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Вступ

У Його присутності
Проводимо час з Богом 

к твоє молитовне життя?” – сповне-
ний благих намірів батько питав у свого 
сина. Життєрадісний 14-річний підліток, 
хоча й відвідував регулярно церкву, лише 

здвинув плечима. “Чесно кажучи, я молюсь нечасто”. 
“Чому?”
“Тому що насправді мені нічого непотрібно”.
Цей чесний підліток висловив те, в чому багато хто 

з нас боїться зізнатися вголос: ми молимося лише тоді, 
коли нам справді щось потрібно.

“Я
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На наступних сторінках штатний автор місії 
“Хліб Наш Насущний” Денніс Фішер розглядає за-
гальну нашу проблему: дуже важко знаходити час для 
спілкування з Богом. Разом з цим він пропонує деякі 
корисні підказки й поради, що допоможуть нам у на-
ших щирих намаганнях молитись, читати Боже Слово 
й служити іншим у цих сферах.

Служіння “Хліб Наш Насущний”

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ
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Проблема

іблія відкриває нам, що відразу ж після ство-
рення перших людей (чоловіка та жінки) Бог “по 
раю ходив” (БУТ. 3:8). Творець Всесвіту не ховався 
від Свого творіння десь за зачиненими дверима, 

користуючись ангелами-посередниками. Натомість Він шу-
кав духовного спілкування з Адамом та Євою.

Той Самий Бог, Хто колись прагнув спілкування з 
Адамом та Євою, “по раю ходячи, як віяв денний холодок”, 
і сьогодні бажає мати близькі стосунки з кожним із нас. 
Саме для цього і потрібен тихий час спілкування з Богом – 
час, коли ми відчуваємо Його присутність і отримуємо від 
Нього втіху, підбадьорення, керівництво.

Один

Б



6

Багато хто з нас хотів би проводити повноцінні тихі часи 
з Богом, однак реальність є такою, що нам доволі складно 
це робити.  Неспроможність мати регулярні зустрічі з 
Богом може викликати в нас відчуття провини. Але якщо 
ми вимірюватимемо свою духовність просто кількістю часу, 
який провели з Богом протягом тижня, це означатиме, що 
ми не зрозуміли головного. Спілкування з Богом – то справа 
нашого серця, а не календарних подій.

Навчаючись на другому курсі в коледжі, я мав серйозні 
проблеми з дисципліною. Безліч відволікань, різноманітні 
події, розваги – все це серйозно заважало мені готуватись 
до екзаменів і здавати вчасно домашні завдання. Моє життя 
було настільки завантажене різними речами, що я постійно 
був змушений змінювати свої плани, а іноді й взагалі 
відмовлятися від цілої низки заходів. Мені не лише було 
важко досягати запланованого – я навіть не вмів правильно 
планувати, що й коли потрібно зробити.

Якось увечері, коли вже скінчились заняття, я обгово-
рив цю проблему з одним професором, і той порадив мені 
розробити щоденний розклад на основі пріоритетів. Коли 
я розмірковував над його словами, то відчув сильне спо-
нукання відокремити спеціальний час для спілкування з 
Богом. Це мало бути пріоритетом номер один – тобто я мав 
робити це щодня, незалежно від того, якими подіями спов-
нений день. Я запланував цей час на ранок, щоб гарантувати 
дотримання тихого часу.

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ

  Тихий час – то особливий час, який ми відокремлюємо для 
спілкування з Богом. Він зазвичай включає молитву, читання 
Святого Письма й розважання. Як правило, тихий час прово-
дять щодня у встановлений час.
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Але коли наступного дня я почав практикувати духовну 
дисципліну молитви, моя рішучість значно ослабла. Мені 
здавалося, що час проведення з Богом потребує забагато зу-
силь без “достатньої нагороди”. Я просто не мав настрою 
для цього.

Все це я чесно визнав перед 
Господом. Я сказав Йому, що від- 
чуваю в серці холод і дуже слабу 
мотивацію для проведення з Ним  
часу. Я сповідав Йому свою апа- 
тичність і подякував Йому за про-
щення. Потім я вирішив “віддати” 
Богу свій поганий настрій і по-
просити Його, щоб Він замінив 
мою апатичність та байдужість на 
Його святу енергію. Коли я читав 
біблійний текст того дня, то щиро 
молився, щоб Бог змінив мене. 
А потім почав молитися про свої 
плани на той день, про домашні 
завдання, курсові тощо. Я просив 
Бога, щоб Він дав мені сили все зро-
бити якомога краще.

