це.

Навчання своїм життям
(1 Коринтян 9:19�23)

Ісус навчає нас залишати гордість і
служити один одному в смиренності.
Апостол Павло прийняв це наставлян�
ня й успішно застосовував його у
своєму служінні (так само, як повинні
це робити ми). У своїх місіонерських
подорожах тодішнім світом Павло за�
стосовував принцип навчання влас�
ним прикладом, використовуючи нез�
вичайний спосіб: він був «для всіх...
усе, щоб спасти бодай деяких» з них
(1 Коринтян 9:22). Як цей принцип
можете застосувати ви?

Відкиньте власні інтереси, щоб до�
сягти великих результатів (вірш 19). У
цьому світі немає людини, що була би
не гідною вашої допомоги. У цьому
світі немає жодної людини занадто

високого становища, щоб вам не го�
ворити їй про Христа. Ви живете для
того, щоб служити кожній людині в
ім’я Ісуса Христа. Коли Господь уми�
рав, Він робив це «за всіх» (2 Корин�
тян 5:15). Ця спокутна дія стосувала�
ся кожної окремої людини і всього
людства.

Служіть без упереджень, вкладаю�
чи в це всі свої сили (вірші 20�23).
Станьте «для всіх... усе, щоб спасти
бодай деяких». Для Бога кожна люди�
на цінна. Ви ніколи не зустрінете лю�
дину, за яку не вмер Христос і якому
ви не повинні свідчити. Так як і Павло,
не розділяйте людей на тих, кому ви
повинні говорити про правду Божу,
виявлену в Ісусі Христі, а кому ні.

Для того щоб безперешкодно нав�
чати людей Божим істинам, треба
знайти чи створити «щось спільне» з
кожною людиною. Наприклад, для
Ісуса цим «спільним» стала проста
вода, коли Він заговорив із самарян�
кою біля криниці (Івана 4 розд.). Для
Павла «спільним» у стосунках з ба�
гатьма людьми, з якими він зустрі�
чався у своїй місіонерській роботі,
стало юдейське минуле. Уже літній
апостол Іван писав дітям, батькам,
юнакам і підліткам у своєму посланні,
знаходячи «спільне» з кожним з них у
вірі в Христа (1 Івана 2:12�14). 

Ми – одне ціле з усім людством: у
нас однакова природа, ми однаково
грішні, всі ми маємо потребу в Спаси�
телі, усім нам дається однакове спа�
сіння, за кожного із нас принесена
одна жертва для примирення з Богом,
усіх нас закликає до спасіння один
Господь.

Таким чином, усі ми – вчителі. Ми
знаходимося в цьому світі, щоб жит�
тям і словами свідчити про істину
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Божу в Христі Ісусі. Ми – «довірені
особи» Бога, і ми повинні бути вірні
Йому!

Для того щоб наше свідчення було
прийнято, наші слова і діла не повинні
розходитися. Якщо це не так, ви ризи�
куєте почути: «Твої діла так кричать,
що я твоїх слів не чую». Постійна не�

відповідність слів і діла – найвірніший
спосіб зруйнувати свідчення. Не нама�
гайтеся виглядати християнином лише
зовні. Живіть як християнин, будьте
ним в усьому, що ви робите. Говоріть
як християнин при спілкуванні. Вико�
нуючи все це, ви станете вірним слу�
жителем Христа.

Кому цього тижня я служитиму навчанням?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

НЕ ОСКВЕРНИ

Не оскверни Господнє Слово,
Не розміняй на суєту –
Воно народжене з любові
І має істину святу.

Візьми його собі на душу,
На все життя – не загуби –
І станеш ти утричі дужчим,
Знесеш гіркий тягар судьби.

Научить сіяти, орати
І добувати власний хліб
В той час, коли над світом, брате,
Чорнобиль став, як чорний німб.

Воно з тобою йти готове
З життям щоденним на двобій...
Не оскверни Господнє Слово,
Що прагне вічності тобі.

Сергій Рачинець
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УРОК 

15 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Ів. 13:1�17; 1 Кор. 9:19�27
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: 2 Тим. 1; 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Лк. 4:14�44
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Лк. 2:41�52; Мар. 6:1�6; Ів. 7:14�41
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Івана 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Матв. 7; 1 Кор. 3:9�20
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. Письма: Матв. 4:23�5:48
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Наскільки важливо молитися один
за одного? Настільки, що відсутність
молитви за інших – гріх! Божий пророк
Самуїл сказав: «Також я, не дай мені,
Боже, грішити проти Господа, щоб пе�
рестав я молитися за вас!» (1 Книга
Самуїлова 12:23).

Чому, якщо християнин нехтує моли�
твою клопотання за інших, це гріх?

1) Якщо він молиться тільки за свої
потреби і не намагається молитися за
інших – це вияв егоїзму.

2) Така людина залишає інших лю�
дей у їхніх нестатках, що могли б бути
вирішені за допомогою молитви.

3) У такому випадку ми нехтуємо
турботою про Церкву – Тіло Христа, у
якому кожен член піклується про ін�
ших і приходить на допомогу нужден�
ному.

4) Це перешкоджає планам Бога,
Який хоче благословляти людей за на�
шою молитвою.

З огляду на це, ми повинні виконува�
ти служіння молитви за свої потреби і
потреби інших.

Молитва Вчителя
(Івана 17 розд.)

Одна з молитов, що нам дав Господь,
записана в Івана 17 розд. Її справедли�
во називають «молитвою Вчителя» –
вона вчить нас молитися за інших.

Ісус звертався в молитві прямо до
Бога (вірші 1�8)

✔ Звертання в цій молитві просте,
але проникливе. «Ісус очі Свої звів до
неба і промовив: “...Отче...”. Як просто!

Не потрібно ніяких складних речень чи
теологічних термінів. Він звертається
до Бога так, як учив нас у Матвія 6:9:
«Ви ж моліться отак: “Отче наш, що
єси на небесах!”». Чи так звертаєтеся
до Бога ви? Поміркуйте, наскільки ва�
жливо те, що ми можемо звертатися
до Всемогутнього Бога простим і про�
никливим словом «Отче»! Коли ми ро�
бимо це, Дух Святий свідчить нашому
духу, що ми дійсно діти Божі (Римлян
8:16).

✔ Метою молитви Ісуса було про�
славити Бога (Івана 17:1). Це має бу�
ти мотивом і наших молитов. «І коли
що просити ви будете в Імення Моє,
те вчиню, щоб у Сині прославивсь
Отець» (Івана 14:13). Ми молимося за
насущні людські потреби, але кінце�
вою метою наших молитов має бути
не просте вирішення проблем, а про�
славлення Бога.

✔ «Просителем» у даній молитві
був єдинородний Божий Син (Матвія
3:17; 17:5). Христос мав прямий до�
ступ до Батька за Своїм становищем.
Він був Сином Бога, Який спілкувався
зі Своїм Батьком. Сьогодні ми, діти
Божі, можемо звертатися до нашого
Небесного Отця, оскільки приходимо
до Нього в ім’я Ісуса Христа. Скільки
впевненості під час молитви дає нам
це знання! І яку відповідальність це
накладає на нас – просити тільки те,
що Ісус схвалив би.

Ісус прийшов на землю з певними
завданнями:

� щоб люди довідалися про Бога;

Біблійний текст: Івана 17 розд.; Якова 5:16�20
Ключова істина: молитва клопотання за інших 
є одним із видів служіння Богу і людям
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� щоб віддати Себе в жертву для спо�
кути гріхів всіх людей;

� щоб усі люди пізнали Бога особи�
сто.

Поширення Доброї Звістки про Божу
любов – найголовніша і найбільша
справа на землі. Найважливіше знай�
омство на землі – знайомство з Богом.
І це те, за що молився Ісус. З чим при�
ходите до Бога в молитві ви?

Ісус молився за Своїх учнів (вірші
9�19)

Менше як через добу після цієї мо�
литви Господь буде виданий, побитий,
розп’ятий і похований... і Він це знає!
Тому молиться за Своїх послідовни�
ків. Який прекрасний приклад для
наслідування!

✔ Ісус молився, щоб Бог зберіг Його
учнів Своєю силою (вірш 11). Отець
зробив це. Почитайте 1 Петра 1:3�5 і
зрадійте! Збережені в руках Сина і От�
ця (Івана 10:27�29), учні були в безпеці
і тоді, і навічно.

✔ Ісус молився, щоб Його учні мали
радість (вірш 13) навіть тоді, коли грі�
ховний світ буде їх ненавидіти (вірші
14�16). Господь бажає учням того ж
миру, що має Він Сам (Івана 14:27),
незважаючи на те, що їх будуть нена�
видіти тією же ненавистю, якою нена�
виділи і Його (Івана 15:18�21).

✔ Христос молився, щоб учні були
освячені істиною, яка відкрилася через
Нього (вірші 17�19). Як вода очищає ті�
ло, так Слово Боже очищає дух (Ефе�
сян 5:25�27).

Чому Ісус так молився за Своїх уч�
нів? Іван пояснює це такими словами:
«полюбивши Своїх, що на світі були,
до кінця полюбив їх» (Івана 13:1). Він
любить і нас так само.

Ісус молився за кожного з нас (вірші
20�26)

Він молився за всіх, хто повірить у
Нього через свідчення Його учнів. Це
включає кожного з нас і кожного, хто
повірить через наше свідчення. Чого
просив Христос у Отця, коли молився
за нас?

✔ Ісус молився за нашу єдність з
Ним (вірші 20�23). Господь молився,
щоб віруючі були однодумні, як єдиний
Він з Отцем (Івана 10:30). Як одне тіло
складається з багатьох членів, так ми
складаємо одне Тіло в Христі Ісусі (Ри�
млян 12:4�5). Як злагоджено взаємоді�
ють всі органи тіла, так і християни по�
винні піклуватися один за одного та
одностайно виконувати заповіді Хри�
ста. Наша єдність не є чимось зовніш�
нім чи матеріальним, а внутрішнім і ду�
ховним. Ми – одне в дусі, ми – одне в
Господі. Наскільки ви берете участь у
цій єдності і розвиваєте її?

✔ Ісус молився, щоб ми могли бути
свідками (вірші 21,23). Це настільки
важливо, що Ісус згадує про це у Сво�
їй молитві двічі. Наша найголовніша
мета і завдання життя – свідчити про
Господа, про те як Він полюбив нас,
обмив Своєю кров’ю від гріха і зробив
царями і священиками Богу (Об’явлен�
ня 1:5�6). Що робите ви для свідчення
про свого Спасителя?

✔ Ісус молився, щоб ми були в Йо�
го присутності (вірш 24). Який вияв
любові! Він не бажає просто «викори�
стовувати» нас у цьому світі, але ба�
жає розділити з нами Свою славу у
світі прийдешньому. Щоразу, коли
християнин іде з життя, Бог відпові�
дає на це прохання Ісуса. В «оселі»,
«домі Отця» Ісус насолоджується
спілкуванням з віруючими, котрі вже
залишили земне життя (Івана 14:3).
Хай буде Його ім’я благословенне за
таке майбутнє для нас!
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✔ Ісус молився, щоб ми були спов�
нені Його любов’ю і присутністю (вірш
26). Він говорив про Себе і про Отця
ось що: «Ми прийдемо до нього, й
оселю закладемо в нього» (Івана
14:23). Щоб ми могли жити христи�
янським життям, ми повинні вірою
прийняти Христа у своє серце, вкорі�
нюючись і утверджуючись у Його лю�
бові (Ефесян 3:16�19).

Молитва учня
(Якова 5:16�20)

Звичайно, молитва Ісуса була ефек�
тивною, адже Він був єдинородним
Сином Бога. Але чи можемо так ефек�
тивно молитися ми з вами? Відповідь
Біблії – безперечне «так»! «Призна�
вайтесь один перед одним у своїх
прогріхах, і моліться один за одного,
щоб вам уздоровитись. Бо дуже мо�
гутня ревна молитва праведного»
(Якова 5:16).

Чотири речі мають бути у наших мо�
литвах:

1. Вони повинні висловлювати пока�
яння. «Признавайтесь один перед од�
ним у своїх прогріхах». Сповідання –
важка справа, оскільки для нього
необхідна смиренність. Але для ефек�
тивної молитви ця умова обов’язкова.
«Хто ховає провини свої, тому не ве�
деться, а хто признається та кидає їх,
той буде помилуваний» (Приповісті
28:13).

2. Наші молитви не мають бути егої�
стичними. «...Моліться один за одно�
го». Ми називаємо це «клопотанням»,
оскільки це прохання за інших, а не за
себе. Клопотання – це вища форма мо�
литви. Це любов до ближнього, вия�
влена на колінах. Це радує серце Бога.

3. Наші молитви повинні виходити з
чистого серця. Доступ до Бога одер�

жує «молитва праведного». «Очі Гос�
подні на праведних, уші ж Його на їх�
ній зойк» (Псалом 33(34):16). З
іншого боку, «коли б беззаконня я ба�
чив у серці своїм, то Господь не почув
би мене» (Псалом 65(66):18). Будьте
чисті, коли приходите до Господа.

4. Якщо ви будете виконувати всі ці
пункти, ваші молитви стануть силь�
ними й ефективними. Ми будемо
просити й одержувати, шукати і зна�
ходити, стукати і бачити двері, що
відчиняються (Луки 11:9�10). Ми бу�
демо бачити, як звичайна людина от�
римує незвичайні відповіді на моли�
тви за себе і за інших.

У Біблії записані приклади незвичай�
них відповідей на молитви звичайних
людей (Якова 5:17�18).

✦ Ілля був людиною, подібною до
нас, але Бог почув його молитву і від�
повів на неї (1 Царів 17�18 розд.). Тому
і сьогодні звичайні люди повинні мо�
литися.

✦ Ілля «помолився молитвою, щоб
дощу не було». Божа сила починає дія�
ти тоді, коли молитва виходить із сер�
ця того, хто молиться. Звичайна люди�
на може підносити незвичайні прохан�
ня. Ілля не знав і не зустрічав людини,
що вже просила подібного, але одер�
жав, що просив. Пророк хотів, щоб із�
раїльський народ упокорився і покаяв�
ся у своїх гріхах, тому він наважився
просити Бога й одержав відповідь на
свою незвичайну молитву: «І дощу не
було на землі аж три роки й шість мі�
сяців...». У це було б важко повірити,
якби Бог не помістив цю історію в Бі�
блію. Хто б міг подумати, що молитва
простої людини, такої ж, як ми з вами,
може бути такою ефективною? Але це
факт – Ілля молився, і Бог відповів йо�
му. Однак цим усе не скінчилося.



Кому я служитиму молитвою клопотання цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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✦ Коли Ізраїльський народ покаявся
в гріхах і навернувся від ідолів до
справжнього Бога, Ілля «знов помо�
лився, і дощу дало небо, а земля вро�
дила свій плід». Була звичайна люди�
на, що підносила Богу незвичайні мо�
литви. Наслідуючи його, намагайтеся
нести служіння молитви клопотання за
інших.

Сьогодні ми розглянули молитву
Христа, якою Він молився за тих, хто

вірить у Нього. Він просив для них Бо�
жого благословення і допомоги. Це –
клопотання.

Також на цьому занятті ми розгляну�
ли молитву звичайної людини за свій
народ. Він просив Бога затримати Свої
благословення, щоб привести народ
до покаяння. Це – теж клопотання.

Бог відповів на обидві молитви, і в
такий же спосіб Він відповість сьогод�
ні на вашу молитву за інших.

ПОМИЛУЙ НАС, БОЖЕ

Нерідко тривожать нас думи невтішні,
Наляжуть на душу – вночі не до сну...
Помилуй нас, Боже, що ми такі грішні,
Спаси і даруй нам воскресну весну.

Хай все зеленіє і серце радіє.
На щастя, на долю нам сонце встає.
Помилуй нас, Боже, і дай нам надію,
Що житимем доти, допоки Ти є.

Хай Слово Твоє, обважніле любов’ю,
За істину буде в щоденнім житті.
Помилуй нас, Боже, очисти нас кров’ю,
Яку Ти пролив на Голгофськім хресті.

Ця наша молитва і щира спокута
Хай лине у небо, не зна перешкод.
Помилуй нас, Боже, не дай нам забути,
Що ми на землі український народ.

Сергій Рачинець
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Св. П.: Ів. 17; Як. 5:16�20
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Буття 18
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Еф. 3:13�21; 1 Цар. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Лк. 18:1�17; 1 Тим. 2; 2 Сол. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Лк. 11:1�13; Дії 12:1�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: 1 Цар. 18
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: 1 Цар. 17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені



Яким має бути життя Церкви 83

Чи приводили ви коли�небудь люди�
ну до віри в Христа Ісуса? Багато хри�
стиян за усе своє життя не привели
жодної людини до Бога. І це при тому,
що кожному з нас Христос дав Велике
Доручення приводити до Нього душі.
Слово «свідок» є ключовим у книзі
Дій, а свідчення було першорядним
служінням у ранніх християн.

Але як ефективним свідком можете
бути ви? Івана 4 розділ дає нам гідний
приклад, коли Ісус свідчив і надбав для
Царства Божого грішницю. Більш де�
тальний розгляд Його методів дозво�
лить виділити основні принципи, які
допоможуть у свідченні вам. Але перш
ніж ви почнете вивчення даного питан�
ня, помоліться, щоб Господь вказав
вам, як ви можете стати Його вірним
свідком для тих, хто гине.

Предметне вивчення 
особистого свідчення 
(Івана 4:4�26)

Йдіть туди, де є потреба (вірш 4). У
новозаповітні часи Палестина була
розділена на три частини: на півдні –
Юдея, у центрі – Самарія і на півночі –
Галілея. Щоб якнайшвидше потрапити
з Юдеї в Галілею, людині необхідно бу�
ло пройти через Самарію. Але юдеї рід�
ко ходили цією дорогою. Через забо�
бони щодо самарян вони йшли на схід,
перетинали Йордан, потім ішли на пів�
ніч східним берегом Йордану, а потім
знову переходили ріку в західному на�
прямку, потрапляючи в такий спосіб у
Галілею. Ісус теж подорожував з Юдеї

в Галілею, але Він пішов через Сама�
рію. Саме там Він зустрів жінку біля
криниці в Сіхарі.

Коли Біблія говорить «...потрібно бу�
ло Самарію Йому переходити», слово
«потрібно» недоречне, якщо казати
про дорогу – Господь міг обрати будь�
який маршрут. Це слово в даному ви�
падку відноситься до потреби, потреби
самарянки й інших жителів міста Сіхар.
Таким чином, свідчачи, Ісус йшов туди,
де в цьому була необхідність. Не че�
кайте, коли хтось підійде до вас і поч�
не запитувати. Шукайте людей, які ма�
ють потребу в Ісусі, і діліться з ними
Доброю Звісткою.

Почніть спілкування (вірш 7). Коли
Ісус відпочивав, сидячи край криниці,
з міста підійшла жінка набрати води.
Вона не заговорила з Ісусом, оскіль�
ки була самарянкою, а Він – юдеєм.
Вона знала, що навіть якщо загово�
рить з Ним, то Він, швидше за все,
просто промовчить через свої упере�
дження. Як можна засвідчити, знахо�
дячись у таких умовах? Ісус почав
спілкування Сам. «Ісус каже до неї:
«Дай напитись Мені!»« Жінка дуже
здивувалася, що юдей заговорив з
нею. Ще більше вона здивувалася то�
му, що Він був згодний пити з глечи�
ка, до якого вона доторкалася (це був
ще один забобон тих часів). Жінка не
змогла стриматися: «Як же Ти, юдея�
нин бувши, та просиш напитись від
мене, самарянки? Бо юдеї не схо�
дяться із самарянами» (вірш 9). Це і
було початком спілкування.

Біблійний текст: Івана 4:4�42; Римлян 10:9�17
Ключова істина: Христос звелів нам нести Добру Новину
людям, що гинуть у гріхах

УРОК 
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Не дайте собі відхилитися (вірші
9,11�12,20). Ворог душ людських бу�
де робити все від нього залежне, щоб
відвернути вашу увагу від головного і
перешкодити донести звістку спасін�
ня. Самарянка порушила кілька різ�
них питань, що могли б відхилити
Ісуса, але Він пам’ятав, про що йде
мова.

✦ Ісус не звертав уваги на націо�
нальні розходження. Жінка сказала:
«...юдеї не сходяться із самарянами».
Може і так, але Ісус з ними спілкував�
ся. Його не цікавили міжнаціональні
марновірства. Перед Ним була жінка,
яка мала глибокі духовні проблеми.
Ісуса цікавила її душа, а не національ�
ність. Чи дозволяли ви міжнаціональ�
ним упередженням утримувати вас від
свідчення про Христа? Якщо так, то
сповідуйте це як гріх зневаги і будьте
готові свідчити будь�кому, бо Ісус лю�
бить кожну людину.

✦ Ісус не звертав уваги на фізичні
перешкоди. Коли Він пообіцяв дати
жінці воду, вона здивувалася: «...І чер�
пака в Тебе, Пане, нема, а криниця гли�
бока». Вона була настільки поглинута
матеріальними проблемами, що її ро�
зум навіть не помітив духовного аспек�
ту спілкування. Та й з чого б їй було це
зауважувати? Як і будь�який грішник,
вона була мертва в думках і вчинках. Її
потрібно було привести до розуміння
Доброї Звістки. Ось для чого необхідне
християнське свідчення. Диявол буде
відвертати увагу і розум людини, якій
ви свідчите, але все�таки у вас є мо�
жливість обійти його «маневри» і до�
нести звістку спасіння. Саме це і зро�
бив Христос.

✦ Ісус не звертав уваги на релігійні
розходження. «Отці наші вклонялися
Богу на цій ось горі, а ви твердите, що

в Єрусалимі те місце, де потрібно вкло�
нятись,» – сказала жінка. Тема про ду�
ховну чистоту, піднята Христом, не бу�
ла для неї зручною, тому вона намага�
ється змінити її. Але Ісус, коротко від�
повівши на запитання самарянки, про�
довжує Свою звістку. Ніщо не має зу�
пиняти благовістя.

Введіть у розмову тему про Бога
(вірш 10�24). Зауважте, Ісус вводить у
розмову звістку про спасіння без різкої
зміни теми. Ось три цікавих елементи,
як Він це робить.

✦ Ісус викликає цікавість жінки, ка�
жучи про те, що їй необхідно і що Бог
може дати. Він говорить: «Коли б зна�
ла ти Божий дар, і Хто Той, Хто гово�
рить тобі: «Дай напитись Мені», – ти б
у Нього просила, і Він тобі дав би жи�
вої води». Жінка була релігійною вже
за своєю культурою, але вона нічого не
знала про те, що може давати Бог.

✦ Ісус пропонує допомогу у вирі�
шенні проблеми, з якою самарянка
стикалася щодня. Їй регулярно дово�
дилося ходити по воду до криниці. Ісус
говорить їй про «воду живу», що дасть
їй можливість більше не ходити цією
дорогою. Жінка дуже зацікавилася.
Допоможіть невіруючій людині поба�
чити, як Бог може допомогти в її на�
сущних проблемах.

✦ Христос створив підґрунтя для по�
дальшого спілкування. Жінка захотіла
якнайкраще розібратися в цьому пи�
танні. Вона попросила: «Дай мені, Па�
не, цієї води». Самарянка вже була на�
лаштована на сприйняття головної ме�
ти їхньої розмови. Але спочатку вона
повинна була побачити свій гріх і виз�
нати свою потребу, тому Ісус порушив
тему шлюбу, привівши в такий спосіб
грішницю до усвідомлення найважли�
вішої її проблеми.
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Який чудовий приклад дано нам для
наслідування!

Скажіть головне (вірші 13�14)
✦ Покажіть обмеженість цього світу,

те, чого він не може зробити. Ісус ска�
зав: «Кожен, хто воду цю п’є, буде
прагнути знову». Погодьтеся, що цей
світ ніколи не зможе цілком задоволь�
нити нас. Ми можемо пити, але все ж
будемо хотіти ще.

✦ Покажіть переваги безцінного Бо�
жого дару. Ісус говорив про воду, яку
Він дасть віруючим у Нього, оскільки
«дар Божий – вічне життя в Христі Ісу�
сі, Господі нашім» (Римлян 6:23). Цей
дар доступний і нині.

✦ Пообіцяйте тому, хто слухає вас,
що Божий дар принесе повне задово�
лення його душі. Він більше «прагнути
не буде повік». Ви можете говорити
про це без усякого сумніву, «бо наси�
тив Він спрагнену душу, а душу голод�
ну наповнив добром» (Псалом
106(107):9). Господь продовжує наси�
чувати сьогодні і навічно.

✦ Пообіцяйте людині повноту ду�
ховного життя. «...Вода, що йому Я
дам, стане в нім джерелом тієї води,
що тече в життя вічне» (Івана 4:14).
Яка прекрасна новина для спраглої
душі! Розкажіть про це всім людям,
що навколо вас.

Спасіння душі, що гине – в Ісусі Хри�
сті (вірші 25�42). Ісус розповів сама�
рянці істину про Бога, про гріх, про
нездатність цього світу втамувати ду�
ховну спрагу людини. Тепер Він гово�
рить про Себе – Єдину Дорогу до Бога.
Почувши, що Ісус є Христом, тобто
Спасителем світу, жінка біжить у місто,
свідчачи про Ісуса своїм сусідам і знай�
омим. У результаті цього свідчення ба�
гато жителів Сіхара покаялися і прий�
няли Ісуса Христа своїм Спасителем.

Ісус закликає Своїх учнів до свідчен�
ня про Нього (вірші 34�38). Христос
вказує учням на безліч людей, готових
до прийняття спасіння, порівнюючи їх
з полями, готовими до жнив. Він поси�
лає Своїх послідовників, і нас у тому
числі, збирати врожай – приводити
людей до Бога для їхнього спасіння.

Присвятіть себе 
наверненню тих, хто гине 
(Римлян 10:9�17)

Місце Святого Писання Римлян 10:9�
17 закликає вас стати свідком Ісуса Хри�
ста. У цьому тексті наводяться п’ять
принципів, що можуть стати дороговка�
зом для кожного послідовника Ісуса
Христа – як виконувати Його веління.

Прийміть довірене вам служіння
(вірш 15). «Як будуть проповідувати,
коли не будуть послані?». Церкві дане
Велике Доручення, але це не говорить
про непотрібність особистого свідчен�
ня. Рання церква відчувала свій
обов’язок свідчити навіть при загрозі
смерті (Дії 4:18�20; 5:27�29,41�42). У
нас з вами те ж завдання: свідчити про
Ісуса Христа.

Несіть Добру Звістку (вірш 14). «Як
увірують у Того, що про Нього не чу�
ли?». Євангелія нашого Господа може
виявитися безсилою, якщо не знай�
деться людей, що несуть Христову
звістку іншим. Але при проголошенні
«вона – сила Божа на спасіння кожно�
му, хто вірує» (Римлян 1:16). «Тож віра
від слухання, а слухання через слово
Христове» (Римлян 10:17).

Закликайте до віри (вірш 12). «Той
же Господь є Господом усіх, багатий
для всіх, хто кличе Його». Закликайте
грішника повірити в Ісуса Христа. В
тексті Івана 3:14�18 похідні від слова
«віра» зустрічаються п’ять разів. Віра –
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це дорога до спасіння, відкидання ві�
ри – вірний шлях до вічного осуду.
Спонукайте загублену людину повіри�
ти звістці про спасіння.

Запрошуйте до дії (вірш 13). «Ко�
жен, хто покличе Господнє Ім’я, буде
спасений». Наше завдання – привести
грішника до Спасителя. Наш заклик:
«Покайтеся ж та наверніться, щоб Він
змилувався над вашими гріхами» (Дії
3:19). Звістка про спасіння не буде за�
вершеною, якщо немає заклику до
відповідної реакції, дії. Нагадуйте лю�
дині, що для спасіння їй необхідно по�
кликати до Господа.

Довірте роботу Богові (вірш 17).
«Тож віра від слухання, а слухання че�
рез слово Христове». Якщо ви розпо�
віли людині звістку про спасіння, ви
зробили усе, що могли. Решта – спра�
ва Божа. Ви не можете змусити люди�
ну вирішити. Вірте і моліться, щоб Бог
продовжив роботу в серці цієї людини
і привів грішника до Спасителя.

Ефективне благовістя полягає в то�
му, щоб поділитися істиною Євангелії в
силі Святого Духа і надати подальшу
роботу Богові.

Будьте свідками Христа. Просіть
Бога дати вам сміливість і мудрість
для свідчення людині, що має потре�
бу в спасінні. Пообіцяйте Отцю Небес�
ному, що ви засвідчите цій людині. А
потім ідіть і говоріть грішникові про
Христа. Сила Євангелії – у самій звіст�
ці спасіння, а не в здібностях того, хто
її несе.

Ісус обіцяв: «А хто питиме воду, що Я
йому дам, прагнути не буде повік; бо
вода, що Я йому дам, стане в нім дже�
релом тієї води, що тече в життя вічне»
(Івана 4:14). Ось як ви можете мати
вічне життя:

1. Знайте, що Бог любить вас і бажає
дати вам нове життя (Івана 3:16;
10:10).

2. Гріх відокремив вас від Бога і того
життя, що Він для вас призначив (Ри�
млян 5:12).

3. Ісус Христос помер і воскрес, щоб
ви мали вічне життя (Римлян 5:8;
6:23).

4. Покайтеся у своїх гріхах і відвер�
ніться від них (Дії 3:19; 17:30�31).

5. Прийміть Ісуса Христа вірою (Рим�
лян 10:9,13).

Кому я служитиму благовістям цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Св. П.: Ів. 4:4�42; Рим. 10:9�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Йона 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Йона 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Йона 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Йона 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. Письма: 1 Хр. 16:7�36
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: Пс.21(22); Іс. 52:1�12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Напевно багато хто з нас чув, як
пастор закликав під час проповіді:
«Виходьте на ниву і служіть Господу».
І в багатьох виникали запитання: де
вона, ця нива? Як я можу служити
Господу, потрапивши туди?

Відповідь на запитання «як служити
Господу» проста – ми служимо Богу,
служачи людям в ім’я Його. Таким чи�
ном, відповідь на запитання «де зна�
ходиться нива» приходить автоматич�
но: це людина, якій ми можемо допо�
могти.

