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В центрі Бог
Корисні звички для духовного зростання

Фахівці з фітнесу й професійні медики за-
кликають нас регулярно робити фізичні 
вправи, правильно харчуватись і практи-

кувати розумні способи керування стресом. І це – добра 
річ. Зрештою, апостол Павло не вчив, що турбота про фі-
зичне тіло взагалі не має ніякої користі, коли казав: “Бо 
вправа тілесна мало корисна”. 

Але тут же апостол додає: “Благочестя корисне на все” 
(1 ТИМ. 4:8). Але що значить “вправлятись в благочесті”? 

Ми можемо провести деякі аналогії між фізичним і 
духовним здоров’ям. Згадайте ті часи, коли ви розпо-
чали програму фізичних вправ або зважились на деякі 
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зміни у своїй дієті. Наскільки успішним це було? Чи 
ви продовжуєте це робити й тепер? Що саме ви хотіли 
б змінити? Розробивши і застосувавши реалістичний 
план поліпшення фізичного стану, ви зможете досягти 
прогресу у зміцненні свого здоров’я й почуватиметесь 
значно краще. 

Практично немає різниці в цьому сенсі, коли йдеться 
про духовне життя. Найкращий спосіб поліпшити ду-
ховне здоров’я – поставити реалістичні цілі, щоб набли-
зитись до самого серця Небесного Отця, Хто створив нас 
для глибоких стосунків з Ним і одне з одним. 

У цій невеличкій брошурі євангеліст і автор Луїс 
Палау пропонує головні принципи й поради, як побуду-
вати у своєму житті корисні звички, що допоможуть по-
глибити відношення з Христом.

Сподіваємося, ці сторінки підбадьорять вас продов-
жити (або розпочати) працю над корисними звичками – 
працю, що триває все життя.

Служіння “Хліб Наш Насущний”
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Спілкування з Богом  
у молитві
Молитва як щоденна благочестива звичка

Молитва – це та річ, якій потрібно вчитись 
на практиці. Я можу запропонувати вам бі-
блійні обітниці й поділитись власним до-

свідом молитви, але я не зможу молитись замість вас. Ви 
не зрозумієте насправді, що таке молитва, поки самі не 
почнете молитись.

Мартін Лютер казав: “Як справа кравця робити одяг, 
а чоботаря – лагодити взуття, так і справа християнина – 
молитись”. Секрет впливового, революційного життя 
Лютера полягав у тому, що він щодня проводив з Богом 
час. Тому я закликаю вас щодня знаходити час для спіл-
кування з Богом. І йдеться не про 30 секунд вранці, коли 
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ми, бігаючи по хаті, на ходу бур-
мочемо: “О, Господи, благослови 
цей день – тим більше, що сьо-
годні понеділок”. Відділяйте 
спеціальний час для особистої 
молитви.

Коли молитесь, намагайтесь 
дотримуватись рекомендацій, що  
їх містить пункт “Молитовна 
вправа”, й будьте вірними цій ду-
ховній дисципліні. Це допоможе 
вам мати чітко встановлений час 
спілкування з Богом, уникаючи 
при цьому легалізму. Не кар-
тайте себе провиною за те, що пропустили встановле-
ний час молитви або навіть цілий день. Продовжуйте 
свої спроби. В деяких випадках виникне потреба дещо 
змінити у своєму розкладі молитовного спілкування 
з Богом. Нічого страшного в цьому немає. Головне – це 
стабільність. Не сприймайте молитву просто як “пункт 
списку”, що треба виконати. Молитва – це щира розмова 
з Небесним Отцем, Хто любить вас.

Для мене найкращим часом для молитви є ранкові го-
дини.  Євангеліст Д. Муді казав: “Потребуємо щоранку 
спочатку побачити лице Бога, перш ніж побачимо лице 
будь-якої людини. Якщо маєте так багато справ, що не 
маєте часу помолитись, тоді ви напевно взяли на себе 
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  Немає нічого магічного у певному часі молитви. Пророк 
Даниїл практикував молитву у встановлений час протягом 
дня. Давид каже, що молився Господу в нічні сторожі. Голов-
не – встановити фіксований час, коли є реальна можливість 
молитись, щоб це допомогло вам виробити благочестиву 
звичку спілкування з Богом. 

Ви не зрозумієте 
насправді, що 

таке молитва, 
поки самі не поч-
нете молитись.



більше справ, ніж то була воля Божа”. Знайдіть час у ва-
шому розкладі, щоб кожний день починати з молитви 
Богу на одинці.

З іншого боку, молитва – це те, що має тривати про-
тягом всього дня. Біблія вчить нас: “Безперестанку мо-
літься!” (1 СОЛ. 5:17). Маємо можливість звертатись до 
Отця у будь-який момент, за любих обставин. Через мо-
литву ми насолоджуємося спілкуванням з живим Богом, 
Хто живе в нас.

Завжди дивує, як багато часу Ісус присвячував мо-
литві. Він ішов у відлюдні місця, щоб наодинці помо-
литись Отцю (ЛК. 5:15-16). А ви хочете сформувати таку ж 
благочестиву звичку?