Коли я опинився на вулиці, прямуючи до свого класу, то 
почав відчувати енергію, зосередженість. А головне – став 
навчатися дисципліні, якої мені тоді бракувало. Того семе-
стру мої оцінки значно поліпшились. Бог відповів на мою 
молитву. Я продовжував просити Господа, щоб Він зміцнив 
мою рішучість регулярно проводити з Ним час, і отримував 
від Нього необхідну силу.

Пророк Ісая писав: “Ті, хто надію складає на Господа, 
силу відновлять” (ІС. 40:31). Ця обітниця, що її дав Бог че-
рез пророка Ізраїлю, залишається дійсною сьогодні і для 

Проблема

Спілкування 
з Богом – то 
час, коли ми 

відчуваємо Його 
присутність і 
отримуємо від 

Нього втіху, 
підбадьорення, 

керівництво.
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нас. Єврейське слово “відновлять” має наступні значення: 
“змінити, замінити, виявити новизну, пускати пагони”. Але 
для оновлення сили чекання має бути активним, а не пасив-
ним. Це – свідомі людські зусилля плюс Божественна сила. 
Від нас не очікується глибокого занурення у невідомі гли-
бини нашого єства в пошуках потенціалу рішучості, сили 
волі. Натомість маємо просити у Бога Його сили. Саме Він 
відновлює нашу рішучість і нашу силу волі.

Головний приклад для нас
Коли ми прагнемо якісно проводити час з Богом, Хто 

може бути найкращим прикладом для нас, як не Ісус? Під 
час Свого земного життя Христос обмежував використання 
Своєї божественної сили. Хоча Ісус був Богом (у повному 
сенсі цього слова), Він, однак, покладався на Небесного 
Отця і працю Святого Духа, що в Ньому перебував. Цю 
залежність ми бачимо в тому, як Ісус знаходив час для 
спілкування з Отцем на самоті. Євангелія містять чимало  
повідомлень про те, що Він залишав натовпи послідовників 
і навіть Своїх учнів, щоб побути наодинці з Отцем.

Уривок з Євангелії від Марка 1:32-39 описує один такий 
момент усамітнення Христа. Уважне дослідження цього 
тексту відкриває важливість використання на практиці 
Господом духовної дисципліни, вплив такої практики на 
Його життя. Також цей текст містить важливі духовні уроки 
для нас. “А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, Він 
вийшов і пішов у місце самітне, і там молився” (МР. 1:35).

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ

  Кілька текстів про те, як Ісус усамітнювався для 
молитви: Матвія 26:36; Марка 1:35; 6:46; 14:32-39; Луки 5:16; 
6:12; 9:18; 11:1; 22:41; Івана 18:1.
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Після тривалого й виснаж-
ливого вечора – після зцілення 
великої кількості хворих та виг-
нання великої кількості нечи-
стих духів – Ісус свідомо шукав 
можливості побути наодинці з 
Богом (МР. 1:29-34). Я впевнений, що 
Христос використовував цей час 
для відновлення духовних сил, 
духовної концентрації.

Наші відволікання та 
Божі наміри

А Симон та ті, що були з ним, 
поспішили за Ним. І, знайшовши 
Його, вони кажуть Йому: “Усі шу- 
кають Тебе”. А Він промовляє 
до них: “Ходім в інше місце, – до 
сіл та околишніх міст, щоб і там 
проповідувати, бо на те Я прий-
шов” (МР. 1:36-38).

Слово “поспішили” у 36-му  
вірші можна перекласти і як “пе- 
реслідували”. Вважаючи, що краще за Ісуса знають, як Він 
має провести день, Петро з друзями вдалися до пошуків 
Учителя. Вони готові були зірвати молитовне спілкування 
Ісуса з Отцем – прибігли до Нього схвильовані, кажучи: “Усі 
шукають Тебе”.

Але Ісус не піддався цьому натиску. Його не турбувало, 
що люди можуть розцінити це як нечуйність, байдужість. Чи 
дійсно пріоритет спілкування з Отцем можна вважати про-
явом нечуйності? Якраз навпаки! Саме завдяки регулярному 
проведенню часу з Небесним Отцем, Ісус все більше спов-

Проблема

Від нас  
не очікується 

глибокого зану-
рення в невідомі 
глибини нашого 
єства у пошуках 
рішучості й сили 
волі. Натомість 
маємо просити 
у Бога Його сили 
для відновлення 
нашої рішучості 

й сили волі.  
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нявся бажанням виконати Свою місію “знайти та спасти, що 
загинуло” (ЛК. 19:10). Якби Ісус задовольняв потреби лише тих, 
хто “Його шукали”, то цим би ігнорував Божу турботу про 
багатьох інших людей (в інших містах), що гинули в гріхах. 
Після проведення тихого часу з Небесним Отцем Ісус з ще 
більшою рішучістю звершував Свою місію.