Одна жінка перед смертю віддала
свою Біблію дочці. На закладці було
написано: «Запитай мене, у чому воля
Божа, і я без вагання відповім: це
добрі справи, які ти можеш зробити
для ближнього».

Приклад Ісуса 
в допомозі нужденному 
(Луки 4:16�21)

Турбота про нужденних починається
з поклоніння Богу (вірш 16). У суботу,
як завжди, Ісус пішов на поклоніння в
місцеву синагогу. Йому запропонува�
ли читати Писання, давши для цього
сувій Книги пророка Ісаї. Він встав і
прочитав вірші 1 і 2 з 61 розділу, після
чого сів (така була традиція) і почав
проповідувати, ґрунтуючись на цьому
тексті. Під час богослужіння Він гово�
рив про допомогу нужденним.

Поклоніння – важлива частина ва�
шого служіння. І навпаки, ваше слу�
жіння буде спонукати вас до покло�
ніння. Неспроможність одного буде
спричиняти неспроможність другого.

Турбота про нужденних повинна
ґрунтуватися на Писанні (вірш 17). Ми
віримо в доброчинність, але тільки на
підставі Писання й у його рамках. Є
деякі люди, яким не можна допомага�
ти: «Як хто працювати не хоче, – нехай
той не їсть!» (2 Солунян 3:10). З іншо�
го боку, тим, хто дійсно бідує і не
здатний забезпечити себе, необхідно
допомагати без обмежень і доти, доки
існує потреба.

Турбота про нужденних має спрямо�
вуватися Святим Духом (вірш 18). Пе�
ред словами про допомогу нужден�
ним Господь прочитав попередній
текст: «На Мені Дух Господній, бо Ме�
не Він помазав...». Християнська доб�
рочинність має керуватися не мінли�
вими людськими почуттями, а спря�
мовуватися Святим Духом за Словом
Божим. Християнське служіння – це
священнодійство, у якому Бог слу�
жить через Своє дитя.

Турбота про нужденних поширюється
на всі їхні потреби (вірш 18). Ісус у Своє�
му переліку не робить винятків ні для
кого. Він каже, що прийшов служити
вбогим, тим, хто у скорботі, полоненим,
хворим і змученим. Якби Він служив на
землі сьогодні, Його можна було б знай�
ти в лікарнях, в’язницях і будинках для
людей похилого віку. Він не розподіляв
потреби за видами чи важливістю. Його
співчуття виливалося на кожного нуж�
денного. Головна мета цієї турботи –
знайти потребу і задовольнити її.

Турбота про нужденних розкриває
Божу благодать (вірш 19). «...Пропо�
відувати рік Господнього замилуван�

Біблійний текст: Луки 4:16�21; 2 Коринтян 8:1�15
Ключова істина: Бог хоче, щоб ми підтримували нужденних
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ня...». Ця фраза означає «час Божої
прихильності», інакше кажучи, час,
коли люди можуть шукати Божого
прощення і спасіння. Турбота Ісуса
Христа про нужденних була знамен�
ням того, що Бог відкриває двері бла�
годаті страждальцям.

Це ж саме ви можете бачити і сьо�
годні, чи то дома, чи на роботі, чи в
іншому місці. Медична чи продуктова
допомога дуже часто може відчиняти
двері сердець до слухання Євангелії
(це підтвердять ті, хто працює в лікар�
нях). Коли ви допомагаєте нужден�
ним, ви виявляєте людям милість Бо�
жу і, відповідно, відчиняєте цим серця
до слухання свідчення і прийняття
спасіння.

Наше рішення 
щодо допомоги нужденним 
(2 Коринтян 8:1�15)

Християни Македонії (північ Греції)
довідалися про те, що в Юдеї страшна
посуха. Їхні брати і сестри в Христі по�
трапили у велику скруту і не мали еле�
ментарних, необхідних для життя ре�
чей. 8 і 9 розділи Другого Послання до
коринтян написані апостолом Павлом
з метою надихнути віруючих на те, щоб
вони також брали участь у служінні ма�
теріальною допомогою, цим самим по�
легшуючи страждання нужденних. У
тому, як вони йшли за прикладом Хри�
ста, простежуються такі принципи.

Допомагати нужденним, наслідуючи
інших (вірш 1). «Подивіться, як чинять
церкви Македонії», – пише Павло. Він
очікує, що їхній приклад спонукатиме
церкви Ахаї (південь Греції) також взя�
ти участь у збиранні необхідних коштів
для святих. У свою чергу, їхній приклад
спонукає нас сьогодні відповідати на
потреби, які ми бачимо навколо.

Допомагати нужденним, незва�
жаючи на власні труднощі (вірш 2).
Ми не знаємо труднощів, з якими
стикалися християни Македонії. Ми
знаємо тільки те, що це можна було
описати словами «серед великого
досвіду горя». Павло акцентує увагу
на жертовності цих християн, що й
самі бідують. То чи справедливо ви�
правдувати своє небажання допо�
могти нужденним фразою «як мені
віддавати іншим, коли я й сам бід�
ний»? Чи завжди наша відмова допо�
могти дійсно пов’язана з власним
важким матеріальним становищем,
чи це тільки маска, під якою ховаєть�
ся наш егоїзм? Чи згадуєте ви бідну
вдову, що віддала дві лепти – усе, що
мала, увесь свій прожиток (Марка
12:42)? Чи пригадуєте ви жінку, що
віддала останній шматок хліба Божо�
му пророку й очікувала після цього
своєї і синової смерті з голоду (1 Ца�
рів 17 розд.)? Згадуючи цих та інших
біблійних героїв, не «вчіплюйтесь» в
те, що маєте. «Хто милостивий до
вбогого, той позичає для Господа, і
чин його Він надолужить йому»
(Приповісті 19:17).

Допомога нужденним починається з
бажання в серці (вірші 3�4). Допомог�
ти нужденним – це самостійне рішен�
ня. Церкви Македонії просили апосто�
ла Павла прийняти їхній дар і в такий
спосіб розділити з ними честь послу�
жити друзям�християнам. Не було ні�
яких закликів, ні обіцянок якихось на�
город. Людей спонукала тільки Божа
любов. Не написано, хто скільки при�
ніс. Павло акцентує увагу на тому, що
вони бажали жертвувати. «Бо коли є
охота, то приємна вона згідно з тим,
що хто має, а не з тим, чого хто не
має» (вірш 12). Дух, що дає бажання
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допомагати нужденним людям, – це
Дух нашого Господа. Розвивайте у
своєму серці таке бажання.

Допомогу нужденним треба нада�
вати через гідних служителів (вірші
4�6). Члени Македонської церкви
просили Павла прийняти їхній дар і
подбати, щоб він був правильно роз�
поділений. Щоб уникнути будь�якого
непорозуміння стосовно грошей,
Павло об’єднується з братом, якого
церкви обрали як свого представни�
ка. Разом вони отримали пожертву�
вання і передали їх святим у Єрусали�
мі. Слава Богу, що і сьогодні ми ма�
ємо таких же вірних християнських
співробітників.

Бог велить віруючим зростати в лю�
бові Христовій (1 Петра 1:22). Ця лю�
бов – дар Святого Духа (Римлян 5:5).
Якщо ви зростаєте в любові, ви будете
зростати й у служінні доброчинності.
Більш того, Павло, кажучи про добро�
чинність і турботу про інших, навіть
просить, «щоб збагачувались ви і в
благодаті оцій». Діючи так, ви незаба�
ром довідаєтеся, що означає «блажен�
ніше давати, ніж брати» (Дії 20:35).

Яка людина, що потребує допомоги,
вам спала на думку під час сьогодніш�
нього уроку? Це саме та, до кого Бог
хоче вас направити для допомоги. Зро�
біть це сьогодні і проявіть любов Хри�
ста своєю доброчинністю.

Кому із нужденних я служитиму цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Лк. 4:16�21; 2 Кор. 8:1�15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. П.: Дії 2:41�47; 11:22�30
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Пс. 9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) 2 Сол. 3:6�16; Пр. 6:6�11; 24:30�34
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Пр. 3:27�35; 14:31; Пс. 11(12), 40(41)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Филимону
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце: Дії 4:32�37; Вихід 35:4�29
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Якщо поглянете на населення на�
шої планети, ви побачите безліч лю�
дей різних рас з різною культурою,
різними релігійними поглядами, лю�
дей, що говорять різними мовами,
ведуть різний спосіб життя. Але ви не
побачите жодної людини, якої б не
любив Бог. З цього ми можемо зро�
бити відповідний висновок: ми по�
винні приймати всіх, кого приймає
Ісус. Якщо ми чинимо інакше, це оз�
начає, що ми неслухняні нашому Гос�
поду і Спасителю.

Ісус приймає грішників
(Івана 8:1�11)

Ісус «прийшов щоб знайти та спа�
сти, що загинуло» (Луки 19:10). Істо�
рія, описана в Івана 8:1�11, показує
нам, як Ісус приймав грішників і ста�
вився до них, залишивши нам при�
клад, гідний вивчення і наслідування.
Аналіз даної історії дозволить скласти
план для нашого служіння прийняття.

Ісус приймає грішників, навіть як�
що їхня провина очевидна (вірш 4).
Фарисеї привели жінку, схоплену в
перелюбі. У її провині не було ні най�
меншого сумніву. Бог у Своїй запові�
ді говорить дуже чітко: «Не чини пе�
релюбу» (Вихід 20:14). Жінка була
винна в навмисній непокорі Божому
Закону, який знав кожен. Що зробив
Ісус з перелюбницею, яка однозначно
була винна?

Ісус приймає навіть тих грішників,
чиє покарання має бути дуже стро�
гим (вірш 5). Закон Божий говорить:

«...буде конче забитий перелюбник та
перелюбниця» (Левит 20:10). Альтер�
нативи Бог не залишив. Фарисеї за�
питали Ісуса, побити жінку камінням
чи ні. Ісус, можна сказати, опинився
у складній ситуації. Відповідь про по�
милування суперечила би Закону
Мойсея. Згода на побиття камінням
суперечить Божій любові і Його ба�
жанню спасти кожного грішника. Фа�
рисеїв насправді хвилювала не жінка.
Вони хотіли спіймати Ісуса на чому�
небудь, і в даному випадку, здавало�
ся б, пастка спрацювала.

Ісус приймає грішників, чиї обвину�
вачі наполегливі (вірш 6�7). Жінку,
яка згрішила виставили на суд юрби,
її гріх був оголошений всенародно.
Обвинувачів не цікавило, що вона
відчувала, їх цікавило лише одне –
упіймати Ісуса. Він же писав пальцем
щось на землі і, здавалося, навіть не
чув того, у чому її звинувачували. Але
обвинувачі продовжували наполяга�
ти, запитуючи: «Мойсей же в Законі
звелів нам таких побивати камінням.
А Ти що говориш?».

Ісус приймає навіть тих грішників,
яких обвинувачують інші грішники
(вірші 7�9). Нарешті, Ісус відірвався
від Свого заняття і просто сказав:
«Хто з вас без гріха, нехай перший на
неї той каменем кине!..». Він закли�
кав обвинувачів перевірити своє сер�
це. Йому не потрібно було відповіда�
ти, побивати жінку камінням чи ні.

Всі обвинувачі, відчувши докори
сумління, стали один за одним роз�

Біблійний текст: Івана 8:1�11; Римлян 15:1�15
Ключова істина: Христос приймав усіх людей, і хоче, 
щоб ми наслідували Його
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ходитися. Чи означає це, що жінка
була виправдана? Ні в якому разі. Во�
на залишилася стояти перед Ісусом,
її гріх ще не був прощений. Заплямо�
вана совість інших не зробила її чи�
стішою! Юрба людей, що слухали
Ісуса, все ще стояла там. Ісус пови�
нен був вирішити питання грішниці
для користі її і навколишніх людей.

Ісус приймає грішників і гарантує
їм прощення (вірші 10�11). «“Де ж ті,
жінко, що тебе оскаржали? Чи ніхто
тебе не засудив?” А вона відказала:
“Ніхто, Господи...”» Подальша відпо�
відь Господа виявила дивне об’явлен�
ня Божої милості: «Не засуджую й Я
тебе. Іди собі, але більш не гріши!».
Слава Богу!

Але постривайте, чи не порушив
Ісус Закон Божий? Зовсім ні: «Мило�
сердя бо ставиться вище за суд»
(Якова 2:13). Це означає, що милість
перевершує суд, ліквідуючи засу�
дження, що накладається законом.
Існує закон, що засуджує гріх, але іс�
нує ще вищий закон, що цей гріх про�
щає. Закон Божий говорить, що за
всякий гріх є покарання. Але Ісус
простив жінку, і вона більше не мала
гріха, що мав був бути покараний
смертю: «Численні гріхи її прощені»
(Луки 7:47).

Ісус приймає грішників і змінює їх�
ню поведінку (вірш 11). Не подумай�
те, що Христос не звернув уваги на
гріх перелюбу. Він простив жінку, не
засудивши її, але це не кінець історії.
Послухайте, що Він каже їй: «Іди со�
бі, але більш не гріши!». Господь
простив жінку, яка згрішила, бо ба�
чив у її серці щире каяття і бажання
жити по�новому. Бути прощеним оз�
начає «стародавнє минуло, ото ста�
лось нове» (2 Коринтян 5:17).

Ми повинні приймати 
один одного (Римлян 15:1�15)

«Приймайте...один одного, як і
Христос прийняв нас до Божої сла�
ви» (вірш 7). Цей духовний принцип
повинен стерти всі «міжусобні» кон�
флікти серед християн. Як приймав
людей Ісус? Він приймав їх по мило�
сті Своїй. Як повинні приймати інших
ми? Так, як це робив Христос. Ми
приймаємо один одного, щоб один
одному допомогти.

Ми повинні приймати один одного,
бо маємо такі самі взаємини з Ісусом
Христом (вірші 1�5). Бог терплячий
до нас. Він милостиво ставиться до
нас, навіть якщо ми повстаємо проти
Нього чи ще духовно не зросли. Як
нам варто ставитися до незгод з на�
шими братами і сестрами у Христі?
Кожен християнин знаходиться на
різному рівні духовної зрілості. «Ми,
сильні, повинні нести слабості безси�
лих» (Римлян 15:1).

Ми повинні приймати один одного,
бо маємо спільну важливу мету (вірш
6). Павло бажає, щоб віруючі «одно�
душно, одними устами славили Бо�
га». Це – наша мета, те, для чого ми
були спасенні (Ефесян 1:11�14). Ми
повинні жити праведно (Матвія 5:16),
тому що Бог викупив нас і поселив у
нас Духа Святого (1 Коринтян 6:19�
20). Ось навіщо існують християни.

Ми повинні приймати один одного,
як це робив Христос (вірш 7). Між
першими християнами могли вини�
кнути великі бар’єри, що розділяли їх,
тому що юдеї і язичники мали надто
різні історичні, культурні і релігійні
корені. Але християни з юдеїв і з
язичників жили в мирі, вирішували
розбіжності, які виникали (Дії 6:1�8;
11:1�18; 15 розд.) та зміцнювалися в
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любові Христа. Ми вже знаємо, як по�
місні церкви Македонії та Ахаї турбу�
валися про бідування церков Юдеї.

Христос прийняв нас, коли ми були
ще недужими, грішними і ворогували
з Ним (Римлян 5:6�11). Тому ми по�
винні приймати духовно слабких бра�
тів і сестер без суперечок стосовно
наших розбіжностей (Римлян 14:1).
Тільки тоді ми будемо сприяти зро�

станню один одного в міру зросту
Христової повноти (Ефесян 4:11�16).

Це – не заклик до компромісу щодо
принципів богослов’я чи моралі, а за�
клик ставитися один до одного з ввіч�
ливістю. Приймаючи інших, як це ро�
бив Христос, ми приймаємо їх таки�
ми, якими вони є, для того щоб вони
змогли стати тими, ким вони мають
бути.

Є вузли, яких не розв’язати,
Є шляхи такі, що не пройти.
Таємниці є – не розказати,
І пісні, яких не чув ще ти.

Горе є, приховане є лихо.
Радість є, що в серці бережуть,
Сльози є, які ковтають тихо.
І думки, що спати не дають.

Є і почуття, від серця гнані,
Є слова, що не були в устах.
Речі є омріяні, бажані,
Люди є, які наводять страх.

Та Христос вузли мої розв’яже,
Допоможе на шляху мені,
Тайни всі Йому душа розкаже
Й проспіває геть усі пісні.

Горе все вона Йому відкриє,
Радість всю вона розділить з Ним.
Він один утішить й зрозуміє,
Бо Ісус став Господом моїм.

Віра Кушнір
Переклав з російської 

Василь Мартинюк

Кому я служитиму прийняттям цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Св. П.: Ів. 8:1�11; Рим. 15:1�15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Еф. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: 2 Кор. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце: 2 Петр. 1:1�11; Еф. 4:1�7
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: Рим. 3:20�31; Дії 10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Дії 15:5�31
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: Ів. 1:9�18; 1 Кор. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Хочете відчути один із найбільш зво�
рушливих моментів у земному житті
Христа? Ось він: Ісус благословляє ма�
леньких дітей (Матвія 19:13�15; Марка
10:13�16; Луки 18:15�17). Це зразок
християнського навчання і служіння ді�
тям. У світі, що втратив моральні і ду�
ховні орієнтири, дітям потрібен міцний
фундамент для побудови життя. Цер�
ква – ідеальне місце для дітей, щоб
знайти любов, бути прийнятими і знай�
ти віру в Господа.

Приводьте дітей до Христа 
(Марка 10:13�16)

Батьки повинні вважати своїм
обов’язком привести дітей до Христа
(вірш 13). Нам не сказано, хто саме
приносив дітей до Ісуса, але ми вважа�
ємо, що це були батьки. В Ізраїлі існу�
вала традиція, за якою рабин молився
і просив Бога благословити новонаро�
джену дитину. Тому батьки і хотіли
благословення такого Великого Вчите�
ля – Ісуса. Батьки бажали, щоб їхні ді�
ти побачили Христа, почули Його сло�
ва і відчули дотик Його рук.

В 1 Книзі Самуїловій 1�2 ми читаємо,
як Анна привела свого маленького си�
на Самуїла для служіння Господу в ски�
нії. Йосип і Марія принесли в храм Ди�
тину Ісуса в перші дні Його життя. Сьо�
годні батькам властиво робити те са�
ме. Проста церемонія благословення
дітей у Церкві стає для багатьох почат�
ком служіння Господу – дороги трива�
лістю як життя, плекає людей, що ма�
ють особливе значення для Бога. Бага�

то церков практикують молитву благо�
словення над дітьми, і це правильно.

Деякі не згоджуються з потребою
приводити дітей до Ісуса (вірш 13). Уч�
ні Ісуса «їм докоряли». Слово «докоря�
ли», що тут використовується, означає
«протистояли діям, стояли на дорозі,
лаяли». Чому учні так відреагували?

✦ Ті, що прийшли з дітьми, перерва�
ли гаряче обговорення питання шлюбу
і розлучення. Учні хотіли продовження
розмови на цю тему, але Ісус показав,
що турбота про дітей для Нього важли�
віша. Дискусію можна продовжити піз�
ніше, а діти вимагають уваги негайно.

✦ Учні турбувалися про Ісуса. Вони
вважали, що Він був зайнятий, надто
зайнятий справами дорослих, щоб
робити перерву заради малих дітей.
Адже нерідко в Христа і Його учнів
було стільки справ, що вони не мали
часу поїсти (Марка 6:31). Однак Гос�
подь не був «занадто зайнятий», щоб
відмовитися від можливості благо�
словити дітей.

✦ Можливо, діти і їхні батьки стоми�
ли учнів. Вони були готові відіслати їх
назад заради власної зручності. Ми не
знаємо точно мотивів такої поведінки
учнів, але одне не викликає сумнівів –
у цьому Ісус не був з ними згодний.

Ісус приймає кожну дитину, яку до
Нього приводять (вірші 14�15). Марко
говорить що «Ісус... обурився» коли
побачив такі дії учнів. У такій реакції
проявилася сила любові Ісуса до кож�
ної дитини. Він зупинив дії учнів слова�
ми: «Пустіть діток до Мене приходити,

Біблійний текст: Марка 10:13�16; 2 Тимофія 1:1�7; 3:14�17
Ключова істина: Христос хоче, щоб ми приводили до Нього
дітей

УРОК 
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і не бороніть їм», бо знав, що вони до�
рогі Богові і Він хоче виливати на них
Свої благословення. Таким має бути і
наше ставлення до дітей.

Ісус сказав: «Поправді кажу вам:
Хто Божого Царства не прийме, не�
мов те дитя, той у нього не ввійде».
Це твердження відкриває нам дві ва�
жливі істини.

✦ Так званий «первородний гріх»
(Буття 3:1�16) не перешкоджає Божій
благодаті діяти в дітях. Вони знахо�
дяться під доглядом і опікою ангелів,
що мають прямий доступ до Бога
(Матвія 18:10). Вони знаходяться під
благодаттю до того віку, коли зможуть
нести духовну відповідальність й осо�
бисто повірити в Ісуса Христа.

✦ Дорослі досягають Царства Божо�
го через виявлення дитячої покірності і
повну довіру Богу. Учні Христа думали,
що діти повинні спочатку вирости і ста�
ти як вони, щоб бути «цікавими» для
Бога. Ісус же сказав, що навпаки: до�
рослі повинні стати як діти, якщо хо�
чуть, щоб Бог їх прийняв.

Ісус благословляє кожну дитину, яку
до Нього приводять (вірш 16)

✦ Ісус обійняв дітей, пригорнувши
їх до Себе. Це нагадує нам вірш із
Книги пророка Ісаї 40:11: «Він отару
Свою буде пасти, як Пастир, раменом
Своїм позбирає ягнята, і на лоні Своє�
му носитиме їх, дійняків же провади�
ти буде!».

✦ Ісус поклав на дітей руки. Батьки,
напевно, запам’ятали цей момент на
все життя і часто розповідали про ньо�
го своїм дітям. Хтось сказав: «Коли ви
покладаєте руки на голову дитини, во�
ни доторкаються сердець батьків».

✦ Ісус благословив дітей. Поміркуй�
те над цим! Чи приводили ви своїх ді�
тей до Ісуса Христа?

Розповідайте дітям про Ісуса
(2 Тимофія 1:1�7; 3:14�17)

Зверніть увагу на слова «тебе навче�
но» (вірш 3:14). У даному контексті во�
ни означають передачу знань і здібно�
стей. Духовна освіта дітей має продов�
жуватися роками; ви повинні давати їм
нові знання, розширювати їхній духов�
ний досвід, прищеплюючи бажання са�
мостійно йти за Господом.

Наставляйте дітей, щоб привести їх
до віри (вірші 5�6). Павло писав до Ти�
мофія: «...приводжу на пам’ять собі
твою нелицемірну віру, що перше була
оселилася в бабі твоїй Лоіді та в твоїй
матері Евнікії; певен же я, що й у тобі
вона оселилась». Нелицемірна віра оз�
начає віру щиру, справжню, необмеже�
ну. Таку віру мала бабуся Тимофія і йо�
го мама: вони разом наставляли Тимо�
фія, передаючи цю віру йому. Мета ду�
ховного наставляння дітей – привести
їх до особистих взаємин з Ісусом Хри�
стом. Чи наставляєте ви так само своїх
дітей чи внуків?

Наставляйте дітей, навіть якщо ро�
дина духовно «неповноцінна» (вірш
5). У Книзі Дій 16:1�3 говориться, що
батько Тимофія був гелленом (еллі�
ном, греком), а мати – юдейкою. Про
віру батька Тимофія нічого не сказа�
но, але деякі дослідники вважають,
що він не був віруючим. В будь�якому
випадку варто знати: якщо батько не
наставляє духовно своїх дітей, цим
повинна зайнятися мати. Кожне по�
коління має навчати наступне Божим
істинам.

Так, коли чоловік (чи дружина) не
допомагає в наставлянні, це робити
важко, але ця робота обов’язково має
бути зроблена. Діти з духовно «непов�
ноцінних» родин можуть бути виховані
у вірі (1 Коринтян 7:14) і згодом внести
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великий внесок у справу Божу, як це
зробив Тимофій!

Наставляйте дітей від народження
(вірш 15). Павло писав Тимофію: «І ти
знаєш з дитинства Писання святе, що
може зробити тебе мудрим на спасіння
вірою в Христа Ісуса». Цікаво, що ужи�
ване тут грецьке слово «дитинство»
означає «з моменту народження». Це
означає, що Лоіда й Евнікія стали нав�
чати Тимофія з раннього віку.

Який же вік можна вважати придат�
ним, щоб говорити дитині про Христа?
Ще до народження, починаючи з того
моменту, коли дитя з’являється в утро�
бі матері (з певного моменту діти, зна�
ходячись ще в утробі, чують і розпізна�
ють голос матері, так само як і інші го�
лоси і навколишні звуки). Батьки мо�
жуть розповідати ще ненародженій ди�
тині про Ісуса, співати про Нього пісні
тощо. Найкраща колискова – це коли�
скова про Ісуса Христа.

Наставляйте дітей, щоб привести їх до
спасіння (вірш 15). О, як серйозно по�
винні ставитися до своєї відповідально�
сті в приведенні дітей до спасіння бать�
ки�християни! Звичайно, церква буде
допомагати, пастор буде давати пора�
ди... Але батьки повинні пережити осо�
бисту радість, приводячи дітей до Хри�
ста, і звертатися до пастора тільки для
того, щоб він переконався в серйозності
покаяння дитини і поговорив з нею що�
до хрещення. Немає щастя більшого,
ніж привести того, кого ти любиш, до
Ісуса. Віра, що ви маєте, може почати
жити в кожній близькій вам людині, як�
що ви будете їй свідчити про Господа.

Наставляйте дітей для правильного
життя (вірш 14). Принципи, яким лю�
дина навчена в дитинстві і молодості,
дають їй можливість жити згідно з ни�
ми все своє життя. Потрібно більше,
ніж просто «привести дитину до спа�
сіння». Необхідно вести відповідний
спосіб життя, служачи Небесному Ца�
рю і розповідаючи тим, що гинуть, про
Спасителя. Батьки повинні застосову�
вати принципи християнського вихо�
вання і покарання доти, поки дитина не
зможе самостійно діяти як добре вихо�
вана і дисциплінована особистість.

Бути християнином – це більше ніж
разове навернення. Це дорога довжи�
ною в життя. Це – більше, ніж «рай пі�
сля смерті». Нехай ваша віра не буде
вірою «тоді і там», а вірою «зараз і
тут». Бути християнином – означає
мати особисті взаємини з Богом че�
рез Ісуса Христа, взаємини, що поліп�
шуються з дня на день. Навчайте ва�
ших дітей і живіть згідно з вашим
навчанням.

Підходьте до навчання дітей ретель�
но і творчо з моменту народження ди�
тини, у період підліткового віку і до їх�
ньої зрілості. Не зупиняйтеся, поки не
приведете їх до Ісуса Христа і не наста�
вите в постійному ходінні з Ним. Діти –
це особливе благословення від Госпо�
да (Псалом 126 (127):3). Вони є най�
більшою цінністю в очах Божих, навіть
ті з них, що так і не були народжені че�
рез аборти, які легковажно і жорстоко
практикуються сьогодні.

Християнське наставництво вимагає,
щоб ми служили дітям.

Кому з детей я служитиму цього тижня? ______________________________________
Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Мк. 10:13�16; 2 Тим. 1:1�7; 3:14�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Мк. 9:14�37
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: 2 Сам. 5:12�16; 1 Цар. 11:1�8
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: 2 Хр. 34
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: 2 Сам. 12:1�12; 16:20�22
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: 1 Сам. 17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. Письма: 1 Сам. 1; 2:26
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Дуже часто хвороба відкриває серце
людини до прийняття піклування в ім’я
Ісуса Христа з боку віруючих людей.
Коли виникають труднощі, християни
повинні бути готові допомогти. Сила
медичного служіння місій досить яс�
краво виявляється сьогодні в багатьох
країнах світу. Надаючи допомогу хво�
рим, місіонери показують свою небай�
дужість до проблем людей. Ті, хто спо�
чатку підозріло ставиться до намірів чи
звістки спасіння з уст місіонерів, дуже
часто відкривають свої серця після от�
римання медичної допомоги.

Однією з особливих рис служіння
Христа на землі було співчуття до хво�
рих. Він зціляв людей від різноманітних
хвороб, зціляв через дотик чи навіть не
доторкаючись до людини, використо�
вуючи додаткові засоби чи обходячись
без них, знаходячись поруч з хворим
чи на відстані.

Хвороба – актуальна проблема 
людства (Луки 8:42�43)

Хвороба може прийти до кожного –
молодого і старого, багатого і бідного,
слабкого і сильного. Усі ми час від ча�
су хворіємо.

Чому хвороба поширена? (Буття 3
розд.). Хвороба з’явилася в житті лю�
дини в результаті її гріхопадіння в
Едемськім саду. Через гріх прокляття
поширилося на все творіння. Бог ска�
зав: «У поті свого лиця ти їстимеш
хліб, аж поки не вернешся в землю, бо
з неї ти взятий. Бо ти порох, – і до по�
роху вернешся» (Буття 3:19). З цим

смертельним вироком хвороба ввій�
шла у світ, стала частиною людського
життя і набула різних форм.

Часто людина хворіє в результаті
свого особистого гріха (Повторення
Закону 28:58�61), який є причиною по�
карання. Наприклад, паління, алкоголь
і наркотики руйнують певні органи і си�
стеми людського тіла, що веде до різ�
них захворювань. Хвороба може бути
наслідком гріха інших людей: дитина
може народитися з якоюсь хворобою
через гріховні звички матері під час ва�
гітності. Також хвороба може бути ре�
зультатом духовної боротьби в небе�
сах, як це було у випадку з Йовом (Йо�
ва 1�2 розд.). Ще одна причина хвороб
– показати через неміч людини силу
Божу (Івана 9 розд.). Ви можете не зна�
ти причини деяких хвороб, тому при�
носьте їх усіх Богу і шукайте в Нього
допомоги і зцілення.

Хвороби бувають різні (вірші 42�43).
Багато хвороб носять фізичну форму –
це може бути інфекція чи травма. Лю�
дям, що страждають від таких хвороб,
потрібна допомога того, хто може по�
служити їм в ім’я Христа.