Впевнена молитва
“І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого 

просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, 
що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, 
що одержуємо те, чого просимо від Нього” (1 ІВ. 5:14-15).

Зверніть на це увагу! Бог дав обітницю завжди відпо-
відати на наші молитви – що б ми не попросили, – якщо 
вони відповідають Його волі! Але що робити, якщо Божа 
воля нам невідома? На щастя, Бог багато чого відкрив у 
Писанні стосовно Своєї волі. Чим глибше ми знайоми-
мося з Божим Словом, тим краще розуміємо Божу волю 
щодо нашого життя.

Перечитайте знову уривок 1 Івана 5:14-15. Якщо ви 
не впевнені, що ваше молитовне прохання відповідає 
Божій волі, просто скажіть Господу про це. Він відкриє 
вам Свою волю. І не бійтеся про можливі помилки, коли 
молитесь. Чи ви справді вважаєте, що Богу дошкуля-
тиме, якщо хтось з Його дітей зробить якусь помилку в 
молитві? Хіба не є набагато більшою помилкою не мо-
литись взагалі?
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Якщо відповіддю на вашу молитву буде “ні”, Господь 
скаже це вам через внутрішнє свідоцтво Святого Духа. 
Але буває так, що Бог не відповідає відразу. Бог може 
працювати над вами, щоб ви з довірою й терпінням 
покладались на Його довершену волю. Постійне моли-
товне життя поступово допоможе вам розвинути чутли-
вість до голосу вашого Небесного Отця.

Коли Бог каже “ні” вашому проханню, довіряйте Його 
милосердю. Ісус вказував на це, коли говорив, що навіть 
земні батьки ніколи не дають своїм дітям щось негодяще 
або шкідливе у відповідь на їхнє прохання. Наскільки ж 
більше маємо довіряти нашому Отцю, Хто завжди да-
рує нам благі речі! (МТ. 7:7-11). Але потрібно приносити до 
Нього лише ті прохання, що не суперечать Його волі.

МОЛИТОВНА ВПРАВА

Ведіть молитовний щоденник
1. Подумайте про ті сфери у вашому житті,  

де найбільше є молитовних потреб.
2. Запишіть ці молитовні потреби. Поставте дату.  

Це буде першим вашим записом у молитовному  
щоденнику.

3. Уважно дослідіть наступні біблійні тексти про мо-
литву: Матвія 7:7-11; 18:19-20; Марка 10:46-52; Івана 
16:24; Римлян 8:26-27; Ефесян 6:10-20; Якова 5:16-18.

4. Просто й докладно висловіть Господу своє прохання.
5. Подякуйте Господу за те, що Він відповість на вашу 

молитву (ФИЛИП’ЯН 4:6).
6. Записуйте відповіді на ваші молитви й дякуйте  

за них Богу (КОЛОСЯН 4:2).
7. Прочитуйте регулярно записи в молитовному 

щоденнику і радійте тому, як Бог з плином часу 
відповідає на ваші молитви. 
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Читання Божої Книги
Авторитетність Святого Письма

Віра в цілковиту авторитетність Святого Пись -
 ма  дуже важлива для щирого й переможного 
християнського життя. Лише така віра дарує 

нам радісне життя як Божих дітей. 
Біблія чітко говорить, що “усе Писання Богом натх-

нене” (2 ТИМ. 3:16). Отже, всі слова Святого Письма надих-
нуті Богом. 

Ми, Божі діти, потребуємо коритись Господу. Тому 
що саме Його авторитет несе в собі Писання. Зважте на 
те, що написано в Псалмі 118: “Ти праведний, Господи, 
і прямі Твої присуди, бо Ти наказав справедливі свідо-
цтва Свої й щиру правду!” (ПС. 118:137-138). Святе Письмо 
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відображає довершений характер Бога, тому є стандар-
том для нас, за яким ми оцінюємо все інше.

Читайте і запам’ятовуйте біблійні 
тексти

Один із перших моїх дитячих спогадів – коли я вранці 
тихенько сповзав із ліжка і нишком підходив до кімнати 
свого батька: він стояв на колінах, молився, читав Біблію 
і лише потім ішов на роботу. Це справляло на мене ве-
лике враження.

Щодня мій татусь читав розділ із Книги Приповістей – 
отже прочитував її за місяць, тому що книга має 31 роз-
діл, як і більшість місяців. І я теж намагаюсь робити це 
й досі, тобто окрім дослідження Біблії та читання інших 
біблійних текстів, я щодня читаю один розділ із Книги 
Приповістей. І я навчився робити це на колінах.

Святе Письмо спонукає нас: “Наповнюйтесь Духом” 
(ЕФ. 5:18). Сповнення Духом – це веління, обов’язок і наш 
привілей як християн. Бути сповненим Духом – це хо-
дити в Його світлі і дозволяти, щоб Він спрямовував 
наш розум. І щоб досягти цього, потребуємо щодня зна-
ходити час для читання Біблії й розважання над нею. 
Потребуємо, щоб мудрість Божого Слова, яка змінює 
життя, сповнювала наш розум, наші серця (КОЛ. 3:16).