Ісус проводив час наодинці з Отцем як для підтримання 
глибоких стосунків з Ним, так і для отримання сили й 
керівництва, щоб звершувати Свою місію. Якщо бажаємо 
мати подібні результати і у своєму молитовному житті, 
маємо наслідувати приклад Ісуса: застосовувати Боже Слово 
в силі Святого Духа, щоб воно мало вплив на наше життя і 
змінювало наше єство.

Якщо наш тихий час стане просто “маленьким оазисом” 
серед пустелі справ або буде лише пунктиком у розкладі, 
біля якого ставимо “галочку”, ми ризикуємо потрапити 
у пастку штучного відокремлення духовного життя від 
решти нашого життя. Маємо уникати цієї непомітної, але 
небезпечної помилки. Час спілкування з Богом має прони-
зувати все наше життя. Починаючи з Едемського саду, Бог 
бажає крокувати разом зі Своїми дітьми. Його цікавлять всі 
сфери й деталі нашого життя.

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ

  Один із найбільш драматичних прикладів “зміцнення 
рішучості” в житті Христа – це молитва в Гетсиманському 
саду напередодні розп’яття:  “Отче Мій, як ця чаша не може 
минути Мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя!” 
(МТ. 26:42).
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Підготування

юди, що люблять один одного, свідомо 
дбають про те, щоб змістовно й корисно про-
водити разом час. Щоб досягти цього, потрібно 
поєднувати любов і дисципліну. Знаходження 

часу для спілкування потребує спеціального планування. 
Подібна цілеспрямованість (планування часу й інше) 

необхідна і для культивування часу змістовного спілкування 
з Богом. Ми бачимо, що такий цілеспрямований підхід у 
стосунках з Богом був змодельований Самим Ісусом: Він 
заздалегідь планував час, щоб побути наодинці з Отцем, і 
прагнув, щоб таке проведення часу мало на Нього глибо-
кий вплив. Часто ми починаємо день з рішучістю провести 

Два

Л
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з Богом встановлений час, але про-
тягом дня різні справи настільки на 
нас тиснуть і відволікають, що ми 
відкладаємо “тихий час”, а потім 
взагалі про нього забуваємо – аж 
до наступного дня.

Але коли ми ставимо Бога в 
центр свого життя, все стає на 
свої (правильні) місця, і тихий час 
набуває великого значення, стає 
пріоритетом, а не чимось таким, 
що ми намагаємося втиснути в 
жалюгідні залишки часу. 

Справжні, повноцінні відноси- 
ни потребують дисципліни. В 1-му  
Посланні до коринтян 9 апостол  
Павло зображує картину спортивних змагань , щоб 
проілюструвати необхідність духовної дисципліни. Термін 
“стримується” в грецькому тексті буквально означає 
“використовує силу волі, щоб стримати себе” (1 КОР. 9:25). 

Коли спортсмени готуються до Олімпійських ігор, вони 
уникають всього, що може їх відволікати. Дуже важливі 
для них різні вправи, дисципліна та сувора дієта. Схожим 
чином ми можемо досягти неймовірних результатів, якщо 
зробимо тихий час пріоритетом, якщо щоденно практи-
куватимемо духовні дисципліни, покладаючись на Божу 
силу.

Але коли ми  
ставимо Бога  
в центр свого 
життя, все 
стає на свої 

(правильні) місця.

  “Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов 
би повітря б’ючи. Але вмертвляю й неволю я тіло своє, щоб, 
звіщаючи іншим, не стати самому негідним” (1 КОР. 9:26-27).
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Ось кілька шляхів, як можна встановити регулярний ти-
хий час.

Ваші очікування мають бути реалістичними. 
Я знав одного студента, що мав справжній талант писати. 
Але була одна проблема: він постійно здавав свої роботи за-
надто пізно. Він казав: “Треба робити справу якнайкраще 
або не робити її взагалі”. Але такий перфекціонізм зрештою 
призводив не до поліпшення його академічної успішності, а 
до погіршення. 

Багато хто з нас теж має схильність до подібного підходу 
щодо проведення тихого часу. Часто ми “разом із ванноч-
кою викидаємо й немовля”. Інакше кажучи, якщо нам не 
вдається проводити час з Богом так, як нам би того хотілося, 
ми взагалі відмовляємося від цієї ідеї.

Що стосується спілкування з 
Богом, то це справа поступового про-
гресу, а не перфекціонізму. Краще 
проводити короткий, але регулярний 
тихий час, ніж зрештою відмовитись 
від цієї духовної дисципліни че-
рез завищені стандарти та вимоги. 
Ідеальні обставини для молитовного 
життя трапляються дуже рідко (якщо 
взагалі трапляються).Тож, якщо че-
катимемо найкращих умов для ти-
хого часу, то ніколи не почнемо його 
практикувати.