Однак чимало хвороб і емоційних.
Страх, гіркота, зневіра, тривога, розча�
рування і зв’язані з ними проблеми мо�
жуть також приводити до збоїв у функ�
ціональній діяльності нашого організ�
му. Частіше емоційні хвороби вплива�
ють на душевну сферу, однак вони мо�
жуть ставати причиною і фізичних не�
дуг. Людина, що страждає емоційною
хворобою, також потребує допомоги.

Біблійний текст: Луки 8:40�56; Євреїв 13:1�3
Ключова істина: Бог хоче, щоб ми піклувалися про хворих, 
як це робив Син Божий
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Ісус – Великий Лікар. Він може зці�
лити хворобу будь�якого виду. При�
носьте до Нього свої хвороби і просіть
Його про допомогу. Ісус зціляє навіть
безнадійно хворих.

Лікарі не завжди можуть 
допомогти хворому (Луки 8:43)

Бог помістив у Своєму творінні різ�
номанітні хімічні елементи, що можуть
допомогти в процесі зцілення. Ті, хто
займається медичною наукою, знай�
шли багато таких елементів і сформу�
вали сьогоднішню фармакологію. Ко�
ли людина звертається до лікарів чи
вживає ліки, основу яких створив Бог,
це не є показником нестачі віри.

Біблія говорить про існування ліка�
рів. Уперше слово «лікар» згадується в
Книзі Буття 50:2 щодо бальзамування
тіла Якова. Єремія, питаючи: «Чи немає
бальзаму в Гілеаді? Чи ж немає там лі�
каря? Чому нема вилікування для
доньки народу Мого?» (Єремії 8:22),
показує, що для видужання хворого лі�
ки і присутність лікаря просто необхід�
ні. Ісус у Євангелії від Матвія 9:12 та�
кож говорив про те, що хворому потрі�
бен лікар. У Посланні до Колосян 4:14
Лука названий «улюбленим лікарем»,
оскільки він супроводжував Павла в
подорожах і був його особистим ліка�
рем. Біблія ніде не засуджує медичний
персонал чи медикаментозне лікуван�
ня. Дякуємо Богу за медиків і за допо�
могу, що вони надають хворим!

Біблія застерігає від покладання на�
дії на видужання винятково на лікарів.
Біблія засуджує царя Асу за те, що він
шукав допомоги тільки в лікарів, за�
мість того щоб шукати її в Бога. По�
дальші записи свідчать, що в результа�
ті цього він помер (2 Хронік 16:12�13).
Також Біблія згадує хвороби, проти

яких медицина безсила. Один з таких
прикладів – жінка, що страждала кро�
вотечею 12 років, яка витратила весь
свій маєток на найкращих лікарів того
часу, але не отримала зцілення. Даний
епізод не є засудженням медичної нау�
ки, а лише констатацією обмеженості її
можливостей.

Богом не можна нехтувати, особливо
під час хвороби. Самі по собі лікарі не
зціляють, так само, як і медикаменти.
Тіло не в змозі зцілити саме себе. Від�
кіля ж приходить зцілення? Бог гово�
рить: «Я – Господь, Лікар твій!» (Вихід
15:26). Бог – Лікар будь�якого захво�
рювання. Ви вправі шукати найкращої
медичної допомоги, але зцілення очі�
куйте тільки від Бога. Тільки Він може
зцілити вас.

Ісус – Великий Лікар
(Луки 8:40�56)

Ісус пробирався крізь юрбу, щоб до�
помогти дочці Яіра, яка була дуже хво�
ра. Юрба сильно сповільнювала Його
пересування, що дало можливість жін�
ці, яка страждала кровотечею, набли�
зитися до Нього. Нарешті, опинившись
досить близько, вона торкнулася краю
одежі Ісуса. Зцілювальна сила вийшла
з Нього – і жінка одужала.

Ісус – Великий Лікар для тих, хто
приходить до нього (вірші 41�44). Жін�
ка докладала зусиль, щоб протиснути�
ся крізь натовп. Яір пройшов дорогу
від свого будинку до того місця, де
знаходився Ісус. Чотирьом друзям
(Марка 2 розд.) потрібно було прине�
сти свого паралізованого друга і спу�
стити його через дах будинку. Для то�
го, щоб одержати зцілення, вам також
необхідно прийти до Ісуса.

Ісус – Великий Лікар для тих, хто
приходить до Нього з вірою (вірші 48�
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55). Жінка була впевнена, що якщо
тільки вона зможе доторкнутися хоча б
до краю одежі Ісуса, вона буде зцілена
(Марка 5:28). Вона доторкнулася, була
зцілена, і слово про це рознеслося всі�
єю околицею. Коли Ісус приплив у зем�
лю Генісаретську, там уже зібралася ці�
ла юрба людей, що хотіли до Нього до�
торкнутися. І ті, хто доторкався, зціля�
лися (Матвія 14:34�36).

Ісус – Мудрий Господь, який знає,
що для людини краще – хвороба чи
зцілення. Чи завжди Господь зціляє
людину, яка просить Його про це з ві�
рою? Ні. В нинішній біблійній історії
Ісус зцілив хвору жінку і дочку Яіра по
їхній вірі. Але Павла, свого вірного
«апостола язичників» Господь зали�
шив хворим (2 Коринтян 12:7�10). Бог
у своїй любові і мудрості правильно
вирішить, що для нас краще. Ми ж по�
винні з вдячністю приймати Його во�
лю, яка, як сказав той же апостол Пав�
ло, є «добро, приємність та доскона�
лість» (Римлян 12:1�2).

Ми – Божі посланці до тих, 
що страждають (Євреям 13:1�3)

Ми повинні усвідомлювати страждан�
ня хворих: «Пам’ятайте...» Дуже легко за
щоденними турботами забути про хво�
рих, і тоді наші навіть найкращі прагнен�
ня залишаються нереалізованими. Але
християнин ніколи не повинен бути на�
стільки зайнятим, щоб нехтувати інши�
ми, адже це суперечить любові Христа.

Ми повинні співпереживати страж�
данням хворих. У Посланні до Євреїв
апостол Павло дає пораду, як співчува�
ти людям: «... як такі, що й самі ви зна�
ходитесь в тілі». Проблема друзів Йова
полягала в тому, що вони не прийняли
на себе його переживань. Доброчесна
дружина з 31 глави Книги Приповістей
пропонується нам за взірець тому, що
піклується про нужденних (вірш 20).
Ісус хвалив доброго самарянина, що
зміг уявити себе на місці постраждало�
го подорожнього і подбав про нього
(Луки 10:33�34).

Ми повинні зробити нашу допомогу
духовною. Насправді, допомагаючи
недужому другу чи лежачій старій лю�
дині, ви допомагаєте не тільки їм...
Ісус сказав: «Що тільки вчинили ви
одному з найменших братів Моїх цих,
те Мені ви вчинили» (Матвія 25:34�
40). Коли ви допомагаєте ближньому,
нехай ваш розум буде зосереджений
на Господі. Нехай ваша допомога буде
такою, яку б ви надали Йому Самому.
Ви служите Богу, служачи людям в
ім’я Його. Нехай ваше служіння, як
служіння родини Степана, стане не�
від’ємною частиною вашого життя (1
Коринтян 16:15�16).

Ісус продовжує служити людям, що
потерпають від хвороб. Він здійснює
Своє служіння через нас, християн.
Знайдіть можливість послужити на
цьому тижні кому�небудь, хто бореться
з хворобою.

Кому з хворих я служитиму цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Лк. 8:40�56; Євр. 13:1�3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Мт. 10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Пс. 35(36)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Ос. 4; 12:6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Іс. 38
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Йова 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 84(85)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Зверніть увагу на слово «співчуття».
Воно складається з двох частин: «спів�»,
що означає «разом», і «�чуття», тобто
почуття, переживання. Таким чином,
співчувати означає «поділяти пережи�
вання, почуття, відчувати те ж саме, що
відчуває інший». Це поняття пов’язане
з іншим – «жалем», тобто не просто пе�
реживанням, а стражданням разом з
іншою людиною. Таке почуття виявля�
лося в житті Христа і повинне виявля�
тися в Його послідовників.

Виявляйте співчуття 
через особисту присутність 
(Івана 11:7�8,11,15,17,20,32)

Наша присутність необхідна тому, хто
в скорботі (вірші 20,32). Як хотіли Мар�
фа і Марія, щоб Ісус був з ними в їхніх
переживаннях! Вони обидві виливали
Йому своє горе і були раді Його присут�
ності і підтримці у важку хвилину.

Ісуса немає зараз на землі в тілі, але
тут знаходимося ми як Його представ�
ники. Тому ми особисто можемо бути
присутніми замість Ісуса поруч з тими
людьми, хто цього особливо потребує.
Яків наставляє віруючих відвідувати си�
ріт і вдів, тому що вони самотні у своїх
труднощах (Якова 1:27). Ісус і сьогодні
буде приходити у вашій особі до хво�
рих, відвідувати будинки, де хто�небудь
помер, де є самотні і нужденні, якщо ви
погодитеся піти туди, куди хоче піти Він.
Скорботні люди мають потребу в Божій
присутності, і вони можуть відчути її
завдяки вашому відвідуванню.

Ваша ретельність буде нагороджена
Господом. Місце Святого Письма Мат�

вія 25:31�46 описує день суду. Деякі
люди будуть відзначені Господньою
похвалою і нагородою. Чому? Вони по�
служили Йому, коли Він був голодний,
спраглий, був самотній, без одягу й у
в’язниці. Євангелія говорить, що ці лю�
ди здивуються, бо ніколи не бачили Гос�
пода в скрутному становищі, і будуть
запитувати, коли ж вони служили Йому
таким чином. Господь відповість: «По�
правді кажу вам: що тільки вчинили ви
одному з найменших братів Моїх цих, –
те Мені ви вчинили» (Матвія 25:40).

Які ж нагороди дає Господь за таке
служіння (Матвія 25:34)?

1) Прийняття – «Прийдіть, благосло�
венні Мого Отця...»;

2) спадщину – «...посядьте Царство,
уготоване вам від закладин світу».

Чи окупить це ваші «витрати»? З
надлишком!

Ви служите Господу, скоряючись у
любові. Хоча отримання нагороди і не
є нашим головним мотивом, ми одер�
жимо її – славу, що перевершує споді�
вання. Бог знає і пам’ятає кожен вчи�
нок, зроблений людьми в ім’я Його, і
поверне їм сторицею. Йдіть туди, де ви
необхідні. Ви одержите благословення
і зараз, і у вічності.

Висловлюйте ваше глибоке 
співчуття тим, хто в скорботі
(Івана 11:19,31,33�38)

Бог дає приклад співчуття (вірші 33�
38). Крім тексту Івана 11:33�38 ми зна�
ходимо багато місць у Біблії, де Бог ви�
словлює співчуття людям. Ось одне з

Біблійний текст: Івана 11:1�46; 2 Коринтян 1:3�7
Ключова істина: Бог закликає нас співчувати тим, 
хто втратив близьких
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них: «В усякому утиску їхньому тісно
було і Йому, і Ангол обличчя Його їх
спасав. Любов’ю Своєю й Своїм мило�
сердям Він викупив їх, і їх підніс і носив
їх усі дні в давнину» (Ісая 63:9).

Зверніть увагу, як виявляється Боже
співчуття:

✦ Бог переживає усе, що пережива�
ють ті, хто в скорботі;

✦ Бог приходить, щоб спасати їх;
✦ Бог виявляє любов і милосердя;
✦ Бог усіляко піклується про них;
✦ Бог продовжує піклуватися так

довго, як це необхідно.
«Як жалує батько дітей, так Господь

пожалівся над тими, хто боїться Його...»
(Псалом 102(103):13). Наш Господь – не
такий цар і первосвященик, який не міг
би співчувати слабостям нашим. Він був
випробуваний в усьому, через що про�
ходимо ми, і знає, як це. Ми можемо
приходити до Нього, до престолу Його
благодаті, із твердою впевненістю, що
одержимо допомогу (Євреїв 4:15�16).

Можливість виявити співчуття нада�
ється і нам (вірші 19,31). Ми повинні
відчувати біль людей, що навколо нас,
іти до них і допомагати їм, розділяти
їхній тягар і піклуватися про них стіль�
ки, скільки знадобиться. «Отак ваше
світло нехай світить перед людьми,
щоб вони бачили ваші добрі діла, та
прославляли Отця вашого, що на небі»
(Матвія 5:16).

Виявляйте християнське 
співчуття своєю вірою 
(Івана 11:11�15,21�27, 39�40)

Визначте з групою, що таке служіння
віри. Віра здійснює сподівання і дає
впевненість у невидимому (Євреїв 11:1).

Зберігайте віру в обітниці Ісуса щодо
майбутнього (вірші 23�24). Марфа і
Марія вважали, що якби лиш Ісус був

поруч, Лазар би не вмер. Ісус відповів
Марфі: «Воскресне твій брат» (Івана
11:23). Яке благословенне сподівання!
Якби не було воскресіння мертвих, ми
засмучувалися б так само, як невірую�
чі люди. Але знання істини, що мертві
воскреснуть при другому приході Ісуса
Христа, дуже зменшує наш смуток від
смерті близької людини, якщо вона по�
мерла у Христі.

Воскресіння – це одна з невидимих
сфер. Відкіля ж ми знаємо, що це від�
будеться? Ми впевнені в цьому, бо Ісус
був мертвий, воскрес і тепер живий. Ми
впевнені, бо Він обіцяв воскресіння
мертвих, і ми віримо Йому. Коли ми
відходимо від могили віруючої людини,
ми знаємо, що розлука тимчасова і не�
забаром ми обов’язково будемо разом.
Віра в обітницю Ісуса Христа заспокоює
нашу тугу (1 Солунян 4:13�18).

Майте віру в силу Христа в нинішній
час (вірші 25�27, 39�40). Марфа вірила
у воскресіння мертвих в останній день і
сповідувала свою віру в Христа. Але
Ісус повертає її віру з майбутнього на
сьогодення: «Я воскресення й життя», –
завіряє Він її (вірш 25). Марфа і не уяв�
ляла, що Господь негайно може воскре�
сити Лазаря з мертвих. Проте Ісус обіц�
яє, як вона буде вірувати, то побачить
славу Божу (вірш 40). І Христос словом
воскрешає Лазаря з мертвих!

Для того, щоб продуктивно нести
служіння людям у скорботі, необхідно,
щоб акцент нашої віри в Христа пере�
містився з майбутнього на сьогодення.
Питання не в тому, що робив Ісус в да�
лекому минулому чи що Він буде роби�
ти в майбутньому. Де Він зараз? Він
тут. Що Він робить тут? Він служить
скорботним, зціляючи їхню душу. Ісус
переконує: «...тому, хто вірує, все мо�
жливе» (Марка 9:23), і «Нехай станеть�
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ся вам згідно з вашою вірою!» (Матвія
9:29). Поділіться з людиною, що в
скорботі, вашою вірою в Бога, і в такий
спосіб ви посприяєте її зціленню від
душевного болю.

Виявляйте християнське 
співчуття своїми молитвами 
(Івана 11:41�46)

Ісус помолився, потім звелів Лазаре�
ві вийти, і мертва людина ожила! Хоча
ваші молитви не обов’язково будуть
супроводжуватися таким чудом, вони
зможуть показати ваше співчуття і
прагнення допомогти душевному зці�
ленню людей у їхній скорботі.

✔ «Отче!..». Ваші молитви мають по�
казувати взаємини з Богом. Ви можете
називати Бога «Отцем», адже Він дій�
сно є Ним у Христі Ісусі і любить відпо�
відати на молитви (Псалом 64(65):3).
Називайте Отцем Того, Хто чує і відпо�
відає.

✔ «Та Я знаю, що Ти завжди почуєш
Мене». Ваші молитви буде підтримува�
ти Дух Святий. Він знає ваше серце і
знає волю Божу. Він поєднує ці два
складники в одну молитву, на яку буде
отримана відповідь (Римлян 8:26). Вір�
те в це і моліться зі впевненістю.

✔ «...Дяку приношу Тобі, що Мене Ти
почув». Ваші молитви підносяться до
Божого престолу. Вони – як ароматні
пахощі, принесені на жертовнику перед
Богом у небесах (Об’явлення 8:3�4).

✔ «І вийшов померлий...». На ваші
молитви прийде відповідь. Бог обіцяв:
«...Як він Мене кликатиме, то йому від�
повім, Я з ним буду в недолі, врятую йо�
го та прославлю його» (Псалом
90(91):15). Дякуйте Богу за відповідь на
вашу молитву і за допомогу скорботним.

Виявляйте християнський жаль, 
ґрунтуючись на власному 
досвіді (2 Коринтян 1:3�7)

Чи проходили ви через складні ви�
пробування або глибоку скорботу? На�
певно, що так, як і багато хто з нас. Чи
відчували ви в такі часи Божу розраду
і підтримку? Якщо ви християнин, то
відповіддю знову буде «так». Бог обіц�
яє: «Як когось його ненька втішає, так
вас Я потішу, і ви втішені будете...»
(Ісаї 66:13). Чи втішав вас Бог так, що
ви були втішені? Так, але Він робить
навіть більше за це. Бог утішає нас,
щоб ми могли розділяти скорботи і
підтримувати інших людей. Бог утішає
нас не для того, щоб ми втішилися і ні�
чого не робили, а для того, щоб ми мо�
гли стати утішниками для інших.

Ви можете втішати тих, хто цього по�
требує. Ви пережили у своєму житті той
спокій, який може дати тільки Бог. Те�
пер – час передати його далі. Бог утішав
Павла присутністю Тита (2 Коринтян
7:6), і Він буде втішати інших через ва�
шу присутність і згоду служити ближ�
нім. Чи дозволите ви Йому робити це?

Кого я потішатиму в скорботі цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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УРОК 

22 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Ів. 11:1�46; 2 Кор. 1:3�7
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. Письма: Об. 21:1�22:7
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: 1 Кор. 15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Йова 1�2; 19:25�27; 42
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) 2 Сам. 12:13�25; 1 Петр. 5:1�11
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Рим. 8
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Євр. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Вчення про прощення – одне з ос�
новних у Біблії, адже Добра Звістка
полягає в тому, що Бог з’явився в тілі,
щоб узяти на Себе наші гріхи. Кожен,
хто кається у своїх гріхах і приймає
Ісуса Христа Господом і Спасителем,
отримує від Бога прощення.

Біблійне слово «прощення» означає
«забрати гріх, не згадувати до смерті,
відганяти від себе помсту, звільнити
від вини, відпустити, дозволити зали�
шитися друзями». Щодо Бога, що
прощає людей, і щодо нас, що проща�
ємо один одного, згадуються однако�
ві слова. Це означає, що ми повинні
прощати один одного, як і Бог про�
стив нас у Христі (Ефесян 4:32).

Чому ми повинні прощати?
(Матвія 18:23�35)

Ісус проілюстрував принцип про�
щення притчею. У сучасному переказі
вона звучала б так: в одного чоловіка
був борг у триста мільйонів гривень,
але він не мав можливості розплатити�
ся. Тоді він попросив у кредитора часу,
однак, на своє здивування, почув, що
той цілком прощає йому борг. І ось
тільки що прощений боржник вирушає
до свого знайомого, котрий заборгу�
вав йому три тисячі гривень і також не
міг заплатити, і вимагає повернути
гроші. Коли знайомий просить товари�
ша ще трохи зачекати, той відмо�
вляється і садить бідолаху у в’язницю
для боржників. Довідавшись про це,
перший кредитор викликає свого ко�

лишнього боржника і каже йому: «Ра�
бе лукавий, – я простив був тобі ввесь
той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі
не належало змилуватись над своїм
співтоваришем, як і я над тобою був
змилувався?».

Прощення ґрунтується на тому, що
людина і сама прощена (вірші 23�27).
Ісус учив, що як Бог по Своїй милості
простив нас, так і ми повинні прощати
інших. Отець Небесний дав нам Свято�
го Духа, щоб ми з Його допомогою
прагнули уподібнюватися Отцю. Це
стосується і прощення.

Непрощення приводить до осуду
(вірші 28�35). Непримиримий боржник
був посаджений до в’язниці так само,
як він вчинив зі своїм товаришем, що
заборгував йому значно меншу суму.
Він повинен був там залишатися доти,
поки не розрахується з боргом. Це
жахливо, але є ще дещо гірше. Ісус
сказав: «Так само й Отець Мій Небес�
ний учинить із вами, коли кожен із вас
не простить своєму братові з серця
свого їхніх прогріхів» (вірш 35).

Чому Бог не прощає нас, якщо ми не
прощаємо?

✦ Ми маємо пряме веління прощати
інших людей (Марка 11:25).

✦ Наше непрощення – гріх непокори
Богу (Якова 4:17).

✦ Невисповіданий, невиправлений
гріх у нашому житті робить неможли�
вою продуктивну молитву (Псалом
65(66):18). Він буде прощений лише
тоді, коли ми покаємося (1 Івана 1:9).

Біблійний текст: Матвія 18:21�35; Луки 23:33�34; 
Колосян 3:12�17
Ключова істина: Бог простив нас в Ісусі Христі і хоче, 
щоб ми прощали інших людей

УРОК 

23
СЛУЖІННЯ ПРОЩЕННЯ
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Ми не можемо бути в гарних взає�
минах з Богом, якщо ми не прощаємо
людей.

Скільки ми повинні прощати?
(Матвія 18:21�22)

Петро вже пройшов чимало по «до�
розі благодаті», коли запитав: «Госпо�
ди, скільки разів брат мій може згрі�
шити проти мене, а я маю прощати
йому? Чи до семи раз?». Перш ніж
звинувачувати Петра в дріб’язковості,
згадайте, чи легко ви прощаєте два,
три рази підряд. Сім разів – це вже не�
погане досягнення. Але Ісус не зупи�
няється на цьому, відповідаючи: «Не
кажу тобі до семи раз, але аж до се�
мидесяти раз по семи!». Іншими сло�
вами, прощення не повинне мати меж.
Прощайте, не рахуючи, скільки разів
ви це зробили.

Кому ми повинні прощати?
(Луки 23:33�34)

Один з найбільших проявів прощен�
ня можна побачити на прикладі Ісуса,
розп’ятого на хресті. Його молитва
«Отче, відпусти їм, бо не знають, що
чинять вони!..» вчить нас трьом прин�
ципам милості і прощення.

Прощайте тим, хто приносить вам
страждання (вірш 33). Навколо хреста
знаходилися ті, хто відправив Христа
на хрест, хто кричав разом з юрбою
«розіпни його»; були люди, що просто
прийшли подивитися на страту і не
висловлювали Ісусу ніякого співчуття;
були і римські солдати, завданням
яких було прибити Його Тіло до хре�
ста. І Він просить Отця простити їх ус�
іх. Яка милість! Ви можете виявляти
таку ж, коли переносите страждання.

Прощайте тим, хто вас про це не
просить (вірш 33). Не кажіть: «Я про�

щу кривднику, лише якщо він попро�
сить». Ісуса ніхто не просив простити.
Більш того, Він простив своїх крив�
дників саме тоді, коли вони розпина�
ли Його. Якщо ви будете чекати, поки
людина попросить вас простити її,
вам, можливо, доведеться чекати і но�
сити цю образу все життя.

Прощення – це дія милості (вірш
34). Ісус виявив милість через Свою
молитву про прощення. Але Його ми�
лість багаторазово збільшується, як�
що згадати, що, коли кривдники уби�
вали Його, Він помирав за їхні гріхи.
Це подвійний вияв милості. Чи досить
у вас Божої благодаті і милості, щоб
прощати інших?

Як ми повинні прощати?
(Колосян 3:12�17)

Що супроводжує прощення (вірш
12). Прощення існує в гармонії з мило�
сердям, доброзичливістю, смиренні�
стю, лагідністю, довготерпінням і по�
блажливістю. Яка прекрасна компанія!
Плекайте ці якості у своєму характері, і
ваша здатність прощати буде зростати.

Що робить прощення (вірш 13).
Прощення дає нам можливість стави�
тися з терпінням до інших. У свою
чергу, терпіння розвиває і зміцнює
взаємини в соціальній і духовній сфе�
рах. Ніхто не бажає знаходитися в од�
ній компанії з непримиренною і обра�
женою на всіх людиною. Непрощення
псує все життя. А здатність прощати
сприяє добрим взаєминам.

Ми наслідуємо Христа, коли проща�
ємо (вірш 13). Христос простив нас.
Коли ми теж прощаємо, ми починаємо
розділяти з Ним цей унікальний дос�
від. Наслідуючи Ісуса, ми стаємо все
більш і більш подібні до Нього через
благодать, що зростає в нас.
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Любов спонукає до прощення (вірш
14). «...Зодягніться в любов» означає
«зануртеся в любов Божу». Це ж сло�
во «любов» вживається в Івана 3:16,
де говориться про Божу любов сто�
совно людини, у Римлян 5:5, де гово�
риться про те, що Божа любов вили�
лася в наші серця, а також у 1 Івана

4:20�21, де говориться про нашу лю�
бов один до одного і до Бога. Ось чо�
му ми можемо прощати так, як про�
щає Він. І ось принцип, за яким Бог
бажає, щоб ми жили: «А ви один до
одного будьте ласкаві, милостиві,
прощаючи один одному, як і Бог через
Христа вам простив!» (Ефесян 4:32).

СКІЛЬКИ РАЗ...

Скільки раз на цій дорозі падав,
Не про Тебе думав – про земне,
Та вона, Твоя Господня Правда,
Знов на ноги ставила мене.

Ти простив мене за все, я знаю,
Тож стою перед тобою знов,
Для любові перешкод немає –
Ти, Господь, – воістину любов.

Ради нас жорстоко був побитий,
Смерть прийняв нелюдську на хресті.
Хто б не був: розбійник, а чи митар –
Ти усім допомогти хотів.

Всіх простив, ніхто хай не осудить,
Нагадаю кожному, щоб знав:
Тільки той щасливий вічно буде,
Хто Тебе, як Господа, признав.

Кайтесь, люди, – гріх вас не наситить,
Гине світ, чекати ще чого?
Вже якщо вмирав за нас Спаситель,
То хіба ж не славити Його?

Сергій Рачинець

Кому я служитиму прощенням цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Мт. 18:21�35; Лк. 23:33�34; Кол. 3:12�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Рим. 12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: Мт. 5:38�48; 1 Кор. 4:11�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Пр. 24:17�29; 25:15�22
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. Письма: 1 Сам. 24, 26
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Вихід 23:1�9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: Буття 37; 50:14�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені



112 Робочий зошит

Між людьми з’являються розбіжно�
сті, тому що всі ми різні. Ісус сказав,
що уникнути спокус і розбіжностей не
вдасться (Матвія 18:7). Однак Біблія
вчить нас, як залагоджувати їх. Вона
вказує на причини незгод (Луки
22:24�32) і дає ключові принципи, за
допомогою яких можна мати мир з ус�
іма. Коли виникають незгоди і ми ви�
рішуємо їх на підставі біблійних прин�
ципів, конфлікти просто зникають.
Чинячи так, кожен віруючий може бу�
ти посланником миру.

Причини незгод
(Луки 22:24,31)

Прагнення до особистого успіху
(вірш 24). Учні знаходилися у мирі
один з одним, поки несли служіння з
Ісусом. Але у вільний час вони обго�
ворювали між собою, хто з них буде
більшим у Небесному Царстві, і ця
проблема виникала неодноразово.
Учні розглядали Царство Ісуса з полі�
тичної точки зору: Ісус – цар, а вони –
Його міністри. Тому кожен хотів для
себе якомога вищої посади.

І сьогодні саме це прагнення найча�
стіше є причиною поділів, розбіжно�
стей і образ не тільки у світі, але й у
церкві. Їхні наслідки можуть бути на�
віть трагічними, тому ми повинні бу�
ти пильними і не допустити, щоб его�
їзм проник у наше життя.

Небажання цілком присвятити себе
Богові (вірш 24). Учні Христа забули,
що обрані служити, а не правити. Во�
ни стали шукати слави від людей, а

не від Бога (Івана 5:44). Таким чином,
їхня увага була зосереджена тільки
на собі. Щоразу, коли людина почи�
нає шукати особистого успіху, прос�
ування, обов’язково виникають роз�
біжності – це ми бачимо і сьогодні.

Ісус прийшов на землю як слуга,
щоб навчити нас служити один одно�
му любов’ю. Якщо ми виконуємо за�
повідь «любов’ю служити один одно�
му» (Галатів 5:13), у цьому завжди
воля Божа. Бажання панувати над ін�
шими людьми не є виявом любові.

Вплив сатани (вірш 31). Єва не по�
пробувала б плоду з забороненого
дерева, якби диявол не спокушав її.
Злі ангели, служителі сатани, не бу�
ли б такими, якби диявол не споку�
сив їх. Давид не згрішив би, якби йо�
го не спокусив диявол. Сатана – пря�
ма чи непряма причина всіх наших
проблем.

Коли ви маєте незгоди з братом чи
сестрою у Христі, пам’ятайте, хто заці�
кавлений в наших конфліктах. Не за�
спокоюйтеся, поки не вирішите свої
розбіжності і не відновите мир. Ви –
дитя Боже і послідовник Ісуса Христа,
тому не давайте місця дияволу.

Наше ставлення 
до незгод (Луки 22:25�30)

Ісус забороняє суперництво між
Своїми дітьми (вірші 25�26). Учні спе�
речалися один з одним, хто з них бу�
де більшим у Царстві Христа. Але Ісус
відповів: «Царі народів панують над
ними, а ті, що ними володіють, доб�

Біблійний текст: Луки 22:24�32; 1 Петра 3:8�12
Ключова істина: Бог хоче нас використовувати в служінні
примирення

УРОК 
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рочинцями звуться. Але не так ви...».
Може, вам здається, що Ісус зробив
лише наголос на словах «Але не так
ви»? А Він заборонив саме бажання
панувати над іншими.

Ісус навчає нас добровільно займа�
ти нижче становище (вірш 26). Поша�
на нам має діставатися тільки через
похвалу іншої людини. Але ми не по�
винні шукати слави для самих себе
(Луки 14:7�11). Людина, що себе зве�
личує, не буде прийнята Богом (Луки
18:9�14). Невідроджені, мирські люди
можуть «пробивати собі дорогу»,
плести інтриги, будувати плани, щоб
досягти високого становища і влади,
але між людьми Божими має бути не
так. Християнський принцип – пошук
найкращого для іншої людини, а не
для себе. На цьому все суперництво
закінчується.