А що ви скажете про себе? Чи ви дисциплінуєте себе 
в тому, щоб щодня читати Біблію? Якщо ні, то почніть 
це робити сьогодні ж! Почніть, як мій батько, з Книги 
Приповістей. Почніть з маленьких уривків і потім збіль-
шуйте час перебування у Слові, у міру того як буде розви-
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  Що стосується Божого Закону, то Ісус сказав: “Доки небо  
й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок  
із Закону не минеться, аж поки не збудеться все” (МТ. 5:18)..



ватись ваша благочестива звичка 
читати Біблію. Навіщо ще один 
день жити без того, щоб Слово 
Боже сповняло ваш розум, погли-
блюючи ваше пізнання Бога?

Запам’ятовування біблійних  
текс  тів є ще одним способом на-
ближення до Бога. Біблія вчить 
нас: “Що тільки правдиве, що 
тільки чесне, що тільки праведне, 
що тільки чисте, що тільки любе, 
що тільки гідне хвали, коли яка 
чеснота, коли яка похвала, ду-
майте про це!” (ФИЛ. 4:8).

Як можемо навчитись думати  
про чисте, коли навколо нас  
усіляка нечистота? Цілеспря мо-
ваним розважанням над Святим 
Письмом.

Ми не можемо читати Біблію цілий день, але можемо 
завжди розважати над біблійними текстами – над тими, 
що запам’ятали, звісно. Дослідження показують, що че-
рез 24 години ми точно пам’ятаємо лише 5 відсотків 
того, що чули, 15 відсотків того, що читали, 35% того, що 
вивчали, і 100 відсотків того, що запам’ятали.

Дозвольте мені дати кілька порад щодо запам’я-
товування біблійних текстів. Гадаю, вони будуть вам ко-
рисні.

1. Прочитайте текст вголос не менше десяти разів.
2. Запишіть його на картці, розважаючи над кожним 

словом.
3. Спробуйте переказати його напам’ять (тепер це 

буде доволі легко зробити).
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розважанням  
над Святим  

Письмом.



4. Розважайте над текстом протягом всього дня  
і згадуйте його протягом кількох наступних днів.

5. Цитуйте завчений вірш у бесідах з іншими людьми.

12 уривків, що можуть змінити ваше 
життя

Якщо ви ще не маєте чіткого плану вивчення най-
більш важливих біблійних віршів, почніть із цих два-
надцяти. Колись я запам’ятав їх. Постійне розважання 
над ними принесло багато великих позитивних змін у 
моєму житті. Вони можуть також змінити і ваше життя!

НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ
1. Спасіння: Івана 3:16.
2. Статус Божих дітей: 1 Івана 3:1-2.

БОГ
3. Христос як Слово: Івана 1:1-2.
4. Божа сила: Ефесян 6:10-11.

СІМ’Я
5. Жінки й чоловіки: Ефесян 5:21-33.
6. Діти: Ефесян 6:1-3.
7. Батьки: Ефесян 6:4.

ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ
8. Спокуси: 1 Коринтян 10:13.
9. Сповідання й прощення: 1 Івана 1:9.
10. Духовні зібрання: Євреїв 10:24-25.
11. Ходіння в Дусі: Галатів 5:16-18.
12. Велике Доручення: Матвія 28:18-20.
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Культивування залежності 
від Бога

Якщо ви вже прочитали й запам’ятали різні 
уривки Святого Письма, то подумайте, які 
тексти викликають у вас найбільше сумнівів? 

Пророцтва? Оповідання? Доктринальні тексти? Божі 
обітниці?

Багатьом християнам важко довіряти обітницям 
Бога. Так, вони звучать дуже красиво. Навіть можуть ін-
коли підбадьорити. Але чи вони справді діють? 

Інколи ми сумніваємося, чи дійсно Бог виконує Свої 
обіцянки.

У Старому Заповіті ми читаємо: “Нічого не було неви-
конаного з усього того доброго слова, що Господь говорив 
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до Ізраїлевого дому, усе збулося” (ЄГ. 21:45; пор. ЄГ. 23:14-15). 
Соломон пізніше проголосив: “Благословенний Господь, 
що дав мир Своєму народові, Ізраїлеві, усе, як обіцяв 
був, не відпало ані одне слово зо всіх Його добрих слів, 
які Він говорив був через раба Свого Мойсея” (1 ЦАР. 8:56). 
Жодна з Божих обітниць не залишилась невиконаною!

Бог багато разів через Своє авторитетне Слово да-
вав нам, пілігримам, що крокують шляхами цього світу, 
“цінні та великі обітниці” (2 ПЕТР. 1:4). 

Деякі з Божих обітниць  були адресовані окремим 
людям (ЄГ. 14:9), групам людей (ПОВТ. 15:18) і всьому народу 
(ОГ. 1:13). Потрібно бути обережними, щоб ненароком не 
присвоювати собі ті обітниці, що були дані іншим лю-
дям – не нам!