Тихий час –  
це справа по-

ступового 
прогресу, а не 

перфекціонізму.

  Справжніми ворогами тихого часу можуть стати 
перфекціонізм і тиранія термінових справ. Але  
“хоч трішки” з Богом – це краще, ніж взагалі без Бога.
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Знайдіть правильне місце. Клайв Льюїс у своїй 
книзі “Листи Малкому” дає доволі дивну пораду щодо ти-
хого часу. Він радить попіклуватись про те, щоб місце для 
цього мало “необхідну кількість відволікань”. На його 
думку, це допомагає (а не заважає) зосередитись на молитві. 
Льюїс розповідає про одного чоловіка, який проводив свій 
тихий час в купе потягу, бо у цілковитій тиші йому важко 
було збирати свої думки докупи. Його зосередженість лише 
посилювалась, якщо були невеличкі відволікання.

Проблема в тому, що ми не завжди зможемо знайти таке 
тихе місце, як підземна, нікому не відома печера. Потребуємо 
знайти таке місце, що найкраще відповідатиме нашим потре-
бам і сприятиме найбільш якісному проведенню тихого часу.

Встановіть “запасний” тихий час серед дня. 
Чимало людей підкреслюють, що дуже важливо почи-
нати день з тихого часу. Чув про одного віруючого, що у 
своєму духовному житті суворо тримався наступного прин-
ципу: “Не почитав Біблію – залишився без сніданку”. Така 
принциповість, можливо, спрацьовувала в його житті, але 
люди дуже різні. Залежно від обміну речовин, роботи, спо-
собу життя, для когось доцільним буде проводити тихий час 
опівдні або ввечері (навіть пізно ввечері).

Біблія спонукає нас приходити до Бога у будь-який час 
доби. Давид пише: “Боже, Ти Бог мій, я шукаю від рання 
Тебе” (ПС. 62:2). Але він також згадує, як чекав нічної пори, 
щоб розважати над  Божим Словом – “Мої очі сторожі нічні 
випереджують”  (ПС. 118:148). Даниїл молився три рази в  день 
(ДАН. 6:11). А Псалом 1 говорить про блаженство того, у кого 

  Чимало християнських традицій пропонують для 
духовного зростання й зміцнення дисципліни молитовного 
життя усталені часи спілкування з Богом – вранці,  
опівдні і ввечері.
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в Законі Господнім насолода, і хто про Закон Його вдень та 
вночі роздумує! (ПС. 1:2).

Ми маємо чудову свободу в тому, щоб вибирати час 
зустрічі з Богом. Нам вирішувати, який момент дня чи ночі 
є найкращим для нашого спілкування з Господом. Головне – 
це справжнє посвячення цій духовній дисципліні. Маємо 
регулярно приходити до Бога, щоб почути Його голос через 
Його Слово і відповісти Йому в молитві. Та незалежно від 
того, надаємо ми перевагу жорсткому чи, навпаки, більш 
гнучкому графіку, всім нам потрібно планування, тобто 
усталений час зустрічі з Богом. Користуйтесь для цього 
настінним календарем, щоденником, комп’ютером – будь-
чим, що має функції календаря. 

Краще коротше, але постій- 
но. Один учитель музики казав:  
“Краще  щодня грати по 15 хвилин, 
ніж тренуватись кілька годин лише 
двічі на тиждень”. Цей принцип легко 
можна застосувати і у сфері духовних 
дисциплiн. Краще виділити 15 хви-
лин для тихого часу і практикувати 
його постійно, ніж через купу справ 
і різні відволікання відкладати його, а 
потім намагатись компенсувати втра-
чений час тривалими молитовними 
“сесіями”. Якщо ми керуємо прове- 
денням тихого часу – навіть якщо він  
короткий, – це зрештою приведе до 
більш послідовних, глибоких і три- 
валих зустрічей з Богом. Помоліться 
і встановіть тривалість вашого ти-
хого часу. Внесіть у свій розклад 
фіксований час спілкування з Богом.

Ми маємо чудову 
свободу в тому, 
щоб вибирати 

час зустрічі 
з Богом. Нам 
вирішувати, 

який момент дня 
чи ночі є найкра-
щим для нашого 

спілкування  
з Господом.
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Практика

ля проведення тихого часу з Богом нам 
потрібна не лише дисципліна. Стосунки з Богом 
будуються через комунікацію. А найкраще 
спілкування – двостороннє спілкування.