Ісус дає взірець самовідданого жит�
тя (вірш 27). «Бо хто більший: чи той,
хто сидить при столі, чи хто прислу�
говує? Чи не той, хто сидить при сто�
лі? А Я серед вас, як службовець».
(Прочитайте Матвія 20:28 і Филип’ян
2:3�11). Як незручно після цих слів,
мабуть, відчули себе найамбіційніші з
апостолів, що сперечалися за найкра�
щі місця в Царстві Небесному! І як,
мабуть, має бути ніяково кожному з
нас, якщо ми шукаємо «особистого
просування» серед братів і сестер у
Христі! Так, служіння на найменшій
посаді б’є по нашій гордості, але ж це
прославляє нашого Бога! Ось вам і лі�
ки від марнославних амбіцій.

Ісус дає особливу обітницю тим,
хто шукає можливості служити, а не
панувати (вірші 28�30). Попереду –
нагорода. Подивіться на Божі обітни�
ці в Псалмі 90(91):14 і Об’явленні
3:21. Навіть якщо ваше служіння за�

жадає жертви і страждань, «...думаю,
що страждання теперішнього часу ні�
чого не варті супроти тієї слави, що
має з’явитися в нас» (Римлян 8:18).
Бог буде пам’ятати вашу справу і
працю любові, що ви зробили людям
в ім’я Його (Євреїв 6:10). Ви отрима�
єте нагороду з рук Самого Господа!
Всі амбіції і влада – ніщо в порівнян�
ні з Господнім: «Гаразд, рабе добрий
і вірний!».

Лікування від незгод 
(1 Петра 3:8�12)

Чи є хоч якась можливість оберег�
тися від розбіжностей серед друзів�
християн? Так, слава Богу, є. Перше
послання Петра 3:8�12 називає оди�
надцять принципів, при застосуванні
яких суперництва між Божими дітьми
не буде.

Розвивайте єдність (вірш 8).
«...Будьте всі однодумні...». Бути од�
нодумними означає мати єдність, яку
створює Святий Дух, що є присутнім
у кожнім з нас, і ретельно оберігати її
(Ефесян 4:3). Заклик до християнсь�
кої єдності проходить через увесь
Новий Заповіт. Практикуйте її щодня,
навіть якщо станете «експертом» з
єдності!

Практикуйте співчуття (вірш 8).
«Будьте... спочутливі». Пам’ятайте,
що це слово означає «співчувати, пе�
реживати однакові почуття, стражда�
ти з кимсь разом». Тобто ототожнити
себе зі страждальцем і зробити усе,
що можливо, щоб полегшити його
стан. Ісус дав приклад співчуття та
жалю в історії про доброго самаряни�
на (Луки 10:25�37). В’язничний сто�
рож виявив співчуття до Павла і Сили
(Дії 16:27�34). Як виявляєте співчуття
ви у своєму повсякденному житті?
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Яким чином вирішуються всі кон�
флікти?

Виявляйте братерську любов (вірш
8). «Будьте... братолюбні». Не пропу�
стіть важливість цього принципу. Апо�
стол Петро тут вживає термін, що оз�
начає божественну любов, яка підно�
сить іншого. Ця любов не обмежена
родинним колом і не зумовлена заслу�
гами іншої людини, але ґрунтується на
потребах ближнього. Прагнення зро�
бити іншій людині краще, замість того,
щоб шукати наживи для себе, знищує
потяг до марнославних амбіцій.

Застосовуйте милосердя (вірш 8).
«Будьте... милосердні». Заклик цього
принципу не тільки в тому, щоб ви�
глядати жалісливим чи побожним. Це
заклик мати м’яке, лагідне серце,
серце, що відчуває те, що відчуває ін�
ша людина, серце, що засмучується
розчаруваннями чи проблемами ін�
шого. Такий підхід також усуває сам�
озвеличення і лікує від незгод в осо�
бистих стосунках.

Виявляйте покірливість (вірш 8).
«Будьте... покірливі». Це означає бу�
ти сумирним, ввічливим стосовно
всіх, незалежно від оточення. Це Бо�
жа благодать, коли така якість у пов�
ноті виявляється серед християн. Ось
що Біблія говорить про покірливість:
«Слово ваше нехай буде завжди ла�
скаве, приправлене сіллю, щоб ви
знали, як ви маєте кожному відпові�
дати» (Колосян 4:6). У присутності ці�
єї сили суперництво змовкає.

Виявляйте дружелюбність (вірш 9).
Наші стосунки не повинні обмежува�
тися старими знайомими. Ми повинні
з радістю зав’язувати нові знайом�
ства. Найкращий спосіб знайти дру�
зів – самому стати другом. Також ми

повинні цінувати і підтримувати друж�
ні стосунки з людьми навколо нас.

Діліться добротою (вірш 9). «Не
платіть злом за зло, або лайкою за
лайку, навпаки, благословляйте...».
Коли люди кривдять вас, не відпла�
чуйте їм тим же. Підставте їм другу
щоку і хай Бог відплатить їм. Робіть
добро незалежно від того, чи роблять
його вам інші.

Тренуйтеся в самовладанні (вірш
10). «...Нехай здержить свого язика
від лихого та уста свої від говорення
підступу». Багато незгод починаються
саме зі слів. Уміння контролювати
свою мову – доказ справжньої духов�
ної зрілості (Якова 1:26; 3:2) і вирішен�
ня проблеми незгод між християнами.

Демонструйте чистоту (вірш 11).
«Ухиляйся від злого та добре чи�
ни...». Який простий принцип: остері�
гайся зла і роби добро! Але яким гли�
боким і сильним може бути його за�
стосування! І які це чудові ліки для
скалічених взаємин між людьми!

Бережіть мир (вірш 11). «...Шукай
миру й женися за ним!». Інакше ка�
жучи, бережіть мир, навіть якщо за�
ради цього вам доведеться принизи�
тися. Нехай він стане вашою метою.
Незгоди не зможуть виникати, якщо
ви всерйоз присвятите себе збере�
женню миру.

Будьте благочестиві (вірш 12). «Бо
очі Господні – до праведних, а вуха Йо�
го до їхніх прохань, а Господнє лице
проти тих, хто чинить лихе!». Бог знає
всю правду стосовно вашого серця і
ваших дій. Він завжди побачить і вина�
городить правду і засудить помилки.

Перевірте свої взаємини з навко�
лишніми людьми і проаналізуйте, чо�
го ви сьогодні навчилися. Як ви диви�
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теся на ваші незгоди з іншими людь�
ми після цього заняття? Що ви буде�
те робити для того, щоб їх викоріни�
ти? Пам’ятайте, що біблійний прин�

цип вирішення розбіжностей звучить
так: «Мій крок до примирення – пер�
ший!». Зробіть це, і будете насоло�
джуватися миром!

Неначе стомлена Марія,
До ніг Христових припадаю,
І голови піднять не смію,
Бо недостойний, я це знаю.

Та вірю, повний благодаті,
Мені Христос допомагає
І руку помочі подати
В трудні хвилини обіцяє.

Він бачить смуток та ридання,
Як я в дорозі знемагаю,
Як, повний горя і страждання,
До неба руки підіймаю.

Безсилий, втомлений душею,
На милість Божу сподіваюсь,
І тільки вірою своєю
В Його висоти підіймаюсь.

Немов Давид, щодня молюся,
Не раз сльозами вмитий рясно,
Не покидай мене, Ісусе,
Допоки віра не погасла.

На сльози й муки подивися,
В Тобі підтримку я шукаю,
Не відвернися, обізвися,
На Тебе я лиш уповаю.

І направляю свої кроки
До Тебе в смутку і тривозі,
Спішу, як олень до потоку,
Бо так вже змучився в дорозі.

Ти захист мій, моя надія,
Тобі я серце відкриваю
І, наче стомлена Марія,
До ніг Твоїх я припадаю.

Олександр Войтицький

Кому я служитиму примиренням цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ДОПОКИ ВІРА НЕ ПОГАСЛА
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Лк. 22:24�32; 1 Петр. 3:8�12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Рим. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) 1 Петр. 3:13�22; 2 Кор. 5:18�20; Тит. 2:7�15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце: Лк. 19:29�44; Дії 10:34�43
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Пр. 12:13�28; 16:1�8; 17:1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Пс. 71(72), 121(122)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 7
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Іноді трапляється, що діти Божі су�
мують, впадають у зневіру, у відчай,
втрачають впевненість у собі. Смуток
може привести до почуття розчару�
вання та безнадії, навіть до депресії,
тому не дивно, що багато християн не
мають поштовху до праведного життя
і служіння. Кожна людина періодично
сумує. Завдання сьогоднішнього за�
няття – розібратися в причинах цього
явища і навчитися допомагати людям
боротися з ним, використовуючи для
цього Божі ліки.

Причини розчарування
(Івана 16 розд.)

Ісус говорив Своїм учням, що саме
може привести до відчаю чи розчару�
вання. Ці причини зустрічаються і сьо�
годні.

Ворожість цього світу (вірші 1�4).
Світ, у якому ми з вами живемо, не
знає Бога. Більш того, він знаходиться
з Ним у ворожнечі, лежить у злі і кон�
тролюється лукавим. Якщо ви почнете
шукати підтримки чи прийняття в цьо�
му світі, ви напевне будете розчарова�
ні. Зверніть свій погляд на Того, Чия
підтримка і прийняття має набагато
більше значення.

Маловір’я (вірші 5�20). Учні Ісуса зви�
кли до Його присутності. Вони могли
звернутися до Нього за підбадьорен�
ням і підтримкою в будь�який час. Але
наближався час, коли Христос повинен
був залишити їх фізично. Що вони бу�
дуть робити, коли Господь залишить
їх? Якщо вони будуть продовжувати

покладатися тільки на Його фізичну
присутність, їх чекає розчарування.

Якщо ви дивитеся на матеріальну
сторону життя, ви також будете роз�
чаровані. Віра – це впевненість у неви�
димому (Євреїв 11:1). Ваша впевне�
ність у Тому, Хто невидимий, буде
зберігати вас від розчарування біль�
ше, ніж будь�що інше.

Страх перед випробуваннями (вірш
21�33). Двічі Ісус казав учням, що їх
чекають смуток, скорбота і випробу�
вання – це не надто радісна перспек�
тива. Якщо ви бачите в житті тільки
погане, розчарування прийде обов’яз�
ково, як це могло бути і з учнями Хри�
ста. Але Ісус дивився крізь випробу�
вання і труднощі та бачив попереду
перемогу настільки виразно, що ска�
зав про переможне життя в теперіш�
ньому часі. Він уже переміг світ! Про�
сто живіть у Його перемозі і радійте.

Божі «ліки» від розчарування 
(Івана 16 розд.)

Усвідомлюючи небезпеку розчару�
вань, Ісус показує нам кілька спосо�
бів, як можна їм протистояти.

Спогад про Ісуса (вірші 1�4). Ісус пі�
клувався, щоб Його учні не були пе�
реможені майбутніми труднощами,
тому Він попередив про них заздале�
гідь, щоб учні не спіткнулися, коли
випробування прийдуть. Сьогодні
Ісус так само піклується і переживає
за нас. Він навчає, як розвивати нашу
віру, щоб вона оберігала нас від уся�
кої розгубленості (Івана 14:1,4). Ми

Біблійний текст: Івана 16 розд.; Євреїв 10:12�25
Ключова істина: Бог закликає нас утішати і підтримувати
християн, що занепали духом
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не залишилися самі – Він завжди спо�
стерігає за нами.

Присутність Духа Святого (вірші
7,13). У Євангелії від Івана, в 14�17
розділах. Ісус багаторазово говорить
про Святого Духа. Він називає Його
нашим Супутником, Учителем, Утіши�
телем. Сходження Святого Духа на
Церкву так само кардинально змінило
життя учнів, як Його присутність змі�
нює наше життя сьогодні.

Глибше розуміння сутності Христа
(вірші 14�15). Одне зі служінь Духа
Святого – робити для віруючого більш
зрозумілими особистість і служіння
Ісуса Христа. Серце людини, сповнене
Святим Духом, тремтить з радості від
спілкування з Христом. Розчарування
зникає, коли Ісус стає ближчим, більш
знайомим, значимим.

Обітниця Ісуса повернутися (вірші
17�22). Господь пообіцяв, що «неза�
баром» Його учні побачать «...Сина
Людського, що йтиме на хмарах із си�
лою й великою славою» (Луки 21:27).
В кінці земного життя нас чекає не
смерть, а зустріч з Ісусом. Ми не бої�
мося пітьми, бо знаємо, що незаба�
ром «зійде Сонце Правди та лікування
в промінях Його» (Малахії 4:2). Надія
на Ісуса і Його переможний Другий
прихід зміцнює нас при подоланні
життєвих труднощів нинішнього часу.

Спілкування через молитви (вірші
23�24). Отець Небесний так сильно
нас любить, що з радістю відповідає
на наші молитви. Син Божий любить
нас так сильно, що з радістю клопоче
за нас. Дух Святий так любить нас,
що з радістю допомагає нам у моли�
твах. Якщо ви переживаєте розпач чи
розчарування, підкріпіть своє серце
спілкуванням з Отцем у молитві. Він
чує і відповідає.

Об’явлення про Отця (вірші 25�28).
Ісус прийшов від Отця, повернувся до
Нього і сидить на троні праворуч від
Нього. Христос незабаром повернеть�
ся, щоб і нас забрати до Отця Небес�
ного. Він у Своїм Отці, а ми в Ньому і
Він у нас (Івана 14:20). Поміркуйте
про це, коли ваша душа у розпачі. Бог
з вами постійно. Підбадьорюйтеся
цим усвідомленням.

Ісус – Владика, що переміг світ (вір�
ші 11,30,33). Ісус Христос – Всемогут�
ній Бог, Який засудив сатану, переміг
цей світ і може зміцнити Своїх дітей
для життя в цьому світі. Ворог силь�
ний, але наш Пан – Спаситель Христос,
Який дає нам мужність і перемогу!

Людська допомога 
при розчаруванні 
(Євреїв 10:12�25)

Місце Святого Письма Євреїв 10:22�
25 говорить про підбадьорення. Тут
перераховані чотири способи, як ми
можемо підбадьорювати один одного
й людей, що навколо нас. Проаналі�
зуйте їх і застосовуйте у своєму житті.

Спонукайте до спілкування з Богом
(вірш 22). «... То приступімо з щирим
серцем». Коли ми наближаємося до
Бога, Він наближається до нас (Якова
4:8). Коли ми зустрічаємося з розчаро�
ваною людиною, то можемо підбадьо�
рити її, просто спрямувавши до Бога.

Закликайте до твердості у вірі (вірш
23). «...Тримаймо непохитне визнання
надії». Щире серце і непохитність віри
будуть зміцнювати вас, і тоді ви змо�
жете зміцнювати віру братів і сестер,
що духовно спіткнулися. Закликайте
зневірених до віри.

Закликайте до вірності в христи�
янському служінні (вірш 24). «І ува�
жаймо один за одним для заохоти до
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любови й до добрих учинків». Будьте
самі таким взірцем, щоб вас захотіли
наслідувати інші. Будьте вірними і за�
кликайте до цього інших.

Спонукайте регулярно відвідувати
богослужіння (вірш 25). Апостол Павло
попереджує: «Не кидаймо збору сво�
го...». Перші християни є в цьому доб�
рим взірцем, бо «...постійно вони пере�
бували в храмі, переславляючи й хва�
лячи Бога» (Луки 24:53). Коли людина
переживає важкі часи, їй дуже легко
«випасти» із спільного поклоніння Бо�
гу, але ми не повинні цього допускати.
Богослужіння – це те, чим наш дух під�
бадьорюється, живиться й обновлю�

ється. Церква – це місце, де ми можемо
підбадьорювати й утішати один одного.
Ще не знайомих особисто з Христом
розчарованих людей треба запрошува�
ти в церкву, щоб вони отримали мир і
спокій від Самого Господа.

На нас лежить відповідальність за
підтримку свого привітного і радісного
настрою. Також на нас лежить відпові�
дальність за підбадьорення й утвер�
дження у вірі навколишніх. Кожному з
нас Бог доручив служіння підбадьо�
рення. Ми повинні підтримувати і зміц�
нювати кожну людину, з якою зустрі�
чаємося. І це буде природно для нас,
якщо ми ходимо з Богом.

Коли важко мені, я молюся –
Вранці, ввечері, в тиші нічній,
І коли перед Ним я схилюся,
То печаль розтає у мені.

Я все серце Йому відкриваю,
Розповівши про горе земне,
У стражданні, тривозі, відчаї
Тільки Він розуміє мене.

Йде назустріч і голос мій чує,
Заспокоює душу мою,
Рани серця мені Він лікує,
І я радісним знову стаю.

І зникає сердечна тривога,
Так приємно на серці стає...
Не шукаю я іншого Бога,
Бо мій Бог – це спасіння моє.

В серці силу Його відчуваю,
Все найкраще Йому віддаю,
І коли під хрестом знемагаю,
На коліна я знову стаю.

Знову плачу і знову молюся –
Він полегшує горе земне,
В Нього вірю, до Нього молюся,
Твердо вірю – Він чує мене.

Олександр Войтицький

ВІН ЧУЄ МЕНЕ

Кому я служитиму підбадьоренням цього тижня?

_________________________________________________________________________________ 

Яким чином?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Св. П.: Ів. 16; Євр. 10:12�25
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Кол. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Мт. 14:22�33; Дії 27
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Іс. 35
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. Письма: Пс. 15(16), 26(27)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. Письма: 2 Цар. 18:3�19:37
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце: Повторення Закону 31:1�23
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Основний принцип християнського
служіння – знайди потребу і задо�
вольни її. Поміркуйте про два елемен�
ти цього принципу:

1. Якщо ви бажаєте служити, на вас
лежить відповідальність «знаходжен�
ня» потреби. Будьте завжди напогото�
ві, і ви побачите, як багато сприятли�
вих можливостей вам відкриється.

2. Якщо бажаєте служити Богу, ви
повинні бути уважними до тих людей,
які потребують тієї чи іншої допомоги.
Християнське служіння – це допомога
в ім’я Ісуса Христа тим, хто в біді, має
ті чи інші труднощі. Допомогти – озна�
чає зробити все необхідне, щоб полег�
шити проблему. Так ви служите нашо�
му Господу.

Ісус, служачи іншим, 
став для нас взірцем у цьому 
(Марка 3:1�20)

Христос служив, незважаючи на
марновірства деяких людей (вірші 1�
5). Супротивники Ісуса стежили за
Його діями, шукаючи нагоди засудити
чи зганьбити Його. Присутність лю�
дини з висохлою рукою не викликала
в них ніякого співчуття. Їх цікавило
тільки одне – зцілить Ісус у суботу, чи
ні. І Він зцілив, бо щиро піклувався
про страждальців. Ісус не шукав схва�
лення чи підтримки з боку людей. Ні�
які упередження не впливали на Його
служіння.

А як щодо вас? Чи впливає ставлен�
ня навколишніх на ваше служіння
Господу? Чи хвилює вас їхня думка?

Чи турбує вас те, що дехто не підтри�
мує ваше служіння людям в ім’я Ісуса
Христа? Ніколи не звертайте уваги на
чиєсь невдоволення!

Христос служив, незважаючи на пе�
реслідування (вірш 6). Ісус зцілив
хвору людину в присутності всіх, хто
був у синагозі. Він поставив каліку пе�
ред цими людьми, звелів простягнути
руку і зцілив його. Яке чудо! Усі, хто
це бачив, відразу ж стали прославля�
ти Бога, чи не так? Ні, не так. Присут�
ні там фарисеї, вийшовши із синаго�
ги, об’єдналися з іродіанами (слугами
царя Ірода), щоб вирішити, як разом
позбутися Ісуса.

Чи будете ви служити людям в ім’я
Христа, навіть якщо це не подобаєть�
ся вашим супротивникам і, можливо,
загрожує вашому власному життю?
Ісус служив. Він – взірець для наслі�
дування. Ми повинні йти Його сліда�
ми (1 Петра 2:21).

Христос служив, незважаючи на
важкі обставини (вірші 7�9). На час,
описаний у цьому уривку, слава Ісуса
між людьми дуже зросла. Навіть коли
Він намагався усамітнитися, великий
натовп, що сходився з усіх боків, про�
довжував іти вслід за Ним. Люди тіс�
нили Його з усіх боків, намагаючись
доторкнутися для отримання зцілен�
ня. Чи ігнорував їх Ісус, чи відправляв
назад? Ні. Він піклувався про людей,
а тому служив їм і допомагав у їхніх
потребах.

Коли ви станете «занадто зайня�
тим», щоб служити людям в ім’я Хри�

Біблійний текст: Марка 3:1�20; Римлян 12:1�13
Ключова істина: Бог хоче, щоб ми охоче виконували 
доручене Ним служіння

УРОК 

26
ГОТОВІ СЛУЖИТИ



122 Робочий зошит

ста, згадайте Його приклад. Він ніколи
не був настільки зайнятий, щоб не ро�
бити добро.

Христос служив щоразу, коли вини�
кала потреба (вірш 10). Пам’ятайте
принцип «знайди потребу і задовольни
її»? Ісус відчував потреби людей. У ма�
тері може бути кілька дітей, але тому,
хто переживає біль, вона віддає більше
часу, уваги і сил. Ісуса оточували сотні
людей, але Його особливу увагу при�
вертали ті, хто потребував допомоги.
Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти та�
кий милосердний!

Ісус вибирає Собі помічників у слу�
жінні нужденним (вірші 11�20). Ісус
Христос – Всемогутній Бог, Він може
особисто допомогти у потребах усім
людям. Але у Своїй мудрості Він воліє
служити людям через Своїх учнів. Він
знає кожного з нас на ім’я, кожному
доручає певне служіння. Як ми відгук�
немося на це?

Ми наслідуємо Ісуса, служачи
іншим (Римлян 12:1�13)

12 розділ Послання до римлян за�
кликає нас до християнського способу
життя. Також він показує нам, що цей
спосіб життя передбачає служіння ін�
шим людям в ім’я Христа.

Будьте присвяченими цілком (вірш
1). «...Повіддавайте ваші тіла...». Зау�
важте, це веління фізичного характе�
ру. Ми часто говоримо «віддай Хри�
сту своє серце», а Павло говорить
«повіддавайте ваші тіла». Ми повинні
бути зосереджені не тільки на спасін�
ні, але і на служінні. Кожен з нас по�
винен стати «посуд на честь, освяче�
ний, потрібний Володареві, пригото�
ваний на всяке добре діло» (2 Тимо�
фія 2:21). Більш того, ми спасенні,
щоб прославляти Бога через наш спо�

сіб життя (Ефесян 1:12�14). Кожен з
нас повинен «віддати» (тобто прине�
сти як жертву) наші тіла Господу і ні�
коли більше не використовувати їх
для нечестивих справ. Ви ніколи не
зможете уподібнитися Христу, якщо
твердо не вирішите чинити, як Він: «Я
завжди чиню, що Йому до вподоби»
(Івана 8:29). Присвятіть себе Господу. 

Будьте усунутими від усього мирсь�
кого (вірш 2). «...І не стосуйтесь до ві�
ку цього...». Ви не можете бути прис�
вяченими Богу, якщо не відокремите�
ся від світу, «...бо все, що в світі: по�
жадливість тілесна, і пожадливість
очам, і пиха життєва, – це не від Отця,
а від світу» (1 Івана 2:15�17). Відокре�
митися ж від цього світу можна тіль�
ки через постійне відновлення вашо�
го розуму.

Будьте податливими (вірш 2). «...Пе�
ремініться відновою вашого розу�
му...». Коли людина стає новим ство�
рінням у Христі Ісусі, у ній змінюється
все. Вона отримує повну зміну розу�
му, ідей і взаємин, тому що для неї
«стародавнє минуло, ото сталось но�
ве» (2 Коринтян 5:17). Це нове ми�
слення має змінювати і саму людину, і
її спосіб життя, щоб вони стали до
вподоби Богові. Старі гріховні звички
мають бути залишені в минулому, а
замість них мають сформуватися но�
ві. Така людина повинна очищувати
себе і зсередини, і ззовні від усякої
скверни, досягаючи святості і глибо�
кої пошани до Господа. Вона повинна
виявляти постійне бажання вдоскона�
люватися в образ Христа і дозволяти
Богу змінювати себе.

Будьте залученими до служіння (вір�
ші 4�13). Як віруючі, «ми маємо різні
дари, згідно з благодаттю, даною
нам». Отже, як же ми можемо служити
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ефективно? Бог дав кожному христия�
нину здатність плідно служити Йому на
певній ділянці. Ця здатність дається
під час нашого навернення, духовного
народження. Ми повинні розпізнати,
які духовні дари ми отримали, навчи�
тися використовувати їх і присвятити
решту свого життя для служіння лю�
дям. Кожен духовний дар призначений
для служіння іншим.

Потрібно відзначити, що найбільш
плідно ви зможете служити тільки в тій
сфері, у якій Бог дав вам Свій дар.

Служити, як Ісус, означає «витрачати�
ся й себе витрачати» (2 Коринтян 12:15),
тобто віддавати те, що у вас є, і самого
себе для допомоги іншим людям. «Бо на
це ви покликані. Бо й Христос постраж�
дав за нас, і залишив нам приклада, щоб
пішли ми слідами Його» (1 Петра 2:21).

Вперед до праці йдім за Спасом,
Бо Він дорогу нам відкрив.
Євангельське насіння сіймо,
Бо наближається час жнив.

Вперед скоріш, брати і сестри,
Часу не можна марнувать,
Коли посієм зерно добре,
То будем добре жниво жать.

Вперед спішім, щоб не спізнитись,
Несучи Божий заповіт,
Поки ще сяє в небі сонце,
Поки існує ще цей світ.

Бо все навколо швидким кроком
Кудись втікає і спішить,
Й одна могуча Божа сила
Зуміє все це зупинить.

В передніх лавах, в поготівлі
Повинен бути кожен з нас,

Бо пізно буде працювати,
Коли на землю прийде Спас.

В передніх лавах, в повній зброї
Відкинемо від себе страх,
Як справжні воїни Христові,
Змагатись будемо в боях.

Ідіть усі, хто тільки чує,
Це вістка Божа і свята;
Ставай в ряди, вбирайся в зброю
Й будь щирим воїном Христа.

А зброя вояків Христових –
Це є Його святі слова,
З цим Словом звершим перемогу,
Як буде віра в нас жива.

До праці всі, хто віру має,
Бо це Господній є наказ;
Коли всі будем працювати,
То нагорода жде на нас.

ВПЕРЕД ДО ПРАЦІ

Йосафат Іваськів

Прочитайте перелік духовних дарів у Римлян 12:6�13 і 1 Коринтян 12:18�31. Які
з цих дарів маєте ви?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
Як ви будете використовувати їх на благо інших людей і для слави Божої?

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Мр. 3:1�20; Рим. 12:1�13
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Пс. 102(103)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Євр. 13
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Пс. 76(77)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Вихід 23:20�33; Повт.Закону 10:12�22
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце: Дії 20:18�35; Мт. 28:18�20
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: Екл. 3:1�15; Еф. 5:6�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Один учитель недільної школи вив�
чив новий метод подачі навчального
матеріалу. Він був упевнений, що ця
методика сподобається учням. Даний
метод спонукав учнів більше працюва�
ти самостійно і сприяв кращому за�
пам’ятовуванню нового матеріалу. Ба�
гатьом учням він сподобався, але дея�
кі не захотіли змінювати звичний поря�
док навчання. Вони стали наполягати
на поверненні до колишнього тради�
ційного методу; їх не приваблювала
можливість більше дізнатися – адже
це означало, що доведеться докласти
більше сил і часу для самостійної ро�
боти. «Невже ми повинні готуватися
більше за вчителя?!» – обурювалися
учні. «Це обов’язок доброго вчителя –
якісно підготуватися до уроку і так йо�
го провести, щоб учні без зусиль усе
засвоїли!». Вчитель же просто хотів
допомогти учням, щоб вони краще
зрозуміли нову тему, яка була настіль�
ки складною, що без додаткового ма�
теріалу вивчити її було вкрай нелегко.

Притча є одним з методів пояснення
нового матеріалу. Вона пояснює нове і
невідоме за допомогою знайомого і
зрозумілого. Якщо ви хочете розібра�
тися в притчах Ісуса Христа і зрозуміти
їхнє значення, вам треба буде старанно
попрацювати. Для тлумачення кожної
притчі необхідні знання культури, зви�
чаїв і традицій часів Нового Заповіту.
Не думайте, що цей посібник запропо�
нує вам докладний коментар до притч
Ісуса Христа; ви повинні уважно вивча�
ти контекст кожної притчі, знайомити�

ся з життям часів Нового Заповіту і
просити Бога дати правильне розумін�
ня Його Слова.

Що таке притча?
Притча – це невелика розповідь, що

дає духовний урок. Вона схожа на але�
горію, у якій при описі людей, подій чи
предметів маються на увазі відразу два
значення кожного слова чи виразу – бу�
квальне і переносне, але притчу з але�
горією ні в якому разі плутати не мож�
на. На відміну від алегорії, притча заз�
вичай має тільки одну центральну істи�
ну, викладену в алегоричному стилі.
Візьмемо, наприклад, 22(23) Псалом.
Це – ілюстрація алегорії: Пастир – це
Господь, буйнотраві зелені пасовища і
тиха вода символізують достаток, який
віруючі мають у Богові, долина смерт�
ної темряви – це важкі життєві ситуації
тощо. Притча ж містить одну централь�
ну істину, і кожен її образ служить для
вираження головної ідеї. Тому не слід
уперто шукати алегорію в кожній прит�
чі. Наприклад, Блаженний Августин так
трактував притчу про доброго самаря�
нина: потерпілий – це Адам, Єрусалим
– рай, з якого він був вигнаний, розбій�
ники – це диявол і його ангели, самаря�
нин – Сам Ісус Христос тощо. Це може
здаватися оригінальним, але насправді
подібні трактування ведуть убік від
справжнього змісту притчі. Про те, як
правильно тлумачити притчі, написано
наприкінці уроку.