На щастя, чимало старозавітних обітниць повторю-
ються у Новому Заповіті, що дає нам право розрахову-
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  Уважний читач Біблії помітить, що будь-який текст, що 
він читає, належить до певного жанру. Наприклад, припові-
сті – це не обітниці, а вид літератури, що містить істини 
практичної мудрості. Псалми – це поезія. Стиль мови тут 
відрізняється від того, що ми читаємо в історично-опові-
дальних текстах – таких, як Книга Суддів, Книги Царів або 
Хронік. Пророцтва адресувались конкретним людям певно-
го часу. Важливу роль тут відіграє контекст.

  Інколи ми необачливо й широко застосовуємо до себе 
старозавітні обітниці, тому що вони містять універсальну 
істину. Наприклад в Єремії 29:11 Бог обіцяє Своєму народу ве-
ликі благословення – “будучність та надію”. Велика кількість 
християн присвоює цю обітницю. Це правда, що Бог дає 
будучність та надію тим, хто довіряють Йому. Але сама ця 
обітниця міститься у листі до юдейських вигнанців,  
що мали повернутися на батьківщину через 70 років.



вати на них і сьогодні. Бог пообіцяв колись Ісусу Навину: 
“Не залишу тебе й не покину тебе” (ЄГ. 1:5). В Євреїв 13:5 
Бог адресує цю обітницю і всім нам, християнам.

Чарльз Сперджен казав: “Не ставтесь до Божих обіт-
ниць як до цікавих музейних експонатів, але довіряйте 
їм, використовуйте їх”. Ми присвоюємо Божі обітниці, 
коли вивчаємо їх – читаємо й запам’ятовуємо; коли ба-
чимо потребу в них через щиру молитву; коли даємо 
Богу час показати дію цих обітниць у нашому щоден-
ному житті.

Кожна Божа обітниця, на яку ми претендуємо в ім’я 
Ісуса, гарантована нам і буде виконана для нас Богом 
заради Його слави (ІВ. 14:13-14; 2 КОР. 1:20). Яка сьогодні по-
треба вашого серця? Господь пообіцяв задовольнити цю 
потребу! Просто довіртесь Богу. 

Звернення до Божих обітниць в часи 
страждань

Які є обітниці щодо часів кризи? В таких випадках 
ми часто згадуємо слова: “І знаємо, що тим, хто любить 
Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає 
на добре” (РИМ. 8:28). Ця обітниця – надійний якір, коли 
лютують життєві шторми.

Сам апостол Павло часто звертався до цієї обітниці 
ще до того, як написав цього листа до римлян. Як один 
із Божих пілігримів, що йдуть шляхами цього світу, він 
пізнав, що таке труднощі, переслідування, байдужість, 
зрада, самотність, побиття камінням, корабельна аварія, 
нагота, нужденність, безсоння й великі утиски.

Що допомагало Павлу не зануритись у відчай? Я впев-
нений – цілковита довіра Богу, Хто пообіцяв підтриму-
вати нас. В кінці свого життя апостол міг сказати: “Знаю, 
в Кого я ввірував та впевнився, що має Він силу заховати 
на той день заставу мою” (2 ТИМ. 1:12).
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У Старому Заповіті ми читаємо: “Думку, оперту на 
Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на Тебе надію 
вона покладає” (ІС. 26:3). Ця обітниця діє навіть сьогодні, 
тим більше, що Новий Заповіт постійно підтверджує її.

Потерпаєш сьогодні від різних проблем, мій друже? 
Бог не попустить, щоб ці труднощі, що прийшли у твоє 
життя, вкрай засмутили тебе, здолали тебе. Кожне ви-
пробування, з яким стикаємося ти і я, є насправді мож-
ливістю для Бога показати нам, що Він є Той, на Кого 
завжди можна покластися – що б не трапилось.

Цар Єзекія був свідком демонстрації Божої турботи 
драматичним чином. Прочитайте Ісаї 37 і запишіть ті 
кроки, що їх зробив цар Єзекія, стикнувшись із великою 
проблемою 

1. Він визнав проблему (ІС. 37:1). 
2. Він хотів зрозуміти, що Боже Слово говорить про 

його проблему (ІС. 37:2-7).
3. Він не дозволив, щоб щось викривило правильну пер-

спективу (ІС. 37:8-13).
4. Він помолився Богу – спочатку то було поклоніння, 

потім розповідь про проблему і, нарешті, прохання, 
щоб Бог був прославлений (ІС. 37:14-20).

Користуйтесь цими кроками, коли стикаєтесь із різ-
ними труднощами, випробуваннями. Пам’ятайте: саме 
за важких обставин ми найкраще пізнаємо Бога.
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Чотири

Практикування послуху 
Богу
Досвід Божого прощення

Перший крок в процесі формування звички 
послуху Богу – то пізнання Його прощення. 
Біблія вчить, що сповідання гріха є переду-

мовою Божого прощення. І це стосується як отримання 
спасіння взагалі, так і нашого щоденного ходіння з Бо-
гом. Сповідання, у свою чергу, складається із покаяння і, 
якщо потрібно, відшкодування.

Сповідання без справжнього розкаяння – то обман. 
В Книзі Приповістей 28:13 написано: “Хто ховає про-
вини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає 
їх, той буде помилуваний”.