Бог промовляє до нас. В минулі часи Бог звертався 
безпосередньо до Свого народу. В Книзі 1-а Самуїлова 
3:21 ми читаємо, що “Господь явився… Самуїлові в слові 
Господньому”. Єврейське слово “явився” означає також 
“відкрився, показався”. Творець відкривав Своїм слугам 
Свої думки і Свій характер. Сьогодні ж комунікація з Богом 
відбувається головним чином через Біблію, коли Дух Святий 
просвітлює наш розум під час читання Божого Слова. 

Три

Д
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Існує перевірений часом метод дослідження біблійних 
уривків. За допомогою Святого Духа цей метод може при-
нести велику користь. Він складається з трьох питань.

Спочатку ми запитуємо: “Про що йдеться в цьому 
уривку?” Відповідь на це питання ми отримуємо, коли 
уважно прочитуємо зміст уривка, зважаючи на його 
оригінальний контекст. Дозвольте біблійному тексту са-
мому промовляти до вас через його історичний та куль-
турний контекст.

Потім ми запитуємо: “Що означає цей текст для 
нас?” Зміст тексту не обмежується лише оригінальними 
адресатами. Кожний біблійний уривок містить ключову 
духовну істину, що має значення для людей всіх часів. 
Маємо ретельно знаходити те послання, що сховане в 
тексті для нас з вами сьогодні. 

Нарешті ми запитуємо: “Як застосувати цей текст?” 
Дух Святий може змінити наші думки, мову й поведінку, 
коли ми дозволяємо Йому використовувати для на-
шого формування ті принципи, що ми їх знайшли у 
біблійному тексті. Це питання можна сформулювати 
дещо інакше: “Як практично може змінитись моє життя 
в результаті дослідження цього уривка?”  

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ

  Давній метод Лектіо Дівіна (лат. “божественне читан-
ня”) може також допомогти в процесі читання й розуміння 
Біблії – повільне, вдумливе, молитовне читання Святого 
Письма з метою почути голос Бога через сторінки Його 
Слова.
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Ми відповідаємо Богу. Ви коли-небудь писали листа, 
в якому відкривали глибини свого серця? А тепер уявіть, як 
би ви себе відчували, якби отримали у відповідь листа, що 
цілком ігнорує ваше послання й містить лише ті питання, 
що цікавлять людину, з якою ви 
листуєтесь?

Біблія – то лист любові від 
нашого Небесного Отця. Вона 
містить глибину Його почуттів до 
нас. Однак часто наше спілкування 
з Богом є одностороннім. Ми 
читаємо Його листа, але у своїх 
молитвах у відповідь говоримо 
лише те, що стосується нас. Ми 
відповідаємо на послання Божої 
любові ігноруванням його змісту 
і цілковитим зосередженням на 
власних проблемах, термінових 
питаннях.

Звісно, коли ми молимося, то 
вільні казати Богу все, що стосується 
нас. Але не забувайте одну важливу 
річ: тільки що ви через Боже Слово 
почули те, що стосується Бога. 
Тому витратьте деякий час на те, 
щоб відповісти Богу відповідно до 
прочитаного. Подякуйте Йому за Його обітниці. Порадійте 
тим інструкціям, що ви отримали. Сповідуйте ті гріхи та 
недоліки, на які вам вказав Святий Дух. Насолодіться розва-
жанням про істини, що відкривають характер Бога. Просіть 
Його, щоб допоміг вам глибше зрозуміти значення уривка 
і ті практичні кроки, як ми можемо завдяки прочитаному 
тексту все більше уподібнюватись Христу.

Практика

Маємо запиту-
вати себе: “Як 
застосувати 

цей уривок? Як 
практично моє 
життя може 

змінитись  
в результаті 
дослідження 

цього біблійного 
тексту?”
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В Книзі Даниїла 6:11 ми читаємо, що Даниїл “в три 
усталені порі на день падав на свої коліна, і молився та сла-
вив свого Бога”.  Коли Даниїл приніс до Бога свої молитовні 
нужди, його єство охопило бажання дякувати Господу – не-
зважаючи на всі несприятливі обставини. Наші молитви 
мають бути відмічені таким же духом подяки, щоб хвалили 
Бога за те, хто Він є, і що вчинив для нас.

Ведіть щоденник тихого часу. Якщо в процесі про-
ведення тихого часу ми будемо записувати духовні відкриття 
та іншу важливу інформацію, це допоможе нам побачити 
деякі тенденції в нашому духовному житті. Наприклад, в де-
яких сферах нашого життя ми зможемо побачити прогрес – 
той невеличкий прогрес, який залишився б непоміченим, 
якби ми не вели щоденника.