Ймовірно, ви чули такий вислів про
біблійні притчі: «Притча – це земна

Біблійний текст: Матвія 13:10�17
Ключова істина: притчі Ісуса Христа дають нам можливість
глибше пізнати Його характер

УРОК 

27
ЩО ТАКЕ ПРИТЧА?
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розповідь з небесним значенням».
Щоб люди краще розуміли, що таке
Царство Небесне, Ісус пояснював прит�
чами – зрозумілими прикладами з пов�
сякденного життя слухачів. Більш того,
багато чого із сюжетів притч можна бу�
ло спостерігати безпосередньо під час
розповіді Ісуса. Коли учні знаходилися
на свіжому повітрі, Він говорив їм про
сіяча; коли вони сиділи за вечерею,
Ісус розповідав про велику гостину.

Призначення притчі – порівняти дві
історії: просту і складну, підкреслити їх�
ню подібність чи розходження й у такий
спосіб викласти духовний урок. Слово
«притча» зустрічається в Новому Запо�
віті близько п’ятдесяти разів і майже
завжди означає стиль викладання Ісуса
Христа чи розповіді, які Він використо�
вував для роз’яснення духовних істин.

Чому Ісус Христос 
навчав притчами?

Господь Ісус часто навчав народ за
допомогою притч. Чому Він обрав саме
такий метод навчання, якщо слухачі не
завжди правильно розуміли їх? Чому
Христос не пояснював значення притчі
відразу, адже тоді, напевно, все було б
просто і ясно?

У Господа було багато причин навча�
ти притчами. Одна з них – спонукати
учнів думати самостійно. Більшість
людей того часу не вміла міркувати
про духовне – вони слухали вчителів,
запам’ятовували їхні думки, а потім
просто повторювали їх. Навіть учням
Ісуса було незрозуміло, чому Він так
часто навчає народ притчами. «І учні
Його приступили й сказали до Нього:
“Чому притчами Ти промовляєш до
них?”» (Матвія 13:10). Ісус пояснив,
що багато слухачів не прагнуть пізнати
істину, не намагаються зрозуміти Його

Слова, не хочуть покаятися: «Я тому
говорю до них притчами, що вони,
дивлячися, не бачать, і слухаючи, не
чують, і не розуміють» (Матвія 13:13).

Ісус нагадав учням, що про сліпоту та�
ких людей до Божого світла і про їхню
глухоту до Божого Слова пророкував
Ісая (Матвія 13:14). Люди не могли зро�
зуміти Христа через своє огрубіле сер�
це, не хотіли розуміти і приймати Боже
Слово. «Затовстіло�бо серце людей цих,
тяжко чують вухами вони, і зажмурили
очі свої, щоб коли не побачити очима й
не почути вухами, і не зрозуміти їм сер�
цем, і не навернутись, щоб Я їх уздоро�
вив!» (Матвія 13:15). Учні Христові, нав�
паки, налаштували своє серце, щоб ба�
чити і чути істину. Вони відкрили себе
Христу, і Він винагородив їх: «Очі ж ва�
ші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що
чують» (Матвія 13:16).

Коли ви відкриваєте своє серце Хри�
сту, то ви також можете розуміти зна�
чення Його притч і «таємниці Царства
Небесного» (Матвія 13:11). Слово «та�
ємниця» тут означає те, що було при�
ховано до певного часу, але тепер від�
крито для дітей Божих. Просіть Бога
прояснити і для вас зміст кожної прит�
чі Ісуса.

Про що Ісус Христос 
розповідав у Своїх притчах?

Ісус говорив про різних людей, країни,
міста і події, опис яких був зрозумілий
слухачам новозаповітних часів. Оскіль�
ки їхній спосіб життя, традиції і культура
дуже відрізняються від наших сучасних,
ми повинні уважно вивчати особливості
життя давньої Палестини для глибшого
розуміння притч Ісуса. Наприклад, щоб
краще зрозуміти значення притчі про
десять дів, необхідно знати дещо про
єврейські весільні обряди.
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Коли ви вивчаєте притчу, уважно
вивчайте її контекст. Читайте не тільки
запропоновані вірші, але й весь роз�
діл; якомога глибше проаналізуйте
значення даної притчі у світлі всієї
Євангелії. І звичайно ж, досліджуйте,
що про це говорить Біблія в цілому,
адже чим краще ви розумієте все Сло�
во Боже, тим краще ви зрозумієте
кожну притчу зокрема.

Які ж особливості 
характерні для притч Ісуса?

Ісус був не першим і не останнім учи�
телем, що використовував притчі як
метод викладання. Але Ісус є найкра�
щим Учителем, і Його притчі – найму�
дріші. Вони доносять до людей склад�
ні поняття зрозумілою мовою і закли�
кають нас до правильних вчинків. Хри�
стос ніколи не заплутував слухачів, але
кожною розповіддю допомагав їм зро�
зуміти чергову істину. Особливо чудові
Його притчі про Царство Небесне. Ба�
гато людей не могли зрозуміти суть
цього Царства, тому Ісус розповідав
про нього зрозумілими словами за до�
помогою притч.

Принципи правильного 
розуміння і тлумачення 
кожної притчі

Моліться. Просіть в Бога мудрості
для розуміння і застосування духовної
істини, закладеної в притчі.

Шукайте головну думку притчі. У
притчах можуть бути і другорядні уро�
ки, але головне – знайти ключовий.
Не намагайтеся вкласти прихований
зміст у кожну деталь притчі, адже це
не алегорія.

Вивчайте контекст притчі. Дослі�
джуйте звичаї і традиції ізраїльського
народу часів Нового Заповіту. Напри�

клад, як у часи Христа люди займали�
ся сільським господарством? Яким
способом будували будинки в давній
Палестині? Ви маєте пам’ятати про іс�
тотну різницю між культурою ізра�
їльського народу часів Нового Заповіту
і сучасних людей.

Не засновуйте на притчі доктрину.
Доктрина, чи біблійне вчення, має ґрун�
туватися на тексті всієї Біблії, а не на
одному її уривку. Притча пояснює якусь
доктрину, але не є її фундаментом.

Застосовуйте в житті біблійну істи�
ну, що міститься в даній притчі. Кож�
на притча розкриває нам певну бі�
блійну істину про Бога чи Його Цар�
ство. Ця істина призначена для її за�
стосування слухачами в житті, і сьо�
годні вона важлива так само, як і в
часи Нового Заповіту. Ісус хотів, щоб
Його учні виконували Слово Боже, то�
му Він і говорив про складні поняття
за допомогою простих розповідей. Як
тільки ви усвідомили, чому вас нав�
чає Бог через притчу, ви повинні ви�
конати Його волю.

Застосування
Вивчайте притчі Ісуса Христа для ва�

шого духовного здоров’я і зростання.
Через них ви навчитеся краще розумі�
ти Царство Христа і Його працю. Вихо�
вуйте в собі правильні навички вивчен�
ня Слова Божого, особливо це стос�
ується правильного розуміння і тлума�
чення притч. При вивченні кожної з них
відповідайте на такі запитання:

1. Яка головна думка притчі?
2. Що вона говорить мені про Бога?
3. Якщо я вірю цій істині, як я маю

чинити?
4. Яким чином мені як громадянину

Царства Небесного застосовувати цю
притчу у своєму житті?
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Мт. 13:10�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце: Пс. 118(119):161�176; 39(40)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Пс. 118(119):129�160
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Пс. 118(119):97�128
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: Пс. 118(119):65�96
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Пс. 118(119):33�64
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. Письма: Пс. 118(119):1�32
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Про що ця притча – про сіяча чи про
різновиди землі? А можливо, вона
про зерно? Усі три аспекти даної прит�
чі важливі, і кожний з них необхідний
для роз’яснення основної істини. Ця
притча – не просто про сіяча чи про
насіння, яке він посіяв. Також і розпо�
відь про ґрунт не матиме того значен�
ня, якщо в ній не згадується про сіяча
і насіння. І все�таки, щоб зрозуміти
ключову істину цього уроку, ми по�
винні звернути особливу увагу саме
на ґрунт.

Притча вчить нас, що Слово Боже
може упасти на різні види ґрунту. Ві�
руюча людина повинна так підготува�
ти ґрунт свого серця, душі і розуму,
щоб Слово Боже принесло багато
плоду в її житті.

Зверніть увагу на умови, в яких Ісус
розповів цю притчу. Все відбувалося
не в приміщенні, а надворі: «Того ж
дня Ісус вийшов із дому, та й сів біля
моря. І безліч народу зібралась до
Нього, так що Він увійшов був до чов�
на та й сів, а ввесь натовп стояв понад
берегом» (Матвія 13:1�2). Навчати на�
дворі в давнину було так само незвич�
но, як і зараз. Але Ісус насамперед
прагнув послужити людям, а не дотри�
матися традиції проведення лекцій.
Можливо, десь неподалік було поле,
яке селянин засівав зерном, ось Ісус і
використав його працю як наочний
зразок: «Ось вийшов сіяч, щоб посія�
ти» (Матвія 13:3). Навіть якщо поруч
не було ні сіяча, ні поля, слухачі відра�
зу ж уявили собі цю картину, бо дії сія�

ча були звичайними і зрозумілими для
них. У Своїх притчах Ісус завжди вико�
ристовував прості і доступні картини,
щоб пояснити нове і незнайоме для
слухачів. Звична історія записана у вір�
шах 3�9, а пояснення нового змісту – у
віршах 18�23.

Сіяч
У самій притчі Ісус не говорить нам

багато про сіяча: «Ось вийшов сіяч,
щоб посіяти» (вірш 3). У поясненні до
притчі (вірші 18�23) про нього також
сказано небагато. Ісус спрямовує нашу
увагу на зерна і ґрунт, а не на сіяча.
Ним міг бути і господар поля, що мав
на меті зібрати врожай, і найманий ро�
бітник, що отримує оплату за кожний
відпрацьований день. Не так важливо
те, хто саме сіяв, як те, що зерно мало
бути посіяне, прорости і принести плід.

У благовісті важлива не особистість
благовісника, а справа – проповідь
Євангелії, особисте свідчення про Хри�
ста людям, що гинуть. Ми повинні сія�
ти Слово Боже і робити це правильно.
Для глибшого розуміння праці благо�
вісника досліджуйте такі місця Святого
Письма: Матвія 28:18�20; Римлян 10:9�
17; 2 Тимофія 4:1�5.

Під час Свого земного життя Ісус був
Сіячем Слова Божого. Він сіяв зерна
Царства Небесного скрізь і для всіх, не
нехтуючи ніяким ґрунтом. Незважаючи
на те, що Ісус знав серце кожного слу�
хача, Він ніколи не відвертався від тих,
чиє серце було твердим, кам’янистим
чи тернистим ґрунтом.

Біблійний текст: Матвія 13:1�9,18�23
Ключова істина: наше серце має бути підготовлене 
до прийняття Слова Божого

УРОК 
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Насіння
У притчі про сіяча міг бути описаний

будь�який злак, що вирощувався на
той час: пшениця, ячмінь, жито чи
якийсь інший. Безперечно те, що все
поле було засіяне одним видом, бо
євреї, дотримуючись Закону, ніколи
не засівали поле чи виноградник різ�
ними видами насіння (Левит 19:19;
Повторення Закону 22:9). Такий закон
не тільки збільшував врожайність, але
й нагадував євреям про заборону на
шлюби з людьми із сусідніх народів.

Ісус пояснив учням, що насіння
символізує Слово Боже (Луки 8:11).
Чому Він порівняв Добру Звістку з
зернами? Тому що Слово Боже несе в
собі вічне життя і, як і насіння, має
вкоренитися в серці людини. Якщо
ґрунт серця добре підготовлений та
очищений, то Слово принесе плід у
житті людини.

Ґрунт
У Палестині сіяли в жовтні�листопа�

ді. Під час спекотного і сухого літа
ґрунт був занадто сухий і твердий, так
що орати чи сіяти було неможливо.
Потім ранні дощі пом’якшували зем�
лю, і її можна було обробляти. Спо�
чатку поле зорювали – зазвичай вруч�
ну – інструментом, схожим на мотику.
Після цього сіяч ішов полем і розки�
дав насіння, що мав у торбі. Він брав
жменю і розсівав її віялом, намагаю�
чись, щоб більша частина зерен по�
трапила на підготовлений ґрунт. Од�
нак деякі зерна падали на дорогу і
ставали кормом для птахів, деякі по�
трапляли поміж каміння, швидко про�
ростали і швидко в’янули, бо парос�
тки не могли пустити корені. Бували і
такі зернята, що падали в бур’яни, і
сходи виростали слабкими і безплід�

ними. «І як сіяв він зерна, упали одні
край дороги, – і пташки налетіли, та їх
повидзьобували. Другі ж упали на
ґрунт кам’янистий, де не мали багато
землі, – і негайно посходили, бо зе�
мля неглибока була; а як сонце зай�
шло, – то зів’яли, і коріння не мавши,
– посохли. А інші попадали в терен, і
вигнався терен, і їх поглушив» (Мат�
вія 13:4�7).

Але більша частина насіння потра�
пляла в добрий і відповідно підгото�
влений ґрунт. Колосся виростало і на�
ливалося зерном: «Інші ж упали на
добрую землю – і зродили: одне в сто
раз, друге в шістдесят, а те втридця�
теро» (Матвія 13:8).

Зверніть увагу, як докладно Ісус
описує різні види ґрунту. Очевидно,
це є дуже важливим аспектом цієї
притчі. Пізніше Ісус пояснив учням,
що ґрунт символізує серце слухача.
Цікаво: в основі будь�якого виду ґрун�
ту – та сама земля, різниця полягає
лише в тому, що з цією землею стало�
ся і які домішки в ній знаходяться.

Земля з дороги символізує огрубі�
ле (затовстіле) серце. Дорога тверда,
бо її утрамбовують подорожні і різні
засоби пересування. Спресована зе�
мля не може прийняти зерно. Те ж са�
ме може статися і з людиною: особи�
сті невдачі, неприйняття і байдуж�
ність оточуючих людей спонукають її
озлобити своє серце, так що воно вже
не може прийняти Благої Звістки.

Кам’янистий ґрунт символізує лег�
коважне серце. Слово Боже не може
досягти глибини серця таких людей –
вони приймають його тільки почуття�
ми. Бог хоче, щоб ми сприймали Його
Слово не лише емоціями, але і розу�
мом, і волею. Емоційний християнин
швидко ображається чи спокушаєть�
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ся. Як тільки почуття байдужіють, йо�
го християнське життя швидко в’яне.

Тернистий ґрунт символізує серце,
поглинуте марнотою. Така людина не
дозволяє Слову Божому забрати те�
рен зі свого серця. Хвилювання, нес�
кінченна робота, задоволення чи гро�
ші можуть заглушити зерна Слова, і
людина залишиться без плоду.

Добрий ґрунт – це серце, яке чує і
виконує Слово Боже. Такі люди прий�
мають Слово і дозволяють йому про�
никнути в кожну клітинку свого сер�
ця, в усі куточки свого життя.

Як радісно бачити плід, який дає
життя такої людини! Інші ж види ґрун�
ту виявляються безплідними. Придо�
рожня земля навіть не прийняла на�
сіння, кам’яниста – дала слабкі парос�
тки, які відразу зав’янули, а тернистий
ґрунт дозволив з’явитися стеблам,
але не дав принести плід. Саме плід
показує на те, що ґрунт був добрим.

Успіх
Врожай збирається наприкінці

сільськогосподарського сезону, і селя�
нин отримує винагороду за свою важ�
ку працю. Тільки насіння, що впало на
добру землю, приносить плід. Зауваж�
те, успіх у таких насінин різний. Кожне
зерно, що впало на добрий ґрунт, при�
несло плід, але, зверніть увагу, різну
кількість: «одне в сто раз, друге в шіст�
десят, а те втридцятеро» (Матвія 13:8).
Кожне зернятко з’єдналося з доброю

землею і принесло плід у залежності
від своїх здібностей. Кількість плоду
залежала і від ґрунту – десь було тро�
хи більше добрив, десь трохи більше
води. Кожна ділянка мала свої особли�
вості, але дала плід уся добра земля!

Дана притча Христа записана в трьох
Євангеліях, і висновок з неї в кожнім
місці має особливий відтінок. У тексті,
що розбирається нами, Ісус повелів:
«Хто має вуха, щоб слухати, нехай слу�
хає!» (Матвія 13:9). У Євангелії від Мар�
ка ми бачимо додаткове веління: «Ува�
жайте, що чуєте...» (Марка 4:24). У
Євангелії від Луки Христос навчає нас:
«Тож пильнуйте, як слухаєте!» (Луки
8:18). Ми повинні слухати Слово Боже –
саме слухання дуже важливе! Також ми
повинні зіставляти зі своїм життям те,
що чуємо – прислухайтеся до Слова Бо�
жого! Важливо і те, як ми слухаємо –
виконуйте Слово Боже, і воно проросте
і принесе плід у вашому серці.

Застосування
Як потрібно обробляти ґрунт свого

серця, щоб він став підготовленим і по�
сіяне Слово Боже приносило плід?

✔ Ми повинні старанно досліджува�
ти і розуміти Слово (Матвія 13:23).

✔ Ми повинні приймати Слово Боже,
насаджуючи його в кожній сфері нашо�
го повсякденного життя (Марка 4:20).

✔ Ми повинні бути слухняні Слову,
виконуючи те, чому воно вчить (Луки
8:15).

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Св. Письма: Мт. 13:1�9, 18�23
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце: 1 Петр. 1:13�25; 1 Ів. 5:18�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: 2 Кор. 4; Пс. 125(126)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Ів. 4:31�38; Мт. 9:35�38; 1 Кор. 3:1�9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Мр. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Іс. 51
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 1; Єз. 17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Багато людей чують проповідь
Євангелії і знають Слово Боже, але да�
леко не усі виконують те, що велить
Ісус. Єдиний спосіб побудувати життя,
що витримує всі напади цього світу, –
це слухати вчення Ісуса Христа і вико�
нувати його.

В часи Нового Заповіту будівниц�
тво будинків було дуже відповідаль�
ною справою. Хоча деякі родини збе�
регли кочовий спосіб життя і жили в
наметах, більша частина населення
Палестини жила в будинках. Будинки
багатих людей найчастіше були побу�
довані з каменю, скріпленого глиня�
ним розчином. Люди прості жили в
будинках із глиняних цеглин. Будин�
ки були одно�двоповерхові, вищі рід�
ко хто будував. Внутрішнє плануван�
ня дому було в кожного своє, проте в
більшості випадків за формою буди�
нок будували у вигляді букви «П»:
три стіни оточували невеликий вну�
трішній дворик. У цьому дворику ви�
конувалася вся домашня робота. Кім�
нати першого поверху використову�
валися як комори, хлів для худоби і
підсобні приміщення. Житлові примі�
щення і спальні знаходилися на дру�
гому поверсі чи на даху.

Люди, яким Ісус розповідав притчу,
добре знали особливості будівництва
того часу. Будинок із глиняних цеглин
був дуже важкою конструкцією, що
мала потребу в міцній основі. Будь�
який архітектор, будівельник і навіть
просто розсудливий чоловік знав, що
будинок має стояти на міцному фун�

даменті. Без доброго фундаменту бу�
динок міг будувати тільки необачний.

Два будівельники
Два будівельники з притчі Ісуса бу�

ли чимось схожі один на одного.
Обоє поставили перед собою мету –
побудувати будинок, кожен доклав
до цього значних зусиль. Можливо,
вони найняли робітників собі на по�
міч. У будь�якому випадку, обидва
будівельники брали участь у роботі і
цілком відповідали за кінцевий ре�
зультат – збудований дім.

Можливо, що і дві новобудови були
схожі. Вони могли виглядати як два
брати�близнюки від землі і до даху:
однакові стіни, вікна, двері та покрів�
ля. Але різниця була хоч і непомітна,
однак дуже істотна: один будинок не
мав фундаменту!

Ісус назвав першого будівельника
розумною людиною (Матвія 7:24), а
другого – необачним (Матвія 7:26).
Він дав таке визначення за єдиним
розходженням в роботі цих людей:
був збудований фундамент чи ні. Му�
дрий будівельник збудував на непо�
рушній скелі; нерозумний будівель�
ник збудував на піску.

Ісус сказав, що кожний, хто слухає
Його слова і живе за Євангелією, є
розсудливою, розумною людиною.
«Отож, кожен, хто слухає цих Моїх
слів і виконує їх, подібний до чоловіка
розумного, що свій дім збудував на
камені» (Матвія 7:24). Ісус підкреслює
важливість виконання Слова Божого.

Біблійний текст: Матвія 7:24�27; Луки 6:46�49
Ключова істина: Біблія вчить, що ми повинні за основу свого
життя взяти Христа
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Господь говорить, що слухати Слово
Боже і не виконувати його – необач�
ність. «А кожен, хто слухає цих Моїх
слів, та їх не виконує, – подібний до чо�
ловіка того необачного, що свій дім
збудував на піску» (Матвія 7:26).
Необачно чинити неправильно, знаючи,
як вчинити правильно. Необачний чо�
ловік знав, що ризикує. Він знав (при�
наймні, йому напевне хтось поясню�
вав), що будинок необхідно будувати на
міцному фундаменті; але він знехтував
цією будівельною мудрістю. Без фун�
даменту будувати набагато легше – і
копати глибоко не потрібно, і вийде де�
шевше, і будинок швидше збудується.
Може, на зекономлені кошти необач�
ний будівельник збирався побудувати
ще щось; може, він розраховував, що
будинок осяде; можливо, він просто
любив ризикувати і сподіватися на
«якось воно буде» – у всякому разі на
лихо він аж ніяк не розраховував.

Багато людей сьогодні будують своє
життя на неміцних основах. Подібно до
людини, що поставила дім на піску,
зовні вони нічим не виділяються, у їх�
ньому житті, здається, все в порядку.
Але якщо копнути глибше, ви побачи�
те, що їхній фундамент дуже слабкий
чи ж зовсім відсутній.

Помилкові релігії і єретичні культи
будують своє вчення на «піщаному
фундаменті». Вони постійно змінюють
свої доктрини, пристосовуючись до
стихій цього світу. У будь�якому разі
їхній будівлі не встояти. Настане день,
коли Бог потрясе світ, і всі псевдовчен�
ня впадуть. Такий день для багатьох
стане «дуже великою руїною».

Дві основи
Більшість слухачів Христа розуміла,

як важливо будувати будинок на міц�

ному фундаменті. Ісус сказав, що му�
дрий чоловік «глибоко викопав, і осно�
ву на камінь поклав» (Луки 6:48). Він
докопав до міцної скелі, що знаходила�
ся під шаром ґрунту.

Необачна людина звела «свій дім...
на землі без основи» (Луки 6:49). Під
його житлом, збудованим на піску, не
було ніякого фундаменту. Люди, що не
приймають Слова Божого, а вірять у
щось інше чи комусь іншому, будують
своє життя на піску, як нерозумний бу�
дівельник.

Як фундамент будинку має бути міц�
ним, так і основа нашого життя має бу�
ти непохитною. Будуйте своє життя на
Слові Божому. Оберіть Господа фунда�
ментом свого життя, як це зробив Да�
вид: «Полюблю Тебе, Господи, сило
моя, Господь моя скеля й твердиня
моя, і Він мій Спаситель! Мій Бог – моя
скеля, сховаюсь я в ній, Він щит мій, і
ріг Він спасіння мого, Він башта моя! Я
кличу: Преславний Господь, і я визво�
лений від своїх ворогів!» (Псалом
17(18):2�4).

Два результати
Наслідки будівництва були передба�

чуваними і незворотними. Будинок бу�
дується, щоб захистити тих, хто в ньо�
му живе, від негоди. У Палестині бува�
ли сильні дощі і бурі, а іноді навіть по�
вені. Міцний фундамент надзвичайно
важливий, коли треба вистояти проти
сили вітру, і абсолютно необхідний,
щоб витримати натиск води, здатної
швидко розмити піщаний ґрунт.

Ісус розповів, що сталося з будин�
ком, якого збудував мудрий будівель�
ник: «І линула злива, і розлилися річ�
ки, і буря знялася, і на дім отой кину�
лась, – та не впав, бо на камені був
він заснований» (Матвія 7:25). Буди�
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нок з кам’яним фундаментом витри�
мав усі стихії.

Але що сталося з будинком, збудова�
ним необачною людиною? «І линула
злива, і розлилися річки, і буря зняла�
ся й на дім отой кинулась, – і він упав.
І велика була та руїна його!» (Матвія
7:27). Не мало значення, наскільки гар�
но виглядав будинок, скільки в ньому
було кімнат чи скільки він коштував:
будинок упав. Напевно, в нього було
вкладено багато грошей, бо Ісус ска�
зав: «І велика була та руїна його». Бу�
динок не зміг витримати природні яви�
ща, хоча був збудований для захисту
мешканців саме від цих явищ. Зверніть
увагу, що на обидва будинки накинула�
ся та сама стихія.

Застосування
Щоб добре підготуватися до життє�

вих труднощів і випробувань, людина
повинна піти дорогою мудрого буді�
вельника життя: слухати Слово Боже і
виконувати його. Чи є Ісус Христос ос�
новою вашого життя? Чи прийняли ви
Його у своє серце? Чи спасенні ви?

Якщо ви ще не прийняли Христа і не
стали дитям Божим, вам необхідно
зробити такі кроки:

1. ПОКАЙТЕСЯ у своїх гріхах. Кожна
людина згрішила, йдучи проти волі Бо�
га. «... всі згрішили, і позбавлені Божої
слави...» (Римлян 3:23). Біблія гово�
рить нам, що жоден грішник не ввійде
в рай, Небесне Царство. «І не ввійде до
нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить
гидоту й неправду, але тільки ті, хто

записаний у книзі життя Агнця»
(Об’явлення 21:27). Щоб увійти в Небо,
ви повинні звільнитися від гріха.

2. ПОВІРТЕ в Ісуса Христа – вашого
Господа і Спасителя. Ісус пролив Свою
кров, щоб врятувати вас від гріхів. Він
прийняв на Себе ваш осуд і був
розп’ятий на хресті замість вас. «Він ті�
лом Своїм Сам підніс гріхи наші на де�
рево, щоб ми вмерли для гріхів та для
праведності жили; Його “ранами ви
вздоровилися”» (1 Петра 2:24). Хри�
стос – Той, «в Якім маємо відкуплення
і прощення гріхів» (Колосян 1:14). Бі�
блія закликає нас: «Віруй у Господа
Ісуса, – і будеш спасений ти сам та твій
дім» (Дії 16:31).

3. ПРИЙМІТЬ Ісуса Христа у ваше
життя, у ваше серце. Попросіть Його
стати вашим Господом і Спасителем.
Попросіть у Бога прощення за всі ва�
ші гріхи і відверніться від гріха. Ваша
молитва може бути тихою чи гучною,
вона може пролунати на самоті чи в
церкві, але вона має виражати щире
бажання примиритися з Богом. «А
митник здалека стояв, та й очей на�
віть звести до неба не смів, але бив
себе в груди й казав: “Боже, будь ми�
лостивий до мене грішного!”» (Луки
18:13). «Бо “кожен, хто покличе Гос�
поднє Ім’я, буде спасений”» (Римлян
10:13). Ісус Христос почує вашу мо�
литву, прийме у Свою сім’ю і врятує
від вічної погибелі. Разом з іншими
віруючими в Ісуса ви отримаєте Не�
бесне Царство в спадок і вічно будете
жити там з Господом.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце: Мт. 7:24�27; Лк. 6:46�49
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце: 1 Петр. 2:1�18; Як. 1:22�25
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: 1 Тим. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Тит. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: 1 Тим. 6:12�16; 1 Сол. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Ів. 14
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. Письма: Повт. Закону 11
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Фарисеї і книжники ганьбили Ісуса
Христа за те, що Він спілкувався з не�
праведними людьми: «Приймає Він
грішників та з ними їсть» (Луки 15:2).
Але Ісуса це не зупиняло – Він і сьогод�
ні виявляє любов і жаль до всіх людей,
що каються у своїх гріхах і просять у
Бога прощення.

Цікаво, що притчу про блудного сина,
а також про загублену вівцю і загублену
монету Ісус розповів своїм недругам.
Усі три притчі мають спільну тему: щось
важливе загублено, господар сумує за
пропажею, потім знаходить втрачене і
влаштовує з цього приводу велике свя�
то. Фарисеї та вчителі Закону, що нарі�
кали на Ісуса, не розуміли, що Бог хоче
привести до покаяння і навернути до
Себе кожну грішну людину. «Син�бо
Людський прийшов, щоб знайти та спа�
сти, що загинуло!» (Луки 19:10). Релі�
гійні вожді вважали, що Бог спілкується
тільки з праведними людьми, і що гріш�
ники, перш ніж шукати Бога, повинні
змінити свій спосіб життя. Фарисеї за�
суджували будь�яку людину, що не від�
повідала їхнім поняттям про святість,
тому й обурювалися, що Ісус не тільки
приймав грішників, але і їв з ними.

Син�бунтар залишає батька
«У чоловіка одного було два сини. І

молодший із них сказав батькові: “Дай
мені, батьку, належну частину маєтку!”
І той поділив поміж ними маєток» (Лу�
ки 15:11�12). Молодший син зажадав
від батька видати йому спадщину. За
юдейськими традиціями розділ майна

при живих батьках допускався, але це
було виявом неповаги і нелюбові до
них. Батько міг і відмовити синові, але
з якихось причин він вчинив за його
бажанням. Старший син одержував у
два рази більше капіталу, ніж інші діти,
отже, батько видав молодшому синові
близько третьої частини всього маєт�
ку. Невдовзі після розділу син пішов з
дому, обравши свою дорогу. «А по не�
багатьох днях зібрав син молодший
усе, та й подавсь до далекого краю, і
розтратив маєток свій там, живучи
марнотратно. А як він усе прожив, на�
став голод великий у тім краї, – і він
став бідувати. І пішов він тоді і пристав
до одного з мешканців тієї землі, а той
вислав його на поля свої пасти свиней.
І бажав він наповнити шлунка свого
хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто
не давав їх йому» (Луки 15:13�16).