Сповідання інколи включає відшкодування (ВИХ. 22:1-15).  
Про цей аспект сповіді, однак, часто забувають. Але якщо 
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наш гріх позбавив когось того, що належало йому по 
праву (ЯКІСЬ РЕЧІ, ГРОШІ, ЧЕСНЕ РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТОЩО), 
то маємо не лише вибачитись перед скривдженим, але 
якнайшвидше знайти засоби відшкодування.

Святе Письмо тим прекрасне, що містить добру но-
вину: Бог дає цілковите й безкоштовне прощення тим, 
хто правильно сповідує свої гріхи. Манасія був одним 
із найбільш нечестивих  юдейських царів. Він звернув 
усі реформи Єзекії і служив різним богам із ще біль-
шим завзяттям, ніж ті народи, що Бог їх колись знищив 
(2 ХР. 33:1-9). Але коли Манасію поневолили ассирійці, він 
дуже упокорився перед Господом – і отримав прощення!

Якщо Бог колись простив такого нечестивого царя (за 
те, що упокорив себе), то напевно простить і нас, коли ви-
знаємо свої гріхи й каємося в них. Сповідання потребує 
смирення, але “коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вір-
ний та праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити 
нас від неправди всілякої” (1 ІВ. 1:9). Завчіть цей вірш і за-
стосовуйте його постійно.

Ось ще один дуже корисний вірш, що його можна до-
дати до списку: “А їхніх гріхів та несправедливостей їх-
ніх Я більш не згадаю!” (ЄВР. 10:17). Як чудово, що всезна-
ючий Бог не лише прощає гріхи, але й ніколи не згадує 
про них!

Божі обмеження
Коли я ріс в Аргентині, Божі заповіді (особливо 10 за-

повідей) проповідувались так легалістично, що я уникав 
серйозного їх дослідження, аж поки не закінчив біблій-
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  Манасія побудував у Господньому храмі поганські жертов-
ники, практикував окультизм і навіть приносив у жертву 
власних дітей..



ний інститут у США. Я виявив тоді, що про Божі заповіді 
написано дуже й дуже мало. 

Наша гріховна природа спотворює все прекрасне. Так 
ми беремо Божий моральний закон – який Павло на-
зиває “святим, праведним і добрим” – і перетворюємо 
його на гнітючий легалізм . Можливо, через це деякі на-
суплюються при одному згадуванні Десяти Заповідей.

“Вони нагадують мені про мою бабусю, яка вибухала 
гнівом щоразу, коли я грався в неділю на вулиці”, – зі-
знався мені один чоловік. “Коли чую про заповіді, то ві-
дразу згадую свого батька, хто відмовлявся у неділю чи-
тати газету”, – ще одне свідоцтво.

Але це неправильно, коли Божі слова  викликають таку 
реакцію. Давайте повернемося до Божого морального за-
кону і звільнимося від ланцюгів тих людей, які, хоча і спов-
нені добрих намірів, але через свою гріховну природу пе-
рекручують і спотворюють красу Божих заповідей.

Коли Господь дав Ізраїлю Десять Заповідей, Він ска-
зав, по справі, наступне: “Ізраїлю! Я визволив вас від 
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 Легалізм підкреслює букву закону, забуваючи при цьому 
дух закону. Легалізм завжди веде до гордості, механічного 
виконання правил, віддаляючи нас від серця Бога, Хто про-
сто бажає, щоб ми любили Його і не забували про потреби 
ближніх.

 Більшу частину Книги Повторення Закону присвячено 
згадуванню Мойсеєм тих благодіянь, що Бог вчинив для 
Свого народу. Ця книга також містить інструкції, виконання 
яких веде народ до миру й процвітання. У 5-му розділі Мойсей 
цитує Десять Заповідей і в кінці дає обітницю благосло-
вення, якщо народ твердо триматиметься Божого Закону 
(ПОВТ. 5:33).



ярма не для того, щоб накласти на вас інше ярмо, але 
щоб ви мали свободу. І якщо не будете виходити за межі 
тих обмежень що Я вам даю, то справді будете вільні. 
У вас буде багато вільного простору. Отже, просто ра-
дійте тому, що Я вам дав”.

Це Боже звернення містить водночас і попере-
дження. По суті, Бог сказав: “Доки ви не виходитимете 
за встановлені Мною межі, доти будете вільними. Але 
як тільки вийдете за «огорожу» або перестрибнете через 
неї, знову опинитесь в кайданах”. Я впевнений, що саме 
задля нашої справжньої свободи Бог дав нам всі ці за-
повіді й звелів їх виконувати. Апостол Іван нагадує нам: 
“Його ж заповіді не тяжкі” (1 ІВ. 5:3). В них життя!

Звісно, виконання Десяти Заповідей в жодному разі не 
дарує нам спасіння. Ми всі – грішники (РИМ. 3:23). Всі потре-
буємо Спасителя (РИМ. 5:8). І Біблія, і наш власний досвід по-
казують, що ми неспроможні завжди й довершено вико-
нувати Десять Заповідей, як би не намагались (РИМ. 7:1–8:4).

Мета Божих заповідей – закласти фундамент для нас, 
щоб ми могли будувати на ньому життя, сповнене лю-
бові, свободи й послуху.