Нижче знаходиться приклад ведення запису тихого часу. 
Ви можете переписати його у свій блокнот і користуватись в 
якості щоденника. 

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ

ЩОДЕННИК ТИХОГО ЧАСУ

Дата: _____________________________________________________________________________

Уривок: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Духовні істини :____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Застосування: _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Молитва: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Ведення щоденника тихого часу 
допоможе вам пам’ятати вивчені 
духовні істини, згадувати їх, щоб 
сила їхнього впливу не слабшала 
протягом дня. 

Ісус був довершеним, однак зна-
ходив час і місце, де міг би провести 
час з Богом без жодних відволікань. 
Він жив на землі так, як мають жити 
всі людські істоти, – у цілковитій 
залежності від Небесного Отця. 
Його земне життя характеризува-
лось довершеною покорою Своєму 
Отцю. Ми вже розглядали з вами, 
як Ісус проводив Свої “тихі часи”, 
і здобули деякі важливі уроки з 
цього. Ми також можемо багато 
чого почерпнути з того, як Ісус 

досягав, щоб той час, який Він провів з Небесним Отцем, 
впливав на Його життя протягом усього дня.

Практика

Ісус жив  
на землі так,  

як мають жити 
всі людські 

істоти, –  
у цілковитій 

залежності від 
Небесного Отця.
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Винагорода

вас буває таке відчуття, що проведення ти-
хого часу мало як впливає на вас, коли ви вихо-
дите з дому, щоб зануритись у справи реального 
життя? Буває таке відчуття, що час  спілкування 

з Богом і ті зусилля, які ви докладаєте, перебуваючи в 
Слові Божому й молитві, практично не допомагають вам у 
вирішенні проблем? Чи вам здається інколи, що проведення 
тихого часу не таке вже й важливе в контексті його впливу 
на події дня, наче реальне життя й проведення часу з Богом – 
то різні світи, що не перетинаються одне з одним? Це можна 
назвати компартменталізацією (відособленням), коли ду-
ховне життя обмежене виключно маленьким шматочком 

Чотири

У
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часу. Але не для цього Бог запрошує нас до спілкування з 
Ним. Він прагне крокувати (і допомагати) з нами   всіма на-
шими життєвими стежками крізь усі наші проблеми й ви-
пробування.

Історія зустрічі Ісуса з двома учнями на шляху до Еммаусу, 
що записана в Євангелії від Луки 24:13-32, містить важливі 
духовні істини про спілкування з Богом протягом дня.

“І ото, двоє з них того ж дня йшли в село, на ім’я 
Еммаус, що від Єрусалиму лежало на стадій із 
шістдесят. І розмовляли вони між собою про все те, 
що сталося. І ото, як вони розмовляли, і розпиту-
вали один одного, підійшов Сам Ісус, і пішов разом із 
ними. Очі ж їхні були стримані, щоб Його не пізнали” 
(ЛК. 24:13-16).

Мало що відомо (з інших джерел) про цих двох учнів, 
що крокували з Єрусалиму до Еммаусу, але Біблія вказує, 
що вони були занепокоєні. Вони переживали внутрішній 
емоційний конфлікт, внутрішню боротьбу через розчару-
вання останніми подіями – саме їх вони й обговорювали.

І ось коли двоє учнів були занурені у смуток і 
розгубленість, до них наблизився Христос – “підійшов Сам 
Ісус, і пішов разом із ними” (ЛК. 24:15). Яка чудова картина! 
Воскреслий Христос приєднався до них на шляху. Він бажає 
і з нами крокувати по житті. Життя – то справді шлях. І 
Христос хоче бути нашим постійним Супутником, коли ми 
йдемо нелегкими, вибоїстими дорогами життя. Він чекає на 

  “Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся пе-
ред ними, бо Господь, Бог твій, Він Той хто ходить з тобою, 
не опустить Він тебе й не покине тебе” (ПОВТ. 31:6).
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дещо більше, ніж випадкове спілкування з нами в моменти 
наших нечастих зупинок для спочинку.

Визнайте свою обмеженість і необмеженість 
Бога. Одна з найбільших проблем у нашому житті – 
знайти якийсь сенс у тих протиріччях та незрозумілих 
нещастях, з якими ми стикаємося. Головним джерелом 
нашої розгубленості та нерозуміння багатьох речей є факт 
обмеженості нашого бачення. Ми 
бачимо лише невеличку частину 
загальної картини. Коли двоє учнів 
йшли до Еммаусу, вони стикнулися 
з саме цією проблемою. Проблема 
полягала не лише в тому, що вони 
не зрозуміли тих подій, що розгор-
тались. Все, що відбувалося, супе-
речило тому, чого вони очікували. 
Ісус бачив їхні сумніви, розча-
рування і розгубленість, тому 
вирішив допомогти їм.