На своїй дорозі юнак «розтратив»
багато чого. Так, гроші розійшлися
швидко, але це не було першою втра�
тою. Перше – це взаємини з люблячим
батьком. Він любив сина так сильно,
що віддав йому спадщину, незважаючи
на те, що той прийшов і фактично ска�
зав: «Я не можу чекати, поки ти пом�
реш... давай мені мою частку!». Також
ми дізнаємося про силу батьківської
любові з того, що відбувається напри�
кінці історії. Ми не знаємо, як довго
син був у «далекому краї», але і цей
час теж був втрачений. Юнак міг про�
вести його в спілкуванні з люблячим
батьком, що бажав мати із сином
близькі взаємини.

Біблійний текст: Луки 15 розд.
Ключова істина: люблячий Спаситель пропонує оновлене
життя кожній людині
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Хлопець розтратив усе, що мав. Він
почав бідувати. У нього не було ні їжі, ні
доброї роботи, ні родини, куди можна
було б повернутися, ні друзів, до яких
можна було б звернутися за допомо�
гою. Нікого не цікавив бідняк без копій�
ки за душею, що розтратив третину ма�
єтку свого батька, «живучи марнотрат�
но». Врешті�решт юнак утратив навіть
самоповагу. Жоден єврей, що шанує
себе, ні за яких обставин не буде догля�
дати нечистих свиней. Він же опустився
не тільки до того, що годував цих тва�
рин, але і був готовий їсти їхній корм.

Повернення сина, що покаявся
Іноді людині потрібно досягти краю

прірви, щоб опам’ятатися й отямитися.
Коли це сталося в житті блудного сина,
він вирішив повернутися до батька.
Зауважте, що елементами його рішен�
ня повернутися були переоцінка цінно�
стей, рішення, дія і сповідування.

Переоцінка цінностей. Коли юнак до�
сяг дна прірви, він пережив деяку пе�
реоцінку. «Тоді він спам’ятався й ска�
зав: “Скільки в батька мого наймитів
мають хліба аж надмір, а я отут з голо�
ду гину!”» (Луки 15:17). Грошей у нього
не було, самоповаги теж, друзі не допо�
могли. Він нікого не цікавив, бо йому
більше нічого було витрачати. Хлопець
відчув, що абсолютно самотній в цій чу�
жій країні. Маючи багато часу для роз�
мірковування, він згадав про батька і
зрозумів, що втратив. Він знав, що на�
віть зі слугами батько обходиться наба�
гато краще, ніж зараз обходяться з ним.
Юнак зрозумів, що позбавив себе права
мати синівські взаємини з батьком.

Рішення. Блудний син вирішує повер�
нутися до батька і просити стосунків но�
вого виду. Він абсолютно не претенду�
вав на те, щоб до нього ставилися як до

сина. Він упокорив себе і навіть приготу�
вав промову, у якій збирався попросити
батька прийняти його слугою: «Прогрі�
шився я, отче, против неба та супроти
тебе... Недостойний я вже зватись си�
ном твоїм; прийми ж мене, як одного з
своїх наймитів» (Луки 15:18�19).

Дія. Юнак вирішив повернутися і зро�
бив те, що задумав. Його розміркову�
вання і саме рішення не принесли б нія�
кої користі, якби він не зробив необхід�
них дій. «І, вставши, пішов він до батька
свого. А коли він далеко ще був, його
батько вгледів його, – і переповнився
жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йо�
му, і зачав цілувати його!» (Луки 15:20).

Сповідування. Коли блудний син по�
вернувся до батька, він сповідував свій
гріх, як і хотів: «І озвався до нього той
син: “Прогрішився я, отче, против неба
та супроти тебе, і недостойний вже
зватися сином твоїм”» (Луки 15:21).
Зауважте, що він не встиг закінчити за�
плановану фразу про найманця. На по�
див, батько прийняв його назад у ро�
дину як сина.

Безсумнівно, саме на цьому місці
фарисеї найбільше роздратувалися.
Адже за юдейським законом син, що
зганьбив родину, заслуговував побит�
тя камінням.

Люблячий батько приймає сина
Коли батько вгледів сина, який ішов

додому, він вибіг йому назустріч. Зазви�
чай люди похилого віку не бігають – це
негідно і непристойно, особливо коли
син повертається з ганьбою. Батько міг
піти геть, щоб не бачитися з блудним на�
щадком, чи проклясти його, але він є
прообразом Божого ставлення до гріш�
ника, який кається. «А батько рабам
своїм каже: “Принесіть негайно одежу
найкращу, і його зодягніть, і персня по�



Яким має бути життя Церкви 139

дайте на руку йому, а сандалі на ноги”»
(Луки 15:22). Це міг бути верхній одяг
батька і перстень з печаткою сім’ї. Ці ат�
рибути символізували, що син знову
прийнятий у родину. Слуги не носили
гарної одежі і ювелірних прикрас.

Батько не тільки прийняв юнака як
сина, але запросив його в дім і влашту�
вав гостину! «“Приведіть теля відгодо�
ване та заколіть, – будемо їсти й раді�
ти, бо цей син мій був мертвий – і
ожив, був пропав – і знайшовся!” І по�
чали веселитись вони» (Луки 15:23�
24). Прийшов час радості і веселощів!

Образа заздрісного брата
Наступна частина історії стосується

книжників і фарисеїв. Старший брат
чинить так само, як чинили і вони, ба�
чачи Ісуса, що споживає їжу з грішни�
ками. Вони хотіли суду і покарання, але
не милості. «А син старший його був на
полі. І коли він ішов і наближався до
дому, почув музики та танці. І покликав
одного зі слуг, та й спитав: “Що це та�
ке?” А той каже йому: “То вернувся
твій брат, і твій батько звелів заколоти
теля відгодоване, – бо ж здоровим йо�
го він прийняв”» (Луки 15:25�27).

Замість того, щоб тішитися повер�
ненню свого брата, старший син роз�
сердився і насупився. «І розгнівався
той, – і ввійти не хотів. Тоді вийшов
батько його й став просити його. А той
відповів і до батька сказав: “Ото,
стільки років служу я тобі, і ніколи на�
казу твого не порушив, – ти ж ніколи
мені й козеняти не дав, щоб із прияте�
лями своїми потішився я... Коли ж син
твій вернувся оцей, що проїв твій має�
ток із блудницями, – ти для нього зве�
лів заколоти теля відгодоване”» (Луки
15:28�30). У власних очах ця людина
була святою у порівнянні з молодшим

братом. І все�таки святкування, про
яке старший брат завжди мріяв, діста�
лося саме молодшому. Усе життя він
вважав себе ідеальним сином. Він ду�
мав, що більше за інших заслужив
особливого ставлення до своєї персо�
ни, так само як і фарисеї, що доклада�
ли стільки старань, щоб дотримувати�
ся букви Закону, але не розуміли суті
Божої благодаті.

Батько вийшов, шукаючи старшого
сина. Він спробував пояснити, чому
той теж має приєднатися до тих, що
святкують. «І сказав він йому: “Ти зав�
жди зо мною, дитино, і все моє – то
твоє! Веселитись та тішитись треба бу�
ло, бо цей брат твій був мертвий – і
ожив, був пропав – і знайшовся!”» (Лу�
ки 15:31�32). У притчі не сказано, по�
слухав старший син батька чи ні. Якщо
ні, то він затаїв гнів у своєму серці і
відмовився прийняти свого брата,
втративши радість взаємин із ним.

Застосування
Спробуйте поглянути на своє життя у

світлі цієї притчі. Якщо ви відійшли від
близьких взаємин з Богом, Він чекає,
коли ви повернетеся. Зробіть перео�
цінку свого життя і прийміть рішення
повернутися до Нього. Для цього зов�
сім не потрібно досягати краю прірви.

У смиренності поверніться до Бога і
сповідуйте перед Ним свої гріхи. Він
почує і простить вас у Своїй безмежній
милості. Прийміть Його прощення, і ви
дізнаєтеся, що таке справжня радість.

Якщо ж ви щиро служите Богу і йде�
те за Христом, Він хоче, щоб ваше сер�
це було сповнене любов’ю до братів і
сестер, особливо до тих, хто блукає
вдалині від Бога. Моліться за їхнє на�
поумлення, зустрічайте їх біля порога,
святкуйте їхнє повернення.
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк. 15:11�32
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Єз. 18
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Мт. 9:1�13; Лк. 15:1�10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. Письма: Ос. 12:1�9; 14
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: Іс. 55; Пс. 138(139)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Іс. 44
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 101(102)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Прощення – це звичка, що важко
набувається. Навіть християни, що
отримали повне прощення, часто не
знають, як прощати інших. У свій час
Петро теж погано розумів, як особи�
сто йому навчитися прощати. Він пі�
дійшов до Ісуса і запитав: «Господи, –
скільки разів брат мій може згрішити
проти мене, а я маю прощати йому?
Чи до семи раз?» (Матвія 18:21). Це
було важливе питання, Петро дійсно
хотів дізнатися міру прощення. Він
хотів знати, коли можна сказати «ну
все, прощення скінчилося». Якби яка�
небудь людина скривдила Петра 7 ра�
зів, і щоразу просила прощення, Пе�
тро простив би її. Але на восьмий раз
він не збирався прощати. Можливо,
Петро розраховував, що Ісус похва�
лить його за такий «подвиг» прощен�
ня, адже навіть рабини учили, що три
рази – межа прощення.

Простити сім разів ту саму людину
за ту саму образу було в розумінні
Петра вершиною прощення. Уявіть
його шок, коли Ісус відповів, що це
число треба ще помножити на сімде�
сят: «Ісус промовляє до нього: “Не
кажу тобі – до семи раз, але аж до се�
мидесяти раз по семи!”» (вірш 22).
Якби Петро захотів порахувати, скіль�
ки разів йому прощати, то лічба до
490 зайняла б чималий час. Коли лю�
дина сповнена прощенням, для неї не
важливо, скільки разів вона прости�
ла, їй важливо відновити мир.

Ісус розповів притчу про немило�
сердного слугу, щоб навчити Петра
суті прощення. Усі ми стоїмо перед

Богом як жебраки та боржники – і
все�таки Він простив нам борг, який
ми ніколи б не змогли оплатити. Його
приклад навчає нас, як треба вихову�
вати серце, яке було би сповнене про�
щенням до навколишніх.

Межа прощення
Прощення має пропонуватися на�

віть в екстремальних випадках. Наве�
дена притча починається з прикладу
подібного великого прощення. Один
цар, роблячи грошові розрахунки,
виявив, що слуга винен йому вели�
чезну суму грошей. «Коли ж він почав
обраховувати, то йому привели одно�
го, що винен був десять тисяч талан�
тів» (вірш 24). Талант – це 30 кг золо�
та чи срібла, тобто сума боргу сягала
300 тонн дорогоцінного металу, що за
найскромнішим нашим підрахунком
дорівнювало 300 мільйонів гривень!
Деякі дослідники вважають, що слуга
нечесно розпоряджався довіреними
йому коштами, або крав гроші в царя.
Також можливо, що він просто нему�
дро розподіляв кошти. У будь�якому
випадку він був винний стільки, що
ніколи не зміг би віддати борг. Цар
мав повне право застосувати щодо
слуги силу закону. «А що він не мав із
чого віддати, наказав пан продати йо�
го, і його дружину та діти, і все, що
він мав, – і заплатити» (вірш 25).

Далі цар показує межу прощення.
Слуга просить часу, щоб виплатити
борг, і в цьому явно себе переоцінює –
таку суму йому було б не під силу ви�
платити і за все життя. Однак цар дає

Біблійний текст: Матвія 18:21�35
Ключова істина: Христос дає нам взірець прощення
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йому набагато більше, ніж він про�
сить. Цар прощає слузі весь борг! «І
змилосердився пан над рабом тим, – і
звільнив його, і простив йому борг»
(вірш 27). Ісус використовував як зра�
зок щось матеріальне, суму грошей,
цифру, щоб показати всю глибину
прощення. На жаль, дуже часто мате�
ріальні речі є для людей значно цінні�
шими, ніж духовні істини.

Нестача прощення
Чи насправді немилосердний слуга

відчув прощення? Він отримав його,
але навіть не наблизився до його розу�
міння. Він насолоджувався прощен�
ням, але не збирався ділитися ним з ін�
шими. Всемогутній цар простив слугу,
але той відмовився прощати іншого.
«А як вийшов той раб, то спіткав він
одного з своїх співтоваришів, що був
винен йому сто динаріїв. І, схопивши
його, він душив та казав: “Віддай, що
ти винен!”» (вірш 28). Сума, що слузі
винний був його товариш, складала
приблизно п’ятимісячну зарплату про�
стого робітника (на наші гроші –
близько 3000 гривень), а товариш про�
сив тільки зачекати. «А товариш його
впав у ноги йому, і благав його, кажу�
чи: “Потерпи мені, – і я віддам тобі!”»
(вірш 29). Але немилостивого слугу не
розчулило навіть те, що його друг про�
сив практично тими ж словами, якими
він сам звертався до царя: «Потерпи
мені, – я віддам тобі все!» (вірш 26).
Він не тільки не виявив прощення, але
навіть не дав товаришеві часу розпла�
титися. Він пішов і посадив його до
в’язниці, поки той не віддасть боргу.

Необхідність прощення
Цар, довідавшись, як вчинив його

слуга, дуже зажурився. «Тоді пан йо�

го кличе його та й говорить до нього:
“Рабе лукавий, – я простив був тобі
ввесь той борг, бо просив ти мене, чи
й тобі не належало змилуватись над
своїм співтоваришем, як і я над то�
бою був змилувався?” І прогнівався
пан його, – і катам його видав, аж по�
ки йому не віддасть всього боргу»
(вірші 32�34).

Коли пан простив свого слугу і не
зажадав повернення боргу, він очіку�
вав, що той також навчиться прощати.

Бажання і сила для прощення
Сьогодні багато людей нелегко про�

щають тих, хто вчинив із ними непра�
вильно. Прощати важко тому, що про�
щення далеке від егоїзму, властивого
кожному з нас. Якщо вам важко про�
щати кривдника, пам’ятайте, що про�
щення – це не почуття, а рішення дот�
римуватися Божого зразка прощення.
Якщо ви обираєте непрощення, ваш
дух буде отруєний злістю. Постражда�
ють не тільки ваші взаємини з інши�
ми, пропаде і спілкування з Богом.
Ісус навчав: «Бо як людям ви прости�
те прогріхи їхні, то простить і вам ваш
Небесний Отець. А коли ви не будете
людям прощати, то й Отець ваш не
простить вам прогріхів ваших» (Мат�
вія 6:14�15). Бажання прощати є осо�
бливою рисою тих, хто був прощений.
Якщо якась людина не здатна проща�
ти, можливо, вона поки що не пере�
жила Божого прощення.

Застосування
Шукайте Божого прощення. Якщо ви

ніколи не просили Бога простити вас,
зробіть це сьогодні.

✦ Усвідомте, що ви – грішник, «... бо
всі згрішили, і позбавлені Божої сла�
ви...» (Римлян 3:23).
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✦ Усвідомте, що Бог подарував вам
спасіння через Ісуса Христа. «Бо за�
плата за гріх – смерть, а дар Божий –
вічне життя в Христі Ісусі, Господі на�
шім!» (Римлян 6:23).

✦ Покайтеся у своїх гріхах і спові�
дуйте Христа своїм Спасителем. «Бо
коли ти устами своїми визнаватимеш
Ісуса за Господа, і будеш вірувати у
своїм серці, що Бог воскресив його з
мертвих, то спасешся, бо серцем ві�
руємо для праведности, а устами іс�
повідуємо для спасіння» (Римлян
10:9�10).

✦ Вірте Христу, що Він простив вас.
«Бо “кожен, хто покличе Господнє Ім’я,
буде спасений”» (Римлян 10:13).

✦ Прощайте інших. Коли ви отрима�
єте прощення, ви зрозумієте, як це ро�
бити. «...один до одного будьте ласкаві,
милостиві, прощаючи один одному, як і
Бог через Христа вам простив» (Ефе�
сян 4:32). Ви в силі прийняти рішення
простити, оскільки самі були прощені.
Нехай прощення стане вашою постій�
ною практикою, коли ви будете ділити�
ся з іншими людьми звісткою про Боже
прощення, яке можливе і для них.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Давно тобі задуматись пора:
Чому душа у розпачі щоденному?
Без Бога ти – гріха свойого раб,
Що втратив все в житті благословенному.

Пройде воно, життя твоє, як мить,
Наступить час зустрітися із вічністю,
Подумай лиш, куди ж бо відлетить
Душа твоя, гріхом не раз пригнічена?

Що жде тебе, як станеш на межу?
Твій згасне слід, немов зоря удосвіта,
Ні, я тебе сьогодні не суджу –
Ти сам колись постанеш перед Господом.

І все�таки ти серце остуди
Дощем небесним, що для тебе литиме,
І до Отця Всевишнього прийди
З молитвою, з молитвою, з молитвою...

Сергій Рачинець
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Мт. 18:21�35
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Еф. 4
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. Письма: 2 Кор. 2:1�11; 7
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Неем. 9
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Мт. 18:1�20
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Мт. 6:5�15; Лк. 17:1�6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 30(31)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Ісус розповів цю і ще одну, схожу за
змістом (Луки 11:5�13) притчу, щоб
проілюструвати важливість постійної і
наполегливої молитви в нашому жит�
ті. Через ці притчі Бог хоче показати
Свою зацікавленість у щирій молитві.
Перед тим як цитувати Ісуса Христа,
Лука дає коментар до цієї притчі: «І
Він розповів їм і притчу про те, що
треба молитися завжди, і не занепа�
дати духом...» (Луки 18:1). Євангеліст
хотів, щоб його читачі ясно побачили
головну мету цієї притчі: показати ва�
жливість постійної і наполегливої мо�
литви. Вивчаючи цю притчу, шукайте
такі контрасти: несправедливий суддя
і Бог, бідна вдова і народ Божий.

Протиставлення 
несправедливого судді 
праведному Богу

Ісус описує суддю як чоловіка дуже
самозакоханого, що не піклується
про інших. «...У місті якомусь суддя
був один, що Бога не боявся і людей
не соромився» (вірш 2). Спочатку йде
фраза «Бога не боявся». Вираз «боя�
тися Бога» зустрічається в Біблії до�
сить часто, він означає бути слухня�
ним Йому і жити в покірності перед
Ним. Цей же суддя не турбувався про
те, щоб поклонятися Богу чи дотри�
муватися Його велінь; він навіть не
задумувався про те, що Бог карає
грішників.

Також суддю не хвилювали потреби
вбогих людей. Він вважав, що слуха�
ти їхні прохання – це непотрібна ви�

трата часу. Таке ставлення часто зу�
стрічалося серед суддів. Сама систе�
ма правосуддя тоді була нескладною.
Суддя ходив з міста в місто і влашто�
вував «судилище», на якому прово�
дилися диспути між людьми. Дуже
часто людина, щоб її справа була
розглянута, давала хабар судді чи йо�
го помічникам. Нерідко справа вирі�
шувалася на користь того, хто давав
більшу суму. Таким чином, посада
судді давала владу і гроші, а вся си�
стема судочинства була надзвичайно
корумпована. Суддя, який описаний у
притчі, також абсолютно не шукав
праведності.

На противагу йому Бог – праведний
і люблячий. Він піклується про Своїх
дітей і бажає, щоб вони приходили
до Отця зі своїми проблемами. Богу
не потрібно давати хабарів, стояти в
черзі за відповіддю у своїй справі, і
Він не чинить несправедливого суду.
На відміну від неправедного судді Не�
бесний Отець буде захищати й охоро�
няти своїх обраних (вірш 8). Давид
молився до Бога: «На Тебе надіюсь я,
Господи, хай не буду повік засоро�
млений, визволь мене в Своїй правді!
Нахили Своє ухо до мене, скоро мене
порятуй, стань для мене могутньою
скелею, домом твердині, щоб спас Ти
мене!» (Псалом 30(31):2�3).

Порівняння бідної вдовиці 
і народу Божого

«У тому ж місті вдова перебувала,
що до нього ходила й казала: “Оборо�

Біблійний текст: Луки 18:1�8
Ключова істина: Бог хоче, щоб ми спілкувалися з Ним за
допомогою молитви
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ни мене від мого супротивника!”» (Лу�
ки 18:3). Ким був цей супротивник і в
чому полягала проблема, у притчі не
говориться. Важливо те, що жінка була
вдовою і нужденною. Однак домогтися
слухання цієї справи було неможливо,
оскільки за звичаями того часу за жін�
ку мав говорити чоловік, а його не бу�
ло. Звичайно, можна було підкупити
суддю, але вдова була бідною, і спосо�
бу вирішити її проблему не було.

У чому схожість бідної вдови і на�
роду Божого? Міркуючи про це, не
забувайте і про відмінності, тому що
Бог – не «несправедливий суддя».

Бідна вдова чимось схожа на дітей
Божих:

1. У неї була певна потреба.
2. Вона не могла вирішити її само�

тужки.
3. Вона звернулася до того, хто міг

їй допомогти.
Вдова багато в чому відрізняється

від Божого народу:
1. Вона була чужою для судді. На�

род Божий – діти Бога.
2. У вдови не було адвоката, щоб

представляти її інтереси. Ми ж ма�
ємо Заступника перед Отцем – Ісуса
Христа.

3. У жінки не було нікого, хто поо�
біцяв би їй допомогти. У дітей Божих
є тверда обітниця, що Небесний
Отець допоможе їм у їхніх труднощах.

4. Удова ходила до престолу суду.
Віруючі йдуть до престолу благодаті.

Притча порушує питання: «Син
Людський, як прийде, чи Він на землі
знайде віру?».

Кожна притча призначена для того,
щоб висловити одну чітку думку. Ос�
кільки в цій притчі є багато протиста�
влень і контрастів, про що ж усе�таки
вона?

Бідна вдова домоглася вирішення
свого питання завдяки наполегливо�
сті: «...Але через те, що вдовиця оця
докучає мені, то візьму в оборону її,
щоб вона без кінця не ходила, і не до�
кучала мені» (Луки 18:5). Жінка не
здавалася, не зупинялася. Можливо,
вона щодня приходила до судді. Дея�
кі енциклопедії стверджують, що су�
дилище знаходилося в наметі, а жінка
стояла під ним весь день, голосно
плачучи і просячи справедливого су�
ду. Вона дуже набридла судді, і він
зважив на її прохання тільки для того,
щоб удова перестала йому докучати.

Як сильно дана ситуація відріз�
няється від тієї, коли християни от�
римують відповідь від Бога! «І про�
мовив Господь: “Чи чуєте, що гово�
рить суддя цей неправедний? А чи ж
Бог в оборону не візьме обраних
Своїх, що голосять до Нього день і
ніч, хоч і бариться Він щодо них?”»
(Луки 18:6�7). Бог чує прохання, що
до Нього підносяться, і відповідає на
них у свій час. Ісус підкреслює ту ве�
личезну різницю, що існує між Богом
і несправедливим суддею. Хоча Бог
миттєво чує всі прохання, Він усе�та�
ки чекає від Своїх дітей постійності у
вірі. Так, іноді Божа відповідь не зда�
ється нам швидкою чи правильною,
але Господь знає, що для нас найкра�
ще і коли настає потрібний час для
відповіді.

Бог може відповісти на молитву по�
різному:

1) «так» – відповідь, що нам зав�
жди подобається;

2) «ні» – відповідь, яку ми не люби�
мо чути, проте це теж відповідь, яка
йде нам на добро;

3) «зачекай» – також може бути
відповіддю, тому що Бог не тільки
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знає, що саме для нас найкраще, але
і коли воно нам потрібно, тому іноді
може відповідати на молитву не ві�
дразу.

Ця притча має на меті показати ва�
жливість постійної віри і молитви.
Вірте, коли отримуєте відповідь
«так». Вірте, коли отримуєте відпо�
відь «ні». І особливо вірте тоді, коли
чуєте відповідь «зачекай».

Застосування
Відповідь на молитву може затриму�

ватися. Іноді тому, що ми просимо «на
зле» (Якова 4:3). Іноді – не той час. Іно�
ді це може бути тільки Богу відома при�
чина. Продовжуйте молитися і вірити.
Бог затримується не даремно. Навіть
коли починає тужити серце і втрачаєть�
ся надія, продовжуйте молитися і віри�
ти. Бог відповідає на молитви.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 

СЕРДЕЧНА МОЛИТВА

Сердечну молитву складаю до Бога,
Неначе пахучий, чистий фіміам.
Я завжди щасливий, не страшна дорога,
Він мене лікує із сердечних ран.

Як тільки спокуси до мене приходять,
Тоді я до Бога в молитві іду,
А Він всі спокуси від мене відводить.
І завжди я спокій у Нього знайду.

Сердечна молитва – це з Богом розмова,
Якої бажає Він чути від нас.
Й чи ми держимося науки зі Слова,
Якої навчає нас любий наш Спас?

Коли ти молитву, брате, залишаєш
Й не перебуваєш завжди у Христі, –
Пам'ятай: без Бога щастя не зазнаєш,
А нещасним будеш завжди у житті.

Молися ти, друже, кожної хвилини,
Бог може духовно тебе підкріпить;
Він тебе не лишить, як мати дитини,
І серце загоїть, як воно болить.

Всі сили у Бога, лиш треба просити,
Він дати готовий, бо Він добрий Бог.
І якщо ти будеш для Господа жити,
То Він тебе звільнить від горя й тривог.

Йосафат Іваськів
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк. 18:1�8
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Мр. 11:22�24; Повт. Закону 4:29�40
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Пс. 113(114)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: 1 Сам. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Пс. 33(34)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: 1 Хр. 16:7�36
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце: Буття 32:24�32; Лк. 11:5�13
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Ісус присвятив цю притчу людям,
«що були себе певні, що вони ніби
праведні, і за ніщо мали інших» (Луки
18:9). Самоправедність (самовипра�
вдання) – це гріх. Сьогодні самоспря�
мованість, самодостатність і самоза�
коханість (егоїзм) – досить розповсю�
джені риси характеру. Більше того,
люди їх цінують і плекають у собі.
Самоправедність і понині залишаєть�
ся серйозною проблемою «релігій�
них» людей. На Бога неможливо спра�
вити приємне враження своїми спро�
бами бути гарним. «І стали всі ми, як
нечистий, а вся праведність наша –
немов поплямована місячним одіж, і
в’янемо всі ми, мов листя, а наша про�
вина, як вітер, несе нас...» (Ісаї 64:6).
Ця притча призначена в першу чергу
тим, хто вважає себе кращим за ін�
ших. Один із персонажів цієї притчі –
фарисей. Хто такі фарисеї?

Фарисейство починалося як рух за
святість, що досягалася за рахунок
підпорядкування Закону кожної сфе�
ри життя. Незважаючи та те, що така
мета була дуже гарна, незабаром цей
рух став простим законництвом і зов�
нішньою побожністю. Багато людей
дотримувалися букви Закону і були
дуже релігійні, але релігія ніколи не
могла спасти людину.

Фарисеї, в основному, належали до
класу середнього достатку: купці, ді�
лові люди, книжники, а іноді навіть
священики. Учені вважають, що в ча�
си Христа фарисеями або їхніми при�
хильниками були близько 5 % насе�

лення. Вони суттєво впливали на си�
нагоги і синедріон.

Оскільки фарисеї були впевнені,
що досягли праведності, якої бажали,
вони стали жертвами власної сам�
оправедності, відкинувши смирен�
ність і покаяння – єдиний шлях до іс�
тинної святості. Ісус же вчить, що Він
цінує смиренність і щирість тих, хто
шукає лиця Господнього.

Два чоловіки
Свою притчу Ісус почав з опису дуже

звичайного явища. «Два чоловіки до
храму ввійшли помолитись, – один
фарисей, а другий був митник» (Луки
18:10). Кожен із слухачів цієї історії
знав і фарисеїв, і митників. Можливо,
зовні ці двоє були чимось схожі і но�
сили схожий одяг. Можливо, їхньою
єдиною відмінністю була наявність фі�
лактерій (коробочок з текстами Свято�
го Письма) на одязі фарисея. Проте
між ними було і багато розходжень.

На відміну від фарисеїв, митників
вважали грішниками. Збирачі подат�
ків вважалися ошуканцями. Вони ба�
гатіли тому, що завищували розмір
мита і податків. Також митників нена�
виділи за те, що вони працювали на
римський уряд. Ніхто не вважав мит�
ника пов’язаним з релігією. Він не був
бажаним гостем у храмі. Якщо митник
і входив туди, мабуть, люди розступа�
лися, щоб не знаходитися поруч з ним
і не постраждати від блискавки, що
Бог на нього напевне спрямує. До то�
го ж у храмі могли знаходитися фари�

Біблійний текст: Луки 18:9�14
Ключова істина: Бог приймає тільки щирі молитви 
смиренного серця

УРОК 

33
ФАРИСЕЙ І МИТНИК



150 Робочий зошит

сеї, що засудили б усякого, хто став
би поруч з таким грішником. Одним
словом, люди уникали всякого спілку�
вання з митниками.

Дві молитви
Різниця між цими двома людьми

стала найбільш очевидною в той мо�
мент, коли вони відкрили свої вуста
для молитви. Фарисей молився моли�
твою самозвеличення. Порахуйте,
скільки разів він говорить про себе!
«Фарисей, ставши, так молився про
себе: “Дякую, Боже, Тобі, що я не та�
кий, як інші люди: здирщики, непра�
ведні, перелюбні, або як цей митник. Я
пощу двічі на тиждень, даю десятину з
усього, що тільки надбаю!”» (вірші
11�12). На противагу йому митник мо�
лився щирою молитвою покаяння: «А
митник здалека стояв, та й очей навіть
звести до неба не смів, але бив себе в
груди й казав: “Боже, будь милости�
вий до мене грішного!”» (вірш 13).

Фарисей прийшов до Бога з мнимим
благочестям, а митник – із щирим по�
каянням. Фарисей піклувався про те,
щоб своєю молитвою підняти власну
зарозумілість, а митник – щоб його мо�
литва була почута Богом. Фарисей хва�
стався своєю самоправедністю, митник
же благав про милість. Фарисей вказу�
вав на гріхи інших людей і звеличував
себе через порівняння з ними; митник
сповідував свій власний гріх.

Може, молитва фарисея справила
би враження на людей, але вона не
доторкнулася Бога. Фарисей розіграв
непоганий спектакль. Можливо, він
навіть вірив у те, що Богу все це спо�
добалося. У свою чергу, навряд чи
хтось захопився би молитвою митни�
ка, але він би і не турбувався цим –
адже він говорив Богові, а не людям.