Знайдіть час, щоб порозважати над заповідями 
Божими. Почніть з 10 Заповідей, що записані у Книзі 
Вихід 20:1-17. Як почнете досліджувати їх і молитись, 
спробуйте відповісти на наступні питання: Які риси Бога 
нам відкриває та чи інша Божа заповідь? Від чого може 
звільнити мене певна Божа заповідь? Від чого захищає 
мене прочитана мною заповідь? Якщо любов є виконан-
ням всього закону (ГАЛ. 5:14), то яку сторону любові являє 
мені та чи інша Божа заповідь?

Я впевнений, що відповіді на ці питання допоможуть 
вам дещо по-іншому подивитись на Божі заповіді. Як 
казав псалміст: “Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, 
бо в ній я знайшов уподобу” (ПС. 118:35).
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Служити Богу й людям
Що може вчинити старий кущ

Я чув такий вислів: “Єдиний час, що ми ма-
ємо, − це наш час, незалежно від того най-
кращий він чи найгірший”. Ці слова є добрим 

нагадуванням для нас, Божих посланців. Теперішній 
момент в історії – наш момент. Маємо служити Господу 
щоденно в контексті цього часу. Але як саме можемо 
служити Господу й людям? Які риси характеру повинен 
мати успішний посланець Христа?

Чимало християн вважають, що вони лише тоді бу-
дуть успішними, якщо будуть багато працювати й довго 
молитись. Але в цьому сутність легалізму. Такого легалі-
зму, який проявився в діях Мойсея, коли він вбив єгип-
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тянина, що лупцював єврея-раба. Мойсей покладався на 
свою міць – знаряддя людської сили.

Саме в такій ситуації я опинився, коли в 1960 році 
прибув до США, щоб отримати вищу біблійну освіту. 
Я плекав великі мрії і бажав якнайшвидше їх досягти. 
Моє нетерпіння привело до того, що я став покладатися 
на власні зусилля, а не на силу Господа.

Якось під час останнього студентського богослужіння 
перед Різдвом проповідував Ян Томас. Тема його пропо-
віді була: “Старий кущ зможе все, доки в ньому перебу-
ває Бог”. Звісно, його біблійним текстом була історія про 
те, як Бог для бесіди з Мойсеєм вибрав палаючий кущ.

Томас вказав, що Мойсею знадобилося 40 років життя 
в пустелі, щоб зрозуміти, що він – ніщо. Бог намагався 
сказати Мойсею: “Мені не потрібен гарний кущ, освіче-
ний чи красномовний кущ. Я вирішив використати тебе – 
і я зроблю це. Це буде не так, що ти щось робитимеш для 
мене. Натомість Я буду дещо робити через тебе”.

Проповідник припустив, що цей кущ в пустелі був, 
скоріш за все, купою сухих гілочок, майже без листя. Але 
Мойсей зняв своє взуття, тому що в кущі знаходився Бог.

Я був схожим на той звичайний кущ. Насправді, я ні-
чого не міг зробити для Бога. Всі мої намагання більше 
читати, навчатись, здобувати нові знання й спроби копі-
ювати інших людей були марними, якщо в цьому не було 
Бога. Все моє служіння було даремним, якщо в ньому не 
було Господа. Не дивно, що я почувався розчарованим. 
Лише Господь міг зробити так, щоб трапилось щось над-
звичайне, чудесне.

Коли ж Ян Томас завершив проповідь текстом з 
Галатів 2:20, все стало на свої місця: “І живу вже не я, 
а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, 
живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за 
мене Самого Себе”.
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Я зрозумів, що маю поклада-
тися на могутнього, воскреслого 
Господа Ісуса Христа, Хто в мені 
живе, а не на себе. Мене сповнив 
глибокий спокій. Я зрозумів, що 
не повинен боротись, щось до-
водити. Зрештою, Бог контролює 
кущ мого життя.

Можливо, ви перебуваєте в по -
дібній ситуації. Пам’ятайте, що 
джерелом внутрішньої сили є 
Сам Ісус Христос, завдяки нашій 
духовній єдності з Ним (КОЛ. 2:9-15). 
Таке розуміння дарує нам святе 
відчуття власної гідності: Ти – 
Боже дитя. Його слуга!

Мрії про велике
Коли мені було десь 17 років, 

і я почав сприймати Біблію сер-
йозно, один біблійний вірш не 
давав мені спокою. Я не міг пові-
рити, що він справді має на увазі 
те, про що говорить. Я проглянув кілька перекладів, але 
цей вірш у всіх варіантах зберігав своє головне й про-
сте значення: “Поправді, поправді кажу вам: Хто вірує в 
Мене, той учинить діла, які чиню Я, і ще більші від них 
він учинить, бо Я йду до Отця” (ІВ. 14:12).
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  Ісус сказав це Своїм учням в ніч напередодні розп’яття. 
Водночас Він пообіцяв послати “іншого Втішителя, щоб 
повік перебував… Духа правди” (ІВ. 14:16-17). В Івана 14:25 пояс-
нюється, що “Втішителем” є Святий Дух. Про “Втішителя” 
Ісус говорить також в Івана 15:26; 16:7 і 16:13-15.