“І спитався Він їх: «Що за речі 
такі, що про них між собою в 
дорозі міркуєте, і чого ви сумні?» 
І озвався один, йому ймення 
Клеопа, та й промовив до Нього: 
«Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, 
що в нім цими днями?» І спитався Він їх: «Що таке?» 
А вони розповіли Йому: «Про Ісуса Назарянина, що 
Пророк був, могутній у ділі й у слові перед Богом і 
всім народом. Як первосвященики й наша старшина 
Його віддали на суд смертний, і Його розп’яли... А ми 
сподівались були, що Це Той, що має Ізраїля визво-
лити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе 

Одна з най- 
більших про-

блем у нашому 
житті – знайти 

якийсь сенс в тих 
протиріччях та 
незрозумілих не-

щастях, з якими 
ми стикаємося.
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оте сталося... А дехто з на-
ших жінок, що рано були коло 
гробу, нас здивували: вони тіла 
Його не знайшли, та й верну-
лися й оповідали, що бачили й 
з’явлення Анголів, які кажуть, 
що живий Він... І пішли дехто з 
наших до гробу, і знайшли так, 
як казали й жінки; та Його не 
побачили»” (ЛК. 24:17-24).

Відповідаючи на запитання Хри- 
ста, двоє учнів почали докладно 
пояснювати, що саме їх непокоїть 
і турбує. Якщо коротко, їхня 
доповідь зводилась до лаконічного 
описання їхніх надій, які вони покладали на Ісуса з 
Назарету – що Він є Месія і визволитель ізраїльського на-
роду. Але Його розіп’яли. Таким чином, там, на хресті, 
вмерли (разом з Ісусом) їхні надії та надії багатьох інших 
людей. Але, здається, розум цих двох учнів не був цілковито 
затьмарений через усі ці потрясіння. Вони переказали чутки 
про порожню гробницю і про те, що кілька їхніх друзів були 
в ній і навіть почули звістку від ангелів.   

Ці двоє ще кілька днів тому ходили з Ісусом й високо 
ширяли своїми думками. Але тепер всі ці мрії були розбиті. 

  Не дозволяйте ніколи, щоб ваша неспроможність 
цілковито зрозуміти плани безкінечного Бога утримувала 
вас від пошуків Його. Хоча ми ніколи не пізнаємо всього того, 
що можна знати про Бога, Він все одно прагне мати з нами 
стосунки.

Ці двоє учнів   
дивились  

на життя  
(особливо на 

останні події) 
наче крізь замко-

ву щілину.
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Справа в тому, що вони дивились на життя (особливо на 
останні події) наче крізь замкову щілину. Саме такими є 
ми, люди. Людські істоти дуже обмежені, тому за будь-якої 
ситуації спроможні ухопити лише невеличкий шматочок 
всієї картини. Ці двоє зіставили те, що вони знали, з тим, 
що вони пережили, і… побачили розбіжність, протиріччя. 
У нашому житті таке теж часто трапляється.

Часто буває, що те, в що ми віримо, втрачає сенс з нашої 
обмеженої точки зору. Та які б сумніви не стукали в наші 
двері – чи то через розчарування Божими відповідями (або 
їхньою  відсутністю) на наші молитви, чи то через трагічні 
події та різні нещастя, – маємо завжди пам’ятати: ми – 
людські істоти з обмеженим розумом. 

Ісус, однак, запрошує нас приносити Йому в молитві 
все, що нас турбує. Він завжди 
готовий уважно вислухати нас, 
всі наші життєві проблеми – 
великі чи маленькі. Унікальна 
можливість стосунків з Богом 
дозволяє віруючій людині мати че-
рез молитву реальне спілкування з 
Небесним Отцем за будь-яких об-
ставин.

Дозвольте Ісусу все пояс-
нити. Напевно, у великій депресії 
перебували учні Ісуса. Їм здава-
лось, що “все закінчилось” – всі 
мрії розбиті вщерть, надія вмерла! 
Але коли Христос почав поясню-
вати нещодавні драматичні події у 
світлі Писання, учні поступово по-
чали дещо по-іншому сприймати 
свої обставини.

Винагорода

Часто буває, 
що те, в що ми 

віримо, втрачає 
сенс з нашої 

точки зору. Але 
маємо завжди 
пам’ятати, що 

ми  – людські 
істоти з обмеже-

ним розумом. 
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   Це ж саме грецьке слово “безумний” апостол Павло 
використовує у Посланні до Галатів 3:1. Там воно стосується 
не лише розуму, але й поведінки. Таке “безумство” може бути 
результатом браку знання і також може бути наслідком 
небажання діяти відповідно до знання.