Ці два чоловіки з притчі були ілю�
страцією до вчення Ісуса Христа про
молитву, виголошеного в Нагірній
проповіді: «А як молитеся, то не будь�
те, як ті лицеміри, що люблять ставати
й молитися по синагогах та на перех�
рестях, щоб їх бачили люди. Поправді
кажу вам: вони мають уже нагороду
свою! А ти, коли молишся, “увійди до
своєї комірчини, зачини свої двері, і
помолися” Отцеві своєму, що в таїні; а
Отець твій, що бачить таємне, віддасть
тобі явно» (Матвія 6:5�6).

Два результати молитви
Результатом молитви фарисея стало

ще більше зростання його авторитету і
гордості у власних очах. Але Бога не
торкнулися добрі справи цієї людини.
Може, фарисей дійсно виглядав кра�
ще, ніж всі інші в храмі того дня, але
Бог оцінює нас не «по одежині».

Результатом молитви митника (спо�
відування і прохання про милість) ста�
ло прощення. «Говорю вам, що цей по�
вернувся до дому свого більш випра�
вданий, аніж той. Бо кожен, хто підно�
ситься, – буде понижений, хто ж пони�
жається, – той піднесеться» (вірш 14).
Бог прощає грішників, а не самопра�
ведних людей. «Коли ж кажемо, що не
маєм гріха, то себе обманюємо, і немає
в нас правди! Коли ми свої гріхи визна�
ємо, то Він вірний та праведний, щоб
гріхи нам простити, та очистити нас від
неправди всілякої» (1 Івана 1:8�9).

Попросіть Божого прощення, а потім
прийміть його. Не намагайтеся, як фа�
рисеї, шукати чи заслуговувати Боже
визнання через добрі справи чи закон�
ництво. Усе, що потрібно для Божого
прощення, – це щире прохання про�
стити. У молитві, як і в житті, не має
бути місця самоправедності. На жаль,
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іноді християни так поглинуті служін�
ням Богу, що забувають про Нього Са�
мого. Навіть ті з нас, хто не вірить, що
прощення заслуговується добрими
справами, часто роблять їх з непра�
вильною мотивацією – «справити вра�
ження» на Бога.

Застосування

✦ Оцінюйте себе за Божими мірка�
ми, а не порівнюйте з іншими людьми.

✦ Приходьте до Бога щиро і з покір�
ливістю.

✦ Шукайте Божої милості і прощен�
ня.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 

ВІР І МОЛИСЬ!

Вір, молися, як ти часом в вірі упадаєш, –
Знай, Спаситель добре знає те, чого бажаєш.

Він все бачить і поможе, як батько дитині,
Віруй, брате, і молися щодня, щохвилини.

Вір, молися, як в дорозі впадеш ти не раз,
Він підійме і очистить, будеш, як алмаз.

Ми є, брате мій, для Бога перлами живими,
Бо Спаситель нас очистив, щоб були святими.

Вір, молись вночі і вранці, бо не знаєш ти,
Як ще довго в цьому світі треба тобі йти.

А без помочі, мій брате, лишишся ти сам
Й не дійдеш туди, де щастя, в вічний Ханаан.

Все молися; люті хвилі стогнуть і ревуть...
Ти старайся переплисти, не згубити путь.

Вір, молися і надійся, впевнений будь ти,
Що прямуєш в Край спокою, щастя й красоти!

Йосафат Іваськів
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк. 18:9�14
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Рим. 14
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Лк. 6:20�49
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Мт. 23
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Мт. 5:17�20; Лк. 11:33�52
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Єз. 28:1�19; Як. 4:6�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: Пр. 11:1�12; 16:18�25
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Гріх корисливості згадується як у
Старому, так і в Новому Заповітах (Ви�
хід 20:17; 2 Книга Самуїлова 11:1�4; 2
Царів 5:20�27; Дії 19:24�27). Це роз�
повсюджена людська проблема, що
часто веде до інших моральних гріхів.
Корисливість – це настільки сильне
бажання що�небудь мати, придбати,
що мораль, взаємини і навіть присвята
Богу перестають враховуватися. Якщо
людина здобуває гроші, вона може
вдатися до розкрадання чи обману,
щоб отримати їх. Якщо людина бажає
чужого майна, вона може обрати зло�
дійство як спосіб його отримання. Як�
що людина побажає іншу людину, ви�
никає загроза перелюбства. Якщо лю�
дина дуже прагне чого�небудь земно�
го, її взаємини з Богом відкладаються
на другий план доти, поки отримає чи
досягне бажаного.

Ісус вчить, що наше життя не обме�
жується тим, що ми маємо, тому ми не
можемо довірятися нашому маєтку чи
достатку. Довіряючи своїм знанням і
багатству, нерозумний багач забув про
Бога. На вершині людського блажен�
ства Господь забирає в нього життя.

Становище багатого чоловіка
У багатого чоловіка була «пробле�

ма»: він був занадто багатий! У нього
було стільки добра, що не вистачало
місця його розмістити: «І міркував він
про себе й казав: “Що робити, що не
маю куди зібрати плодів своїх?”» (Лу�
ки 12:17). Оце проблема! Як би ви вчи�
нили, якби мали таку? Віддали би над�
лишок бідним? А як щодо рідних,

близьких, друзів? Ваша церква чи мі�
сіонери напевне змогли б збільшити
ефективність своєї роботи, маючи
більше ресурсів.

У тому, щоб мати гроші чи відклада�
ти на майбутнє, немає нічого поганого.
Павло радив Тимофієві: «Коли ж хто
про своїх, особливо ж про домашніх не
дбає, той вирікся віри, і він гірший від
невірного» (1 Тимофія 5:8). Однак це
дуже відрізняється від того граничного
егоїзму, який виявляє багатий чоловік.

Він вирішує зруйнувати старі і побу�
дувати нові клуні. Він міг допомогти
бідним, поділитися зі своїми родичами
чи ж віддати частину до храму; але йо�
го дії спонукалися корисливістю. Нічо�
го не має бути упущене чи кому�не�
будь віддане. «І сказав: “Оце я зроблю,
– порозвалюю клуні свої, і просторні�
ші поставлю, і позбираю туди пашню
свою всю та свій достаток”» (вірш 18).
Кожна людина, що мала одну комору
чи клуню, була багатшою за більшість
людей того часу. А в багатія з притчі їх
було кілька. Надлишок, який він отри�
мав, міг би допомогти у скруті ба�
гатьом людям. Очевидно, що над пи�
танням про роздачу добра іншим лю�
дям багач не задумувався занадто
довго. Егоїстичної логіки цієї людини
вистачило тільки на ідею будівництва
нових клунь, бо старі вже були пере�
повнені. А що ви робите з тим, що Бог
дає вам більше за необхідне?

Припущення багатої людини
Багач думав, що коли він побудує

великі клуні та перекладе туди свої за�

Біблійний текст: Луки 12:13�31
Ключова істина: будь�який прояв корисливості є гріхом
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ощадження, то всі його проблеми бу�
дуть вирішені. Він вважав, що після
цього зможе насолоджуватися життям
і завдяки багатству буде мати все, чо�
го б не побажав, багато�багато років.
Усі його припущення базувалися на
тому, що він вважав, начебто сам мо�
же керувати своїм життям, тобто на
тому, чого ніхто гарантувати не може.
«Ану тепер ви, що говорите: “Сьогодні
чи взавтра ми підем у те чи те місто, і
там рік проживемо, та будемо торгува�
ти й заробляти”, ви, що не відаєте, що
трапиться взавтра, – яке ваше життя?
Бо це пара, що на хвильку з’являється,
а потім зникає!.. Замість того, щоб
вам говорити: “Як схоче Господь та бу�
демо живі, то зробимо це або те». А
тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, –
лиха всяка подібна хвальба!”» (Якова
4:13�16). Багач же з притчі просто ви�
ключив Бога зі своїх планів.

Багато людей думають, що якби
тільки в них було багато грошей, то всі
їхні проблеми були б вирішені. Чому
тоді найчастіше багаті люди – найне�
щасніші на землі? Вони збільшують
маєток, щоб заповнити порожнечу у
своєму серці. Чим більше вони отри�
мують, тим більше їм хочеться. Коли
любов до грошей заволодіє їхніми
серцями, розумом і волею, духовні пи�
тання, що є набагато важливішими,
просто витісняються. Ісус попереджав,
що «Ніхто двом панам служити не мо�
же, – бо або одного зненавидить, а
другого буде любити, або буде трима�
тись одного, а другого знехтує. Не мо�
жете Богові служити й мамоні» (Мат�
вія 6:24). Кому служите ви?

Розрахунок багача
Багатий чоловік мав управителів,

що розподіляли його добро, охорон�

ців, що охороняли його добро, а та�
кож родину і друзів, що допомагали
йому це добро витрачати. Можливо,
у нього також були рахівники, що ве�
ли точний рахунок його багатству.
Багач знав, скільки мав. Він «прики�
нув», що тепер у нього заготовлено
досить, щоб витрачати дуже довго,
принаймні, на його життя вистачить.
Можливо, так воно і було б. Але він
не знав, що його життя фактично
скінчилось. Бог уже призначив час
його зустрічі зі смертю. «...Людям
призначено вмерти один раз, потім
же суд» (Євреїв 9:27).

Час вашої зустрічі зі смертю також
вже визначено. Звичайно, ви не знає�
те ні дати, ні часу, проте, зустріч є зу�
стріч. Чи готові ви до неї? Чи збирає�
те ви земні скарби так само, як це ро�
бив нерозумний багач? Чи ви збирає�
те скарби на небесах? Прийміть пора�
ду, яку дає Ісус: «Не складайте скарбів
собі на землі, де нищить їх міль та ір�
жа, і де злодії підкопуються й викра�
дають. Складайте ж собі скарби на не�
бі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де
злодії до них не підкопуються та не
крадуть. Бо де скарб твій, – там буде й
серце твоє!» (Матвія 6:19�21).

Застосування
Поміркуйте про вислів, який зараз є

принципом життя багатьох людей:
«Виграє той, хто, вмираючи, має біль�
ше». Незважаючи на те, що в ньому
присутнє поняття смерті, ніхто не за�
думується про те, що буде після смер�
ті. «Бо ми не принесли в світ нічого, то
нічого не можемо й винести» (1 Тимо�
фія 6:7). Ніхто не може забрати із со�
бою ні золото, ні валюту, ні нажите
добро, ні будинок, ні ювелірні прикра�
си. Пам’ятайте про те, що усе, що ми
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маємо, виходить від Бога. «Також
кожна людина, що Бог дав їй багат�
ство й маєтки, і владу їй дав спожива�
ти із того, та брати свою частку та ті�
шитися своїм трудом, – то це Божий
дарунок!» (Еклезіяст 5:18). Заробляй�
те для своєї родини і для власних по�
треб. Не забувайте вшановувати Бога
з того, що Він дає вам. Давайте від ва�
шого надлишку тим, кому дано мен�

ше. Бог винагороджує того, хто дає.
«Хто милостивий до вбого, той пози�
чає для Господа, і чин його Він надо�
лужить йому» (Приповісти 19:17).

Корисливість спричиняє дуже важкі
наслідки. Вона не дозволяє вам нада�
вати підтримку вашій церкві і робити
інші добрі вчинки. Але найстрашніше
те, що вона перешкоджає вашому
спілкуванню з Богом.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 

Як багато в світі людей,
Що цілі не мають!
Тим тож вони себе самих
Дуже зневажають.

Один тяжко заробляє –
Ледве животіє,
Богу дякує за ласку
Й про вічну ціль мріє.

А другий живе в достатках,
Він й здоров’я має, –
Про ціль життя й не говори,
Бо він все вже знає.

І отак то в цьому світі
Живуть собі люди, –
Один вірить в Божу ласку,
Другий себе губить.

Ми читаємо у Слові,
Як один багатий
Розкошував у палатах,
А потім був взятий.

Він був взятий і вкинутий
У пекло страшенне,
І без пиття він мучився,
Прагнучи щоденно.

Лазар бідний, що нуждався
Під багатою брамою, –
Опинився у вічності
З батьком Авраамом.

Отже, хто живе з Ісусом,
То той ціль вже має, –
Бо він буде в щасті жити,
У вічному раю!

Йосафат Іваськів

ЦІЛЬ ЖИТТЯ
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк.12:13�31
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Мт. 19:16�30; 1 Тим. 6:6�11, 17�21
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце: Пс. 111(112); 2 Кор. 9:6�15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. Письма: Як. 5:1�6; Ам. 6
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Пр. 13:1�11; 15:16; Екл. 5
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. Письма: Пс. 41(42), 42(43)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Повт. Закону 6:10�13; Пс. 51(52)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Християнство – це спосіб життя. Ба�
гато віруючих легко допомагають сво�
їм друзям, знайомим чи навіть нез�
найомим, якщо ті належать до того ж
класу суспільства, що і вони самі. Ісус
же велить Своїм учням допомагати
усім, хто потребує допомоги. Він по�
слав нас зі звісткою Євангелії по усьо�
му світі і велів бути співчутливими,
допомагати і ділитися.

Ця притча була розказана законнику
– людині, що був добре ознайомлений
з Законом Мойсея. Крім того, він був
юристом. Аргументи і суперечки були
повсякденним заняттям цього чолові�
ка. Він спробував упіймати Ісуса на
питанні, яке обговорювалося, можли�
во, багато років. Однак Ісуса, Який є
втілене Слово Боже, неможливо спій�
мати в словах. «І підвівсь ось закон�
ник один, і сказав, Його випробовую�
чи: “Учителю, що робити мені, щоб
вічне життя осягнути?” Він же йому
відказав: “Що в Законі написано, як ти
читаєш?”» (Луки 10:25�26). Ісус звер�
нувся до самолюбства і досвіду закон�
ника. Він спрямував його погляд зно�
ву на Слово Боже і попросив проана�
лізувати його. Законник дав правиль�
ну відповідь, але було видно, що у
своєму житті він цього не застосову�
вав. «А той відповів і сказав: “Люби
Господа Бога свого всім серцем своїм,
і всією душею своєю, і всією силою
своєю, і всім своїм розумом, і свого
ближнього, як самого себе”. Він же
йому відказав: “Правильно ти відпо�
вів. Роби це, – і будеш жити”» (вірші

27�28). Христос нічого не відняв і ні�
чого не додав до відповіді законника.
Замість цього Він просто сказав йому,
що настав час почати застосовувати
сказане у своєму житті!

Законник прекрасно знав Писання
розумом, але не давав Слову Божому
проникнути в серце і працювати над
своїм життям. «А той бажав сам себе
виправдати, та й сказав до Ісуса: “А
хто то мій ближній?”» (вірш 29). За�
конник знову ставить запитання, на
яке наперед знає правильну відповідь,
намагаючись тим самим уникнути ви�
криття. Він просить Ісуса дати визна�
чення слову «ближній». Отут би в ньо�
го точно з’явилося поле діяльності
для полеміки. Але замість визначення
він чує притчу.

Унікальність 
доброго самарянина

Історія починається з опису ситуа�
ції, що ґрунтувалася на реальних фак�
тах. «А Ісус відповів і промовив: “Один
чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону,
і попався розбійникам, що обдерли
його, і завдали йому рани, та й уте�
кли, покинувши ледве живого його”»
(вірш 30). Шлях у Єрихон пролягав че�
рез небезпечну гірську ділянку. Бага�
то людей було пограбовано і навіть
убито на цьому місці. В описаній си�
туації міг опинитися кожен зі слухачів
притчі. Потрапити в руки розбійників
було серйозною загрозою для життя
мандрівників. Законник, якому Гос�
подь розповідав цю притчу, і сам, мо�

Біблійний текст: Луки 10:25�37
Ключова істина: Господь хоче, щоб ми допомагали людям 
у їхніх потребах
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жливо, часто ходив цією дорогою, то�
му Ісусові навіть не треба було казати:
«Це міг бути і ти».

Пограбована людина лежала на уз�
біччі дороги, і, як мінімум, двоє людей
проминули її. «Проходив випадком ті�
єю дорогою священик один, побачив
його, – і проминув. Так само й Левит
надійшов на те місце, поглянув, – і
теж проминув» (вірші 31�32). Ці двоє
не були простими людьми – вони були
частиною єврейської релігійної ієрар�
хії і прекрасно знали уривок Писання,
який законник процитував Ісусу. Вони
напевно знали й інші уривки, де було
сказано виявляти милість і співчуття
до навколишніх людей. «Коли стрінеш
вола свого ворога або осла його, що
заблудив, то конче повернеш його йо�
му» (Вихід 23:4). Також у Законі була
заповідь: «Як тубілець із вас буде для
вас приходько, що мешкає з вами, – і
ти будеш любити його, як самого се�
бе, бо приходьки були ви в єгипетсь�
кім краї. Я – Господь, Бог ваш!» (Ле�
вит 19:34). Але ні священик, ні Левит
не зупинилися, щоб допомогти своє�
му співвітчизнику. Очевидно, що вони
навіть не вважали цю людину своїм
«ближнім». Звичайно, можна припу�
стити, що оскільки його одяг забрали,
а обличчя спотворили, то визначити
національність було досить важко.
Але це виправдання неприйнятне, бо
вони не могли сказати і того, що він
не був їхнім співвітчизником. Якщо
поміркувати, то ні національність, ні
соціальний стан не мав значення – на
землі лежав чоловік, проста людина,
що потребувала допомоги.

На щастя для потерпілого, мимо
йшов ще один перехожий. «Проходив
же там якийсь самарянин, та й натра�
пив на нього, і, побачивши, змилосер�

дився. І він підійшов, і обв’язав йому
рани, наливши оливи й вина. Потому
його посадив на худобину власну, і
приставив його до гостиниці, та й кло�
потався про нього. А другого дня,
від’їжджавши, вийняв він два динарії,
та й дав їх господареві й проказав: “За�
опікуйся ним, а як більше що витра�
тиш, – заплачу тобі як вернуся”» (Луки
10:33�35). Цей самарянин, як ми бачи�
мо, відрізнявся від священика і Левита.

Згадавши самарянина як героя
притчі, Ісус зачепив за живе євреїв.
Вони із самарянами були ворогами,
тому єврей ніколи і не подумав би про
те, щоб допомогти самарянину. І ось у
притчі показаний самарянин, що до�
помагає єврею, на якого не звертають
уваги його ж співвітчизники. Любов
до ближнього у самарянина була уні�
кальна: вона піднімалася вище релі�
гійних уявлень і розбивала національ�
ні марновірства.

Риси характеру 
доброго самарянина

Він не шукав популярності чи виз�
нання.

Самарянин не був відомою чи всіма
шанованою людиною. На тій дорозі
він був простим перехожим. І все�та�
ки, коли з’явилася нагода виявити
приховані риси свого характеру, він
не «проминув» другим боком дороги.

Він був сповнений співчуття. Доб�
рий самарянин поспівчував потерпі�
лому і подбав про нього, незважаючи
на те, що не був з ним знайомий. Він
скористався можливістю допомогти,
хоча розбійники ще могли бути непо�
далік. У самарянина було навіть біль�
ше виправдань, щоб проминути
страждальця, ніж у священика чи Ле�
вита, але він таки допоміг йому.
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Він був готовий витрачати час і гро�
ші, щоб допомогти потерпілому. До�
помога іншому часом потребує наших
коштів. Самарянин не знав, чи повер�
нуть йому коли�небудь витрачені гро�
ші, але це йому навіть не приходило
на думку. Він відклав свої плани і зу�
пинився, щоб допомогти.

Служіння доброго самарянина
Тепер зверніть увагу на те, як сама�

рянин послужив людині. Він подбав
про його теперішні і майбутні потреби.

Він подбав про всі потреби ближньо�
го. Самарянин зробив усе необхідне:
обробив і перев’язав потерпілому ра�
ни, посадив на свого осла і відвіз у го�
тель, забезпечивши в такий спосіб бі�
доласі дах над головою. Він не просто
надав першу медичну допомогу, а ви�
рішення решти проблем переклав на
самого нужденного, але пішов у своє�
му милосерді далі.

Він виявив постійність у турботі про
нужденного. Добрий самарянин запла�
тив господареві готелю і попросив
добре подбати про потерпілого. А якби
той витратив більше виданої суми, са�
марянин пообіцяв відшкодувати будь�
які витрати, пов’язані з утриманням ці�
єї людини, коли повернеться з поїздки.

Він служив Богу ділом, а не на сло�
вах. Самарянин розділив з постражда�
лим його лихо і допоміг пережити йо�
го. Можна припустити, що священик і
Левит квапилися на богослужіння, тоб�
то на зібрання віруючих, для виконан�
ня ритуальних дій поклоніння Богу. Са�
марянин же розумів, що справжнє слу�

жіння – це допомога ближньому. Саме
така жертовна любов є виразом нашо�
го поклоніння Богові.

Він надав допомогу страждальцю –
людині з ворожого народу. Бог очікує
від нас турботи про усіх ближніх, що
потрапили в біду, незалежно від їхньої
національності, віросповідання, со�
ціального стану й інших категорій, за
допомогою яких ми поділяємо людей
на «своїх» і «чужих».

Застосування
Намагаючись виправдатися, закон�

ник запитує: «А хто то мій ближній?».
Ісус закінчує притчу також запитанням:
«Котрий же з цих трьох – на думку
твою, був ближній тому, хто попався
розбійникам?» (вірш 36). Бути ближ�
нім – не означає жити чи працювати
поруч. Це також не означає належати
до однієї раси чи релігії. Це означає
мати милосердя. Законник знав пра�
вильну відповідь на своє запитання. «А
він відказав: “Той, хто вчинив йому ми�
лість”. Ісус же сказав йому: “Іди, – і ро�
би так і ти!”» (вірш 37).

Питання не в тому, хто наш ближній,
а в тому для кого ми є ближніми. Для
тих, хто хоче «робити так само», ко�
рисними будуть такі рекомендації:

✦ розвивайте в собі милосердя і
співчуття до інших людей;

✦ позбудьтеся марновірств і упере�
дженості;

✦ намагайтеся помічати людей, яким
вам Бог дає можливість допомогти;

✦ будьте готові забути про себе, щоб
допомогти іншим.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________



160 Робочий зошит

УРОК 

35 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк. 10:25�37
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: 3 Ів.
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Єр. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце: 1 Кор. 13; 1 Петр. 3:1�16
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Святого Письма: Рим. 12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Св. П.: Мр. 2:1�12; Лк. 8:41�56
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Св. П.: Мт. 15:30�39; 25:31�46
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Розглядаючи події, які передували
даній притчі, ми бачимо, що Ісус був
запрошений на обід одним з фарисе�
їв. Під час трапези Ісус говорив про
важливість смиренності, гостинності і
своєчасних рішень. Для цього Він ви�
користовував кілька методів навчан�
ня. По�перше, Він зцілив хворого (Лу�
ки 14:1�6), коли говорив про непра�
вильне вчення законників про суботу.
І вони не могли сперечатися з Учите�
лем, бо це виглядало б так, немов во�
ни ставлять тварину вище за людину.
Коли ж Христос побачив, як гості ви�
бирають собі найпочесніші місця, Він
став говорити про шкоду помилково�
го благочестя і зарозумілості (Луки
14:7�14). Високопоставлені євреї уяв�
ляли майбутнє Царство у вигляді ве�
ликої гостини, тому природно, що
хтось підняв цю тему. «Як почув це
один із отих, що сиділи з Ним при сто�
лі, то до Нього сказав: “Блаженний,
хто хліб споживатиме в Божому Цар�
стві!”» (вірш 15). Він не розумів, що
вже сидить з Месією. Ісусу не треба
було шукати кращої можливості, щоб
розповісти самовпевненим фарисеям
і законникам, що вони можуть пропу�
стити цю гостину.

Христос дійсно порівняв Своє Цар�
ство з великою вечерею чи гостиною.
Своєю притчею Він показав, що ба�
жає, щоб Його Царство наповнилося
спасенними людьми. Ісус роздає щи�
росердні запрошення всім людям і ве�
лить Своїм слугам займатися поши�
ренням Його запрошень.

Щедре запрошення: 
«Ідіть, бо вже все наготовано» 
(вірш 17)

Знання культури того часу дасть нам
глибше розуміння притчі. У новозапо�
вітні часи бенкети планувалися задов�
го, відповідно і гостей запрошували
заздалегідь. Їм повідомляли день
святкування, але точний час не зазна�
чався. Гості давали відповідь тому, хто
запрошує, зможуть вони бути чи ні.

«...Один чоловік спорядив був вели�
ку вечерю, і запросив багатьох» (вірш
16). Це було вже повторне запрошен�
ня тих, хто дав згоду прийти в призна�
чений день. Господар мав знати заз�
далегідь, скільки прийде людей, щоб
устигнути підготувати місця, наготу�
вати необхідну кількість їжі, приготу�
вати одяг тощо. Для того щоб приго�
тувати велику гостину, треба було ви�
тратити чимало часу, грошей і зусиль.
Коли гостина була готова, «...послав
він свого раба часу вечері сказати за�
прошеним: “Ідіть, бо вже все нагото�
вано”» (вірш 17).

Жалюгідна відмова: 
«Вибач мені» (вірші 18�20)

Не забувайте, що всі гості в даній
притчі вже дали згоду прийти на го�
стину. Вони знали день святкування,
залишалося лише уточнити час. Проте
запрошені не з’явилися, а почали ви�
бачатися. Та вибачення були надумані.
Один сказав: «Поле купив я, і маю по�
требу піти та оглянути його» (вірш
18). Хто купує поле, не оглянувши йо�

Біблійний текст: Луки 14:1�24
Ключова істина: Христос дав нам веління нести 
Добру Звістку про Нього по всьому світу
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го? Другий запрошений сказав: «Я ку�
пив собі п’ять пар волів, – і йду спро�
бувати їх» (вірш 19). Хто купує волів,
не випробувавши їх? Третій перепро�
шував: «Одружився ось я, і через те я
не можу прибути» (вірш 20). Третє ви�
бачення може бути зрозумілим у наш
час, але в культурі тих часів це було
абсурдом. Весілля було заздалегідь
запланованою подією, і якщо цей чо�
ловік знав, що його весілля збігається
з датою гостини, він не повинен був
погоджуватися з самого початку. Та�
кож у давньоєврейській культурі зая�
ва типу «мене дружина не пускає» бу�
ла би причиною багатьох глузувань.
Одним словом, усі ці вибачення були
тільки відмовками, що приховують
справжню причину того, чому гості не
прийшли, – вони просто не хотіли!

Раптом відмовитися прийти на го�
стину означало серйозно образити то�
го, хто запрошує. А те, що причини
відмови були нещирими, ще більше
розгнівало господаря. Він не був не�
розумним і легко визначив, що випра�
вдання надумані.

Ісус хотів, щоб законники і фарисеї
зрозуміли: незважаючи на те, що вони
кажуть «Блаженний, хто хліб спожи�
ватиме в Божому Царстві!», наспра�
вді, почувши запрошення прийти на
цю гостину, вони починають шукати
жалюгідні виправдання.

Прекрасна можливість 
для «вбогих, і калік, і сліпих, 
і кривих» (вірш 21)

Коли всі давно запрошені відмови�
лися прийти, пан розгнівався і вирі�
шив запросити на гостину інших лю�
дей. «І вернувся той раб, і панові своє�
му про все розповів. Розгнівавсь гос�
подар тоді, та й сказав до свого раба:

“Піди швидко на вулиці та на завулки
міські, і приведи сюди вбогих, і калік,
і сліпих, і кривих”» (вірш 21). Ці люди
були голодними, самотніми і нужден�
ними. Вони з радістю прийняли запро�
шення. Вони були раді кинути все, чим
займалися, щоб потрапити на гостину.

Божа причина: 
«щоб наповнився дім мій» 
(вірш 23)

Господар не хотів, щоб усе пригото�
влене ним залишилося ніким не спо�
житим; він захотів поділитися своїм
благословенням з іншими. Господар
не спробував продати всю їжу де�не�
будь на базарі. По своїй великій ми�
лості він відкрив двері нужденним.
Бідні люди не могли відплатити гос�
подареві за його доброту. Вони не
змогли б організувати подібне свят�
кування, щоб запросити його. Проте
кожному, кого запросили, тут були
раді і не очікували нічого у відповідь.
«І згодом раб повідомив: “Пане, ста�
лося так, як звелів ти, та місця є ще”.
І сказав пан рабові: “Піди на дороги й
на загороди, та й силуй прийти, щоб
наповнився дім мій”» (вірші 22�23).

Господар хотів, щоб його будинок
наповнився радістю і веселощами,
адже гостина – це не тільки спожи�
вання їжі, але й свято. Чим більше
приходить гостей, тим веселіше стає
на гостині.

Основну ідею цієї притчі можна за�
стосувати до грішників. Ісус помер за
наші гріхи на хресті, спокутувавши їх.
Нам не потрібно нічого робити, крім
як прийняти запрошення. Гостина го�
това і вхідна плата відсутня. Та ми і не
змогли б нічого зробити, щоб заслу�
жити запрошення; воно дається без�
коштовно.
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На християнах лежить відповідаль�
ність за поширення «запрошень» у Цар�
ство Христа. Бог бажає, щоб ми йшли
вулицями, провулками, «на дороги й на
загороди» та переконували людей
прийти і розділити радість спасіння.

Застосування
✦ Визнайте, що ви грішник. Усі люди

роблять вчинки, огидні Святому Богу.
«... бо всі згрішили, і позбавлені Божої
слави...» (Римлян 3:23). Бог говорить
нам, що ніякий гріх не проникне на не�
бо, тому ми повинні очиститися від
усякої неправди. «І не ввійде до нього
ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидо�
ту й неправду, але тільки ті, хто запи�
саний у книзі життя Агнця» (Об’явлен�
ня 21:27).

✦ Повірте, що Христос умер на хре�
сті за ВАС. Він пролив Свою кров, щоб
врятувати ВАС від ВАШИХ гріхів. Він
зайняв ВАШЕ місце на хресті, щоб

прийняти страждання як кару за ВАШ
гріх. «Він тілом Своїм Сам підніс гріхи
наші на дерево, щоб ми вмерли для грі�
хів та для праведности жили...» (1 Пе�
тра 2:24). «...в Якім маємо відкуплення
і прощення гріхів» (Колосян 1:14). «Ві�
руй у Господа Ісуса, – і будеш спасений
ти сам та твій дім» (Дії 16:31).