Це фантастична, майже неймовірна обітниця з вуст 
Господа Ісуса. Але вона доводила свою істинність в мо-
єму житті багато разів! А як вона діє у вашому житті?

Ще коли я був підлітком і жив в Аргентині, я відчу-
вав розчарування через невеликі результати євангеліза-
ції тих, хто ще не пізнали Христа. “Господи, – думав я, – 
мільйони людей живуть в цій країні без Христа. А ми 
сидимо на богослужіннях неділю за неділею. Одні й ті 
ж самі люди роблять одне й те ж, а результатів майже 
нема. Потрібно якось досягати людей”.

Отже, я та ще кілька віруючих почали молитись ра-
зом: “Господи, виведи нас звідси. Зроби що-небудь. 
Використовуй нас”. Поступово в моєму серці і серцях ін-
ших почало визрівати бачення – бачення євангелізації 
мільйонів людей.

Деякі з моїх мрій були настільки сміливими, що я ні-
кому про них не казав, окрім своєї матері. Але навіть їй не 
казав всього, про що мріяв. Вона підбадьорювала мене: 
“Давай, сину! Тобі не потрібне 
якесь особливе одкровення від 
Господа. Ще багато століть тому 
Він дав доручення йти і пропо-
відувати кожному Благу Звістку. 
Отже, йди. Не витрачай час на 
очікування нових вказівок”.

Таким чином, ми почали за-
йматись євангелізацією – по-
вільно, потроху. Тепер я постійно 
дивуюсь, як багато за останні 30 
років Господь здійснив моїх мрій 
щодо розповсюдження Благої 
Звістки. “Слава Тобі, Господи! – 
ми кажемо знову і знову. – Це ста-
лося! Люди чують Євангеліє!”
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Я та ще кілька 
віруючих почали 
молитись разом: 
“Господи, виведи 
нас звідси. Зроби 
що-небудь. Вико-
ристовуй нас”.



Сьогодні Христос закликає тебе й мене. Його по-
сланці мріють про велике, тому що кожний, хто вірує в 
Нього, може творити великі діла – як і Він творив. Ми 
можемо нести людям послання 
про примирення з Богом.

Як цього досягти? Ключ до 
цієї обітниці складається з двох 
моментів.

По-перше, Христос пішов до 
Отця. Він пообіцяв Духа Святого, 
щоб в нас перебував. Тепер Дух 
Святий живе в нас, віруючих. 
Христос звершує через нас Свою 
працю!

По-друге, Христос додає одну 
умову для здійснення цієї обіт-
ниці: “Хто вірує в Мене, той учи-
нить діла, які чиню Я” (ІВ. 14:12). 
Господь спонукає нас до віри. Не 
обов’язково мати більше віри. 
Важливо мати віру в Нього. Це 
постійна, стабільна віра. Інший переклад звучить так: 
“Хто продовжує вірити в Мене, то також чинитиме ті 
діла, що Я чиню”.

Ви перестали бачити у своєму житті великі речі? 
Зрозумійте глибоко, що з Богом навіть “старий кущ па-
латиме”. І вірте, що Він може діяти через вас, продовжу-
ючи труд Христа.
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Стати Божим посланцем
Розуміння євангелізації

Наскільки великим є ваше бачення? Ви ко-
ли-небудь мріяли про те, що Бог може вчи-
нити через вас у справі навернення до Ісуса 

людей сучасного покоління? Як казав Освальд Чеймберс, 
“єдине покоління, що може досягти Благою Звісткою це 
покоління, – наше покоління”. 

Хоча Господь обмежив Своє земне служіння терито-
рією від Юдеї до Фінікії, Він прийшов, жив і вмер заради 
всього світу. Після воскресіння Він дав Своїм учням до-
ручення “вчити всі народи” (МТ. 28:19). Він послав учнів як 
Своїх посланців спочатку до Єрусалиму, потім до всієї 
Юдеї і Самарії, а потім аж до останнього краю землі (ДІЇ 1:8). 
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Християни першого століття боялись навіть мріяти 
про те, як Бог може практично реалізувати це останнє 
Своє доручення. Але апостол Павло став викликом 
“комфортній зоні” єврейських віруючих, присвятивши 
своє життя місіонерським подорожам і проголошенню 
істини Христової.

Павло пояснював своє бачення євангелізації в 
Посланні до римлян 15. Спочатку він звітує: “Я поши-
рив Євангелію Христову від Єрусалиму й околиць аж до 
Ілліріка” (РИМ. 15:19). Навіть во-
роги визнавали, що він цілі про-
вінції наповнив цим вченням 
(ДІЇ 19:26).

Павло не вважав за правильне 
концентрувати євангельську ді-
яльність на одній невеличкій 
території, забуваючи про решту 
світу. Він мав стратегію охвату 
всієї Римської імперії. “А тепер, 
не маючи більше місця в краї-
нах оцих, але з давніх літ мавши 
бажання прибути до вас, коли 
тільки піду до Еспанії, прибуду до вас” (РИМ. 15:23-24).

В цьому тексті апостол Павло пояснює свої місіонер-
ські плани. Він малював в уяві всі великі міста на шляху 
до Риму, в яких міг би зупинитись. Але Рим був лише за-
собом донести Благу Звістку до кожної людини.

Наше бачення як Божих посланців має бути таким: 
навернути до Ісуса Христа якомога більше людей в 
цьому світі. Для християн євангелізм не є питанням ви-
бору. Павло зізнавався: “Бо коли я звіщаю Євангелію, то 
нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя. І горе 
мені, коли я не звіщаю Євангелії!” (1 КОР. 9:16). Що б ми 
не робили – проповідували або молились, подорожу-
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Для християн 
євангелізм  

не є питанням 
вибору.



вали по всьому світі або свідчили сусідам, – всі маємо 
залучитись до справи навернення всього світу до Ісуса  
Христа. 

Великі плани
Коли ми тільки-но приходимо до Христа, нас захо-

плюють обітниці Бога. Ми радіємо відповідям на мо-
литви. Біографії та книги великих Божих людей надиха-
ють нас на практичні кроки в нашій вірі. Але з плином 
часу ми втрачаємо радість християнського життя. Ми 
стаємо апатичними, інколи навіть цинічними. Чуючи 
розповіді про великі Божі чини, ми реагуємо втомленим 
“Так”, наче йдеться про якусь дрібницю!

Господь Ісус Христос спонукає нас залишити свою 
зону комфорту й самовдоволення, кажучи: “Поправді, 
поправді кажу вам: Хто вірує в Мене, той учинить діла, 
які чиню Я, і ще більші від них він учинить, бо Я йду до 
Отця” (ІВ. 14:12).

Господь ніколи не хотів, щоб ми сиділи собі, байди-
куючи, і просто плекали мрії про те, що можна було б 
зробити для Його слави. Він чекає, щоб ми почали бу-
дувати великі плани. Лише тоді ці мрії стануть реаль - 
ністю! 

Хтось дуже влучно сказав: “Ми віримо, що Бог може 
зробити все, але не очікуємо від Нього нічого”. Часто ми, 
присвятивши своє життя Ісусу Христу, починаємо сум-
ніватись в Господі, замість того щоб продовжувати до-
віряти Йому і очікувати великих речей. Ми не будуємо 
великих планів.

Якщо хочемо, щоб Бог знову нас використовував, ма-
ємо сповідати своє невір’я і сказати: “Господи Ісусе, від-
нови моє бачення Твоєї сили. Віднови мою впевненість 
у Твоїй силі. Віднови віру в Твої ресурси, можливості”. 
Потім знову мрійте про більше. І плануйте.
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Виконуючи незавер-
шене доручення

Уявіть, що було б, якби цього 
року кожний чоловік, кожна 
жінка і кожна дитина у вашому 
районі почули Євангеліє Ісуса 
Христа в ясному викладенні і 
присвятили Йому своє життя? 
Всі засоби масової інформації 
гучно б говорили про “найбільше 
пробудження усіх часів”.

Але навіть тоді наша робота не 
була б завершеною. Адже народ-
жуються нові діти. Прибувають 
нові іммігранти. А ще у світі жи-
вуть мільярди людей, що ще ні-
коли не чули чіткого викладення 
Євангелія. Статистичні дані мо-
жуть приголомшити нас.

Святе Письмо розповідає нам, 
що Ісус, коли бачив натовпи на-
роду, “змилосерджувався над ними, бо були вони зму-
чені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха” 
(МТ. 9:36). Маємо просити Бога, щоб сповняв наші серця 
таким же співчуттям до людей, яке Він сам має у Своєму 
серці.

Найбільша небезпека, що загрожує нам, христия-
нам, − це цинізм та байдужість. Маємо пам’ятати, що 
йдеться про конкретних людей, коли говоримо про ве-
личезну кількість тих, хто не “мають надії й без Бога на 
світі” (ЕФ. 2:12). І серед них є ті, кого ми особисто знаємо 
й любимо.

Господь вказує на терміновість і важливість Свого 
доручення, кажучи: “Жниво справді велике, та робіт-
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ників мало” (МТ. 9:37). Маємо відчути невідкладність цієї 
справи в наш час. 

Ісус Христос дав молитовне доручення Своїм учням: 
“Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він 
робітників вислав” (МТ. 9:38). В наших Бібліях цими сло-
вами завершується розділ, але 
контекст включає і вибрання 
12 учнів, яких Христос послав на 
“жатву”, давши їм Свою владу 
й силу (МТ. 10:1-5). Ці дванадцять 
апостолів стали відповіддю на 
власну молитву Ісуса. 

І знову послухайте останні 
слова Ісуса перед самим возне-
сінням: “Дана Мені всяка влада 
на небі й на землі”. Він є Цар над 
царями. “Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в Ім’я Отця, 
і Сина, і Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що Я вам за-
повів. І ото, Я перебуватиму з 
вами повсякденно аж до кінця 
віку!” (МТ. 28:18-20).

Господь покликав нас не си-
діти байдуже, але йти і щось робити! Давайте ж підемо 
виконувати місію посланців, радіючи послуху Його до-
рученню запрошувати людей до Божого Царства!  
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/