✦ Сповідуйте свою гріховність перед
Богом і відверніться від колишнього
життя. Скажіть Богу, що ви розкаюєте�
ся в своїх гріхах, що ви вірите в Ісуса
Христа і визнаєте Його своїм Спасите�
лем. Ця молитва може пролунати як
беззвучний крик серця чи бути вимо�
влена вголос. «Боже, будь милостивий
до мене грішного!» (Луки 18:13). «Бо
“кожен, хто покличе Господнє Ім’я, бу�
де спасений”» (Римлян 10:13). Коли ви
покаєтеся щиро, від усього серця, ви
будете спасенні. Разом із усіма вірую�
чими в Ісуса Христа ви будете мати віч�
не життя з Ним на небесах.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 

О, прийдіть всі до Ісуса,
Принесіть у дар серця!
Він дасть щастя, спокій вічний,
Й радість буде без кінця.

Він зійшов з небес на землю
У долину гірких сліз, –
Умалився Він, Син Людський,
І тим щастя всім приніс.

О, прийдіть! Він закликає
Всі знедолені серця,
Щоб любов пізнати в Сині
Й ласку вічного Отця.

Не жалітимеш, мій друже,
Як прийдеш до Нього ти,
Бо щасливий будеш дуже
І втечеш від марноти.

Йосафат Іваськів

О, ПРИЙДІТЬ!
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк. 14:15�24
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Дії 26:1�23
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: Гал. 3
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: Мал. 1; Пс. 95(96)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: Рим. 1:13�32; 3:9�31
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Дії 10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Іс. 65
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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У цій притчі ми бачимо картину зем�
ного існування і життя після смерті
двох людей. Багатства цього світу не
можуть врятувати людину від смерті.
Насолоджуватися вічним спілкуван�
ням з Богом може тільки той, кому це
дано Христом.

Життя двох людей
Жив колись багатий чоловік, у яко�

го був прекрасний будинок, гарний
одяг і багато їжі. «Один чоловік був
багатий, і зодягався в порфіру й ві�
сон, і щоденно розкішно бенкетував»
(вірш 19). Вираз «розкішно бенкету�
вав» означає, що він проводив життя
розкішно і радісно. Життя бідняка Ла�
заря не було веселим. «Був і вбогий
один, на ім’я йому Лазар, що лежав у
воріт його, струпами вкритий, і бажав
годуватися кришками, що зі столу ба�
гатого падали; пси ж приходили й ра�
ни лизали йому...» (вірші 20�21). Ла�
зар був хворий, голодний і бідний.
Цілком імовірно, що він був інвалі�
дом, бо сказано: «лежав у воріт йо�
го». Той, хто допомагав йому туди
добратися, можливо, думав, що бага�
та людина якось допоможе цьому бі�
доласі. Різниця між цими двома
людьми була просто разючою.

В уявленні фарисеїв багата людина
була благословенна, а Лазар – про�
клятий. Вони думали, начебто багаті
робили щось правильно, тому і були
благословенні Богом, що, напевно, в
очах Господніх вони чудові, інакше
Бог не дав би їм зібрати такі скарби.

Відповідно, бідні чи нужденні люди
здавалися фарисеям проклятими Бо�
гом. Цією притчею Ісус спростовує
такий спосіб мислення.

Смерть двох людей
Однак було і щось спільне між ба�

гатієм і Лазарем – і той, і другий бу�
ли смертними. Це робить у чомусь
схожими і нас з вами – у призначений
час ми помремо. Фізична смерть не�
минуча, за винятком того випадку,
коли живі зустрінуть Господа при Йо�
го другому пришесті.

Смерть або несподівана, або пе�
редбачувана. У житті багача вона бу�
ла чимось таким, про що він навіть не
думав. Іноді переповнене надмірно�
стями життя може призвести до пе�
редчасної смерті. Переїдання, палін�
ня, пияцтво, наркотики й інші шкід�
ливі звички є причиною скорочення
людського життя.

Лазар, зі свого боку, можливо, ба�
жав смерті. Його хворе тіло, що не от�
римувало поживи, не могло більше іс�
нувати. Можливо, він би ще пожив, як�
би хоч хтось трохи йому допоміг, але
жебрака ніхто не вважав гідним уваги.

«...Вбогий умер, – і на Авраамове
лоно віднесли його Анголи. Умер же й
багатий, – і його поховали» (вірш 22).
Цей уривок говорить нам, що фізична
смерть – це тільки відділення душі від
тіла. Коли вмирає тіло, його закопу�
ють у землю, спалюють чи позбавля�
ються від нього іншими способами, у
залежності від культури даної країни.

Біблійний текст: Луки 16:19�31
Ключова істина: щоб у вічності бути з Богом, треба в час
земного життя прийняти Христа і бути слухняним Слову Божому
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Тіло багатія було поховано, безпереч�
но, з великими почестями, а про тіло
Лазаря нічого не написано. Можливо,
його просто кинули в «спільну» моги�
лу. Але фізична смерть – це не кінець,
а початок іншого існування для кож�
ного. І в перспективі вічності станови�
ще цих двох людей дуже відрізнялося.

Вічний статус двох людей
Коли ці двоє померли, їхні душі за�

лишили тіла. Лазар був віднесений
ангелами в присутність Авраама. У ба�
гатія ж були інші переживання. «І,
терплячи муки в аду, звів він очі свої,
та й побачив здаля Авраама та Лазаря
на лоні його» (вірш 23). Кожен вірую�
чий скаже, що рай для християнина –
це бути з Господом (Луки 23:43; 2 Ко�
ринтян 12:1�4). Біблія вчить, що дух
християнина йде до Господа для того,
щоб перебувати з Ним вічно (2 Корин�
тян 5:1�10; Филип’ян 1:21�26). Дух не�
віруючих йде геть від Божої присутно�
сті на вічні муки. Одного разу всі неві�
руючі постануть перед Христом, Який
сидітиме на білому престолі, для суду.
«І дало море мертвих, що в ньому, і
смерть і ад дали мервих, що в них, – і
суджено їх згідно з їхніми вчинками.
Смерть же та ад були вкинені в озеро
огняне. Це друга смерть, – озеро огня�
не. А хто не знайшовся написаний в
книзі життя, той укинений буде в озе�
ро огняне...» (Об’явлення 20:13�15).

У притчі говориться, що багач звер�
нувся до Авраама: «І він закричав та
сказав: “Змилуйся, отче Аврааме, на�
до мною, і пошли мені Лазаря, – нехай
умочить у воду кінця свого пальця, і
мого язика прохолодить, бо я мучуся
в полум’ї цім!”» (вірш 24). Авраам по�
яснив причину, чому Лазар не може
цього зробити. Багач прожив сповне�

не задоволень життя на землі, і в та�
кий спосіб вже отримав свою нагоро�
ду. Він був засуджений не за те, що
був багатий, але за те, що вірив своє�
му багатству, а не Богу. «Авраам же
промовив: “Згадай, сину, що ти вже
прийняв за життя свого добре своє, а
Лазар так само – лихе; тепер він тут
тішиться, а ти мучишся. А крім того
всього, поміж нами та вами велика
безодня поставлена, так що ті, що хо�
чуть, переходити не можуть ізвідси до
вас, ані не переходять ізвідти до нас”»
(вірші 25�26). Виконати просьбу бага�
тія було неможливо, навіть якби Ла�
зар захотів це зробити.

Тоді багатій висловлює друге про�
хання: «А він відказав: “Отож, отче,
благаю тебе, щоб його ти послав у дім
батька мого, бо п’ятьох братів маю, –
хай він їм засвідчить, щоб і вони не
прийшли на це місце страждання!”»
(вірші 27�28). Поки багач був живий,
він навіть не думав про те, що буде пі�
сля смерті. Тепер же, страждаючи в
муках, він переживав за свідчення ін�
шим, і в першу чергу – своїй родині.
Але і на це прохання була отримана не�
гативна відповідь: «Авраам же сказав:
“Вони мають Мойсея й Пророків, – не�
хай слухають їх!” А він відказав: “Ні ж
бо, отче Аврааме, – але коли прийде
хто з мертвих до них, то покаються”.
Йому ж він відказав: “Як Мойсея й
Пророків не слухають, то коли хто й із
мертвих воскресне, – не йнятимуть ві�
ри!”» (вірші 29�31). Слова Авраама бу�
ли підтверджені пізніше, коли воскре�
сла інша людина на ім’я Лазар, а потім
ще раз, коли воскрес з мертвих Сам
Ісус Христос. Одне з найважчих пере�
живань у пеклі – бажання попередити
інших. Багату людину мучили совість і
жаль за проведене в марноті життя. До
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самої своєї смерті він мав можливість
прислухатися до Мойсея і пророків,
але він відкинув їх. Можливо, він також
знав, що якби навіть до нього прийшов
хтось воскреслий з мертвих, він би не
повірив йому. Подібні міркування існу�
ють і зараз: деякі люди стверджують,
що Христос не вмирав на хресті, а зо�
бразив смерть, після чого сховався на
якийсь час, а потім з’явився знову.

Застосування
Для неспасенних людей головна іс�

тина даної притчі полягає ось у чому.
Земні багатства не дають гарантії ща�
стя і радості у вічному житті. Також і
бідність не забезпечує життя з Богом
у вічності. Авраам був багатою люди�
ною. Лазар – бідним.

Єдине, що мало для них значення,
яке спасає – це віра. У притчі Авраам
каже: «Вони мають Мойсея й Проро�
ків – нехай слухають їх!». Це означає
таке: якщо людина хоче потрапити до
Бога в рай, вона повинна бути слухня�
ною Слову Божому. Ісус Христос ска�

зав: «Дослідіть�но Писання, бо ви ду�
маєте, що в них маєте вічне життя, –
вони ж свідчать про Мене!» (Івана
5:39). Все залежить від того, як люди�
на вчинить зі звісткою про спасіння.
Прийміть Христа як свого Спасителя, і
будете жити з Ним вічно у раю. Підго�
туватися до вічного життя потрібно ще
в цьому, земному. Після смерті такої
нагоди вже не буде. Якщо ви при жит�
ті не приймете Христа Спасителем, віч�
ність ви будете проводити без Нього.

Християнам же варто пам’ятати:
«п’ять братів» усе ще тут, і їх потрібно
попередити. Навряд чи ви зможете
воскреснути з мертвих для того, щоб
попередити людей, але ви можете за�
раз розповідати їм про те, що відбу�
вається після фізичної смерті. Поді�
літься Доброю Звісткою з тими, хто
ще не прийняв Христа. Ваша родина,
друзі, знайомі і незнайомі повинні діз�
натися, де вони можуть провести віч�
ність. Це залежатиме від того, як вони
поставляться до Євангелії Ісуса Христа
в земному житті.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 



168 Робочий зошит

УРОК 

37 ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Лк. 16:19�31
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: 2 Петр. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Св. П.: Ів. 5:24�29; Дан. 12
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Святого Письма: Мр. 13
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: Мт. 6:19�34; 25:31�46
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 4; 47(48)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Пс. 34(35)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені
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Сьогодні Христос довіряє Свою ро�
боту Своїм слугам. Кожен віруючий у
Христа відповідальний за свою вір�
ність Його праці. Християни повинні
служити так, щоб Господь сказав їм:
«Гаразд, рабе добрий і вірний!».

Цю притчу Ісус розповів учням на�
прикінці Свого земного служіння.
Вчення Христа, записане в Матвія 24�
25 розд., відоме як «Проповідь на
Оливній горі». Його учні хотіли дізна�
тися, коли і яким буде кінець цього
світу і які знамення будуть супрово�
джувати другий прихід Христа.

Ісус розповів притчу про людину,
яка зібралася в далеку країну. Пан
від’їжджав надовго і шукав когось,
хто подбає про його майно під час йо�
го відсутності. Цей чоловік хотів дові�
рити свій маєток таким слугам, що
вигідно розпоряджалися б його май�
ном до самого повернення. «Так само
ж один чоловік, як відходив, покли�
кав своїх рабів і передав їм добро
своє» (вірш 14).

Слугам 
була висловлена довіра

Кожному слузі пан дав велику кіль�
кість грошей. Один талант дорівнював
зарплаті людини приблизно за три
роки. Тому розпорядження навіть од�
ним талантом накладало велику від�
повідальність. Якби талант загубився
чи був би вкрадений, відробляти його
довелося б протягом довгого часу.

Зауважте, що таланти не були роз�
дані порівну. Кожен слуга отримав та�

ку кількість, якою, на думку пана, міг
правильно розпорядитися. «І одному
він дав п’ять талантів, а другому два,
а тому один, – кожному за спромож�
ністю його. І відійшов» (вірш 15).

Здатність розпоряджатися доруче�
ним і почуття відповідальності у всіх
різні. Проте кожний має такі можли�
вості.

Було потрібне 
мудре управління

Незалежно від того, кому і скільки
було видано, від усіх вимагалось одне
і те ж – бути відповідальним і мудро
орудувати довіреним. Той, у кого було
два таланти, мав таку ж відповідаль�
ність, як і той, у кого їх було п’ять.
Пан не очікував від слуги, якому був
довірений один талант, такого ж при�
бутку, як у того, хто мав п’ять талан�
тів. Але, проте, він очікував, що слуга
використає довірену йому суму в міру
своїх здібностей. Зверніть увагу, що
роблять з талантами слуги під час
відсутності пана. «А той, що взяв
п’ять талантів, негайно пішов і оруду�
вав ними, – і набув він п’ять інших та�
лантів. Так само ж і той, що взяв два
– і він ще два інших набув. А той, що
одного взяв, пішов та й закопав його
в землю, – і сховав срібло пана сво�
го» (вірші 16�18). Важливо зазначити,
що гроші не належали слугам, вони
ними просто розпоряджалися. Слуги
знали, що все потрібно буде віддати
панові після його повернення. Єдине,
що їх спонукало вірно служити – це

Біблійний текст: Матвія 25:14�30
Ключова істина: Господь велить нам використовувати 
ті здібності, які Він нам дає
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бажання отримати визнання. Вони
знали, що заслужать похвалу свого
пана, якщо відповідально підійдуть
до того, що їм довірено.

Ті двоє, котрі отримали більше,
серйозно зайнялися цим питанням і
вклали гроші в роботу. А слуга, що
отримав тільки один талант, був або
ледачий, або боявся втратити гроші,
тому просто закопав їх у землю.

Потрібно було дати звіт
Після свого повернення пан попро�

сив слуг відзвітуватися про зроблену
роботу з довіреними їм талантами.
Перші двоє отримали подяку пана. «По
довгому ж часі вернувся пан тих рабів,
та й від них зажадав обрахунку. І прий�
шов той, що взяв п’ять талантів, – при�
ніс іще п’ять талантів і сказав: “Пане
мій, п’ять талантів мені передав ти, –
ось я здобув інші п’ять талантів”. Ска�
зав же йому його пан: “Гаразд, рабе
добрий і вірний! Ти в малому був вір�
ний, над великим поставлю тебе, –
увійди до радощів пана свого!”

Підійшов же й той, що взяв два та�
ланти, і сказав: “Два таланти мені пе�
редав ти, – ось іще два таланти здобув
я”. Сказав йому пан його: “Гаразд, ра�
бе добрий і вірний! Ти в малому був
вірний, над великим поставлю тебе, –
увійди до радощів пана свого!”» (вірші
19�23). Гроші все ще належали панові,
але двоє вірних слуг були відзначені
похвалою й заслужили ще більшу до�
віру. Входження до радощів пана було
доброю винагородою.

Уявіть той страх, у якому, мабуть,
третій слуга підходив до свого пана.
«Підійшов же і той, що одного таланта
взяв, і сказав: “Я знав тебе, пане, що
тверда ти людина, – ти жнеш, де не сі�
яв, І збираєш, де не розсипав. І я побо�

явся, – пішов і таланта твого сховав у
землю. Ото маєш своє”... І відповів йо�
го пан, і сказав йому: “Рабе лукавий і
лінивий! Ти знав, що я жну, де не сіяв,
і збираю, де не розсипав? Тож тобі бу�
ло треба віддати гроші мої грошомі�
нам, і, вернувшись, я взяв би з прибут�
ком своє. Візьміть же від нього талан�
та, і віддайте тому, що десять талантів
він має. Бо кожному, хто має, дасться
йому та й додасться, хто ж не має, –
забереться від нього й те, що він має.
А раба непотрібного вкиньте до зов�
нішньої темряви, – буде плач там і
скрегіт зубів!”» (Матвія 25:24�30). Дії
третього слуги показували, що він був
неправий стосовно пана. Він знав, у
чому полягали його обов’язки, але
навмисне не скорився і самовільно
зняв із себе відповідальність.

Більш того, у тому, що сталося, слу�
га спробував звинуватити самого па�
на, сказавши, що все так вийшло тому,
що той тверда людина і жне, де не сі�
яв, тому він, боячись пана, сховав гро�
ші зі страху втратити їх. Зверніть ува�
гу, що пан повертає обвинувачення
слуги проти нього самого, вказавши,
що якщо це дійсно так, то слуга пови�
нен був зробити все можливе, щоб ді�
стати прибуток. Навіть якби раб віддав
гроші торговцям, отримавши при цьо�
му найнижчі відсотки, пан усе�таки за�
лишився б задоволений.

Після того як пан упевнився в без�
відповідальності і невірності раба, він
забрав його талант і віддав рабові, у
якого вже було десять. Потім лукавий
раб був вкинутий «до зовнішньої тем�
ряви», у місце великої скорботи. Це
місце було повною протилежністю то�
му, де знаходилися перші два раби,
що розділили радощі свого пана. Клю�
човий момент цієї історії – спілкування
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слуг з їхнім паном. Перші двоє мали з
ним близькі і теплі стосунки, у той час
як третій – напружені і безрадісні.

Застосування
Дана притча навчає вірності. Ісус

вказує на те, що таланти дані для то�
го, щоб використати їх для діла. Від

того, кому дано більше, більше й очі�
кується. Ви – не просто людина, що
приймає благословення від Бога. Ви�
користовуйте те, що Він вам дав, і
будьте вірні до Його повернення.
Прагніть до Христової похвали за вір�
ність у служінні, щоб Він увів вас у
близькі і радісні взаємини з Ним.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Які таланти Господь мені дав? _____________________________________________

Як я їх застосовую? ______________________________________________________

Як можна збільшити духовний прибуток? __________________________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Земне життя, розправивши вітрила,
Чимдуж летить у вічне майбуття,
І ти в задумі скажеш, друже милий:
Яке короткочасне це життя.

Ось рік один міняється вже другим,
І так, немов у круговерті хвиль,
Життя вирує, а на серці туга,
Тож стільки ще пройти лишилось миль?

Однак для нас число це невідоме,
Та головне: як ми цей шлях пройдем?
Чи віднайдем на небі рідну дому,
Чи просто в муки вічні увійдем...

І загадково дивиться майбутнє
На цій землі для більшості людей
А нам Спаситель, Бог наш Всемогутній
Надію вічну на життя дає!

До перемоги кличе за Собою
Рікою хліб Його святий нести,
Як той потік, що ось стояв в застої,
Він хоче знов в життя нас провести.

В життя бурхливе, де в бою постійно
За кожну мить боротись треба нам,
Бо час настав непевний, неспокійний,
Останній час. Так в слові Бог сказав.

Готуйся ж, Церкво, стрінутися з Богом
Ти на порозі нового життя.
Коли закінчиться земна дорога,
Тебе чекає вічне майбуття.

Вітай усіх своїх синів і дочок
Нехай в борні не падає їх дух,
Хай кожний рік, неначе колосочок
Лягає до святих пробитих рук.

Ольга Цуманчук

СЕНС ЖИТТЯ
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Мт. 25:14�30
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Святого Письма: Лк. 21:5�36
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: 1 Кор. 15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: 1 Петр. 1:3�9; Еф. 1
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце: Лк. 19:11�27; 1 Кор. 3:9�20
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Ів. 15
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце: Мт. 10:32�42; Об. 22:10�20
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені



Яким має бути життя Церкви 173

Христос не сказав нам, коли повер�
неться. Ми тільки знаємо, що Він точ�
но прийде. Мудрі віруючі будуть
пильнувати і чекати Його повернення,
вони намагатимуться бути готовими
повсякчас.

Ця істина прекрасно проілюстрова�
на в притчі про десять дів. Це ще од�
на притча, яку Ісус розповів учням не�
задовго до завершення Свого земно�
го служіння. Як було зазначено в по�
передньому уроці, вчення Ісуса Хри�
ста, записане в Матвія 24�25, назива�
ють «Проповіддю на Оливній горі».
Учні хотіли знати, коли Христос прий�
де вдруге і які будуть знамення остан�
нього часу. За допомогою цієї притчі
Ісус акцентує увагу на тому, що це бу�
де час радості для віруючих, котрі бу�
ли готові до Його приходу, і час смут�
ку для непокірних Слову Божому.

Щоб зрозуміти всі тонкощі притчі,
треба знати про весільні традиції дав�
ньоєврейського народу. Їхнє одру�
ження дуже відрізнялося від того, яке
ми бачимо в сучасній культурі. Люди
одружувалися дуже рано. Був навіть
час, коли встановлений рабинами ві�
ковий поріг для вступу в шлюб скла�
дав 12 років для дівчинки і 13 для
хлопчика. Вибором нареченої чи на�
реченого для своїх дітей зазвичай
займалися батьки.

Давньоєврейське одруження скла�
далося з двох етапів: заручення і ве�
сілля. Під зарученням малася на увазі
обіцянка одружитися, і це мало юри�
дичну чинність. Законодавство того

часу передбачало, що заручити наре�
чену можна було, заплативши її бать�
кам певну суму грошей чи уклавши
письмову угоду. Деякі люди були за�
ручені в дуже ранньому віці і чекали
самого весілля багато років. Заручена
жінка вважалася вже одруженою.

Церемонія весілля полягала в тому,
що наречену вели в дім нареченого.
Починалася ж церемонія з того, що
наречений у супроводі друзів, які гра�
ли на музичних інструментах, прихо�
див до нареченої. Дівчину в оточенні
подруг супроводжували до будинку
нареченого. Кульмінацією церемонії
було входження нареченої в дім – по�
чиналася велика гостина і веселощі:
гості співали пісні, їли святкові стра�
ви, говорили урочисті промови. До
нареченого ставилися, як до царя: він
не робив ніякої роботи, а вдягався в
найкращий одяг, спостерігав за цере�
монією і приймав привітання. Потім
він спілкувався з нареченою, що
увесь цей час була у вуалі, і знімала її
тільки в спальні молодят.

Історія, про яку мова йде в притчі
про десять дів, відбувається до того,
як починається радісна церемонія.
Наречена і її супутниці, у даному ви�
падку – десять дів, очікують приходу
нареченого. Тільки уявіть собі радість
і переживання, що переповняли деся�
тьох дівчат у цей час! Їм залишилося
тільки трохи зачекати і пильнувати,
поки прийде наречений. Могло стем�
ніти, тому вони приготували в дорогу
лампи. «Тоді Царство Небесне буде

Біблійний текст: Матвія 25:1�13
Ключова істина: Господь хоче, щоб ми були готові 
до Його приходу
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подібне до десяти дів, що побрали ка�
ганці свої, та й пішли зустрічати мо�
лодого» (Матвія 25:1).

Нерозсудливість бездіяльності
«П’ять же з них нерозумні були, а

п’ять мудрі. Нерозумні ж, узявши ка�
ганці, не взяли із собою оливи» (вір�
ші 2�3). Усі дівчата терпляче чекали.
Єдине, що відрізняло одних від дру�
гих – це відсутність підготовки, неба�
жання подумати наперед. Нерозумні
підготувалися тільки частково. Якби
наречений прийшов відразу, як тільки
стемніло, у них не було би проблем.
На жаль, вони не підготувалися до
цілком реальної можливості, що на�
речений прийде трохи пізніше.

Мудрість підготовки
Інші п’ять дів виявилися готовими.

Вони знали, що наречений рано чи піз�
но прийде. Вони готувалися до швид�
кої зустрічі, але подумали і про мо�
жливість його запізнення. «А мудрі
набрали оливи в посудинки разом із
своїми каганцями. А коли забаривсь
молодий, то всі задрімали й поснули.
А опівночі крик залунав: “Ось моло�
дий, – виходьте назустріч!” Схопились
тоді всі ті діви, і каганці свої наготува�
ли. Нерозумні ж сказали до мудрих:
“Дайте нам із своєї оливи, бо наші ка�
ганці ось гаснуть”. Мудрі ж відповіли
та сказали: “Щоб, бува, нам і вам не
забракло, – краще вдайтеся до про�
давців, і купіть собі”» (вірші 4�9).

Опівночі, досить пізно і зненацька,
залунали крики: «Ось молодий, – ви�
ходьте назустріч!». Оглянувши свої
світильники, розумні дівчата додали
олії і приготувалися йти на гостину, а
нерозумні побачили, що їхня олія
скінчилася. У розпачі вони попросили

подруг поділитися олією. Дівчата, що
мали олію, напевно б хотіли поділи�
тися з подругами, але просто не мо�
гли. Якби вони зробили це, то олії не
вистачило б усім і світильники згасли
б до того, як вони дійшли до будинку
нареченого. Нерозумним дівам дове�
лося йти купувати олію, що опівночі
це зробити було неможливо: ринки
зачинені, продавці мирно сплять у
своїх будинках, не кажучи вже про те,
що в дівчат не було олії, щоб освітити
собі дорогу! Пошуки могли тривати
цілу ніч, до сходу сонця, коли олія
вже не потрібна була б.

Нагорода підготовленим
Підготовлені до приходу наречено�

го діви пішли з ним. Можливо, він на�
віть не знав цих дівчат, адже вони бу�
ли знайомими нареченої, а не його.
Наречений дозволив їм увійти на го�
стину тільки тому, що вони були з йо�
го нареченою. «І як вони купувати пі�
шли, то прибув молодий; і готові
ввійшли на весілля з ним, – і замкне�
ні двері були» (вірш 10). Після того,
як двері зачинялися, відчинити їх бу�
ло непросто. Будинки тих часів буду�
валися так, що кімнати оточували
двір, як стіни. Внутрішній простір був
центром святкування. Це було схоже
на місто, оточене стіною, тільки в мі�
ніатюрі. Ворота «міста» зачинялися у
певний час, і ніхто не міг входити чи
виходити до того часу, як вони відчи�
нялися знову.

Покарання за бездіяльність
Оскільки наречений уже нікого не

чекав, він зачинив двері. Його родина
і всі друзі були всередині. Родина на�
реченої і її подруги ввійшли з нею в
дім нареченого як супровід. Випадкові
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перехожі на весілля не запрошували�
ся, тому існувала традиція зачиняти
двері після того, як усі запрошені на
весілля гості заходили в дім, і не від�
кривати їх різним жебракам, що бажа�
ють безкоштовно поїсти. На жаль, не�
розумні діви прийшли занадто пізно,
щоб приєднатися до святкування. «А
потім прийшла й решта дів і казала:
“Пане, пане, – відчини нам!” Він же у
відповідь їм проказав: “Поправді кажу
вам, – не знаю я вас!” Тож пильнуйте,
бо не знаєте ні дня, ні години, коли
прийде Син Людський!» (вірші 11�13).

Чому ж наречена не замовила слів�
ця про своїх подруг перед нарече�
ним? Для дружини сказати подібне
до чоловіка було неприйнятно й об�
разливо. Він був «царем» цілий тиж�
день, і його слово було законом. У не�
розумних дів була можливість потра�
пити на гостину, але вони не підготу�
валися і втратили її. Вони могли чути
шум веселощів, радісні пісні і музи�
ку... але двері були зачинені.

Застосування
Головна тема даної притчі – готов�

ність зустріти Господа. Ісус розповів
про події, що стануться на землі в
останні часи. Він ототожнив Себе з
Нареченим, що повернеться на зем�
лю, щоб забрати свою Наречену.

Взяття Церкви на небо може статися
в будь�який момент (1 Коринтян
15:51�58; 1 Солунян 4:13�18). Запро�
шення розіслані, невідомі тільки
«день і година» Господнього приходу.
Церква повинна очікувати приходу
Христа так само, як десять дів чекали
приходу нареченого.

Підготуйтеся до приходу Господа.
Дбайте про те, щоб ваші духовні сві�
тильники яскраво горіли, тобто ро�
біть добро всім ближнім заради Ісуса
Христа (Матвія 5:14�16). Нехай ваше
серце буде незаплямоване гріхом, як
чистий одяг запрошеного на весілля.
Зміцнюйте себе вивченням Слова Бо�
жого, молитвами, спілкуванням з ві�
руючими, щоб олія у ваших світиль�
никах не закінчувалася.

Не думайте, що хтось зможе підго�
тувати вас до приходу Господа – це
кожен віруючий повинен зробити са�
мостійно. Пильнуйте і будьте готові
до приходу Ісуса Христа сьогодні, за�
раз. Поміркуйте над тим, що рекомен�
дує Ісая: «І проте Господь буде чека�
ти, щоб помилувати вас, і тому Він пі�
дійметься, щоб милосердя вчинити
над вами. Бо Господь – то Бог право�
суддя: блаженні всі ті, хто надію на
Нього кладе!» (Ісая 30:18). Зараз са�
ме час підготуватися, тобто налагоди�
ти стосунки з Богом.

Про що я дізнався з цієї притчі? ___________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Що я буду робити, згідно цього тексту Слова Божого? ______________________

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Я молюся за себе (потреба)

Неділя (дата) Місце Святого Письма: Мт. 25:1�13
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за свою церкву (імена)

Субота (дата) Місце Св. П.: Пс. 62(63); 129(130)
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за владу і начальство (імена)

П’ятниця (дата) Місце Святого Письма: 1 Ів. 2
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за невіруючих (імена)

Четвер (дата) Місце Св. П.: 2 Петр. 3; Еф. 6:10�17
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за місіонерів (імена)

Середа (дата) Місце Св. П.: 2 Сол. 1; Ів. 3:1�10
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюся за друзів (імена)

Вівторок (дата) Місце Святого Письма: Лк. 12:35�57
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені

Я молюсь за свою сім’ю (імена)

Понеділок (дата) Місце Святого Письма: Мт. 24
Як мені чинитиЩо Бог говорить мені