“Тоді Він сказав їм: «О, безумні й запеклого серця, 
щоб повірити всьому, про що сповіщали Пророки! 
Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і ввійти 
в Свою славу?» Він почав від Мойсея, і від Пророків 
усіх, і виясняв їм зо всього Писання, що про Нього 
було” (ЛК. 24:25-27).

Ісус реагує на слова учнів доволі жорстко: “О, безумні!”   

 Грецьке слово, що перекладено як “безумні”, буквально 
означає “ті, хто не мають знання”. І справді, цим двом уч-
ням бракувало знання, бачення цілої картини.

В цій ситуації Ісус запропонував єдине можливе 
рішення проблеми – додаткову інформацію. Посилаючись 
на ключові тексти Святого Письма, Вчитель пояснив цим 
двом учням, чому їх не повинні були приголомшувати події 
останніх днів. Він просвітив їх, пояснивши, що Месії треба 
спочатку постраждати – і лише потім бути прославленим.

Ця історія містить важливий урок для нас: коли ми 
відчуваємо глибоке розчарування, самі по собі ми не 
володіємо достатньою кількістю інформації, щоб “пра-
вильно скласти всі пазли” і побачити картину в цілому. 
Звісно, Господь може дати нам необхідну інформацію, що 
допоможе нам побачити якийсь сенс у тому, що відбувається. 
Але на деякі питання ми не отримаємо відповідей аж до 
другого пришестя Христа, коли Він встановить Своє вічне 
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Коли ми 
дозволяємо 

Богу вчити нас 
і підтримуємо з 
Ним постійний 
контакт,  Він 
зміцняє нашу 

віру й дає 
необхідне знання 

для духовного 
зростання.

царство. Головне – щоб ми дозво-
ляли Господу навчати нас. Щоб ми 
чули Його голос і підтримували 
постійний контакт із Ним навіть 
серед найнесприятливіших ситу- 
ацій. Таким чином Він зміц- 
нюватиме нашу віру, а ми мати-
мемо можливість для духовного 
зростання.

Очікуйте Божих дій. Змі-
стовне спілкування з воскреслим 
Христом пробуджує в нас бажання 
“затримати” Його, побути з Ним 
довше. Тому, коли ці двоє учнів 
дістались туди, куди йшли, вони 
відчули гостру потребу залишити 
Спасителя з собою (хоча ще не 
впізнали Його).

“І наблизились вони до села, куди 
йшли. А Він удавав, ніби хоче 
йти далі. А вони не пускали Його й намовляли: «Зо- 
станься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день».  
І Він увійшов, щоб із ними побути” (ЛК. 24:28-29).

Ці двоє учнів багато вже чого почули від Незнайомця, 
але їм хотілося почути ще більше. “Зостанься з нами”, – на-
полягали вони. 

Господь залишився з ними вечеряти. А там, де присутній 
Бог, з’являється можливість для надприродних речей. 
Коли ми впускаємо Господа у своє повсякденне життя, 
це відкриває двері для Його праці в кожній сфері нашого 
життя.  
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“І ото, коли сів Він із ними до столу, то взяв хліб, 
поблагословив, і, ламаючи, їм подавав... Тоді очі 
відкрилися їм, і пізнали Його. Але Він став для них не-
видимий... І говорили вони один одному: «Чи не па-
лало нам серце обом, коли промовляв Він до нас по 
дорозі, і коли виясняв нам Писання?»” (ЛК. 24:30-32).

Після того як Ісус розламав і благословив хліб, очі учнів 
відкрились і вони впізнали Його. До цього моменту очі їхні 
“були стримані” (ЛК. 24:16). Тепер же вони зрозуміли, Хто був 
цей дивний Незнайомець. 

Дуже вражені таким несподіваним появленням і зник-
ненням Господа, напевно ці двоє учнів згадували, як Він 
ішов з ними й навчав із Писання. Згадували свої почуття. 
Їхні серця палали, коли важливі біблійні тексти було роз-
тлумачено з божественною мудрістю, з Божим авторитетом. 
У грецькому тексті слово “виясняв” у вірші 32 співпадає зі 
словом “відкрилися” у вірші 31 (“очі відкрилися”). Отже, 
в учнів відкрились очі не лише фізичні, але й духовні, 
розумові.

Маємо “впізнавати” Христа через Святе Письмо і свій 
досвід протягом усього дня, а не обмежувати спілкування з 
Ним однією короткою подією раз на день.

У ЙОГО ПРИС У ТНОС ТІ

   Те, що Бог опікується нашою “повсякденщиною”, чітко 
проглядається у молитві “Отче наш”, якій Ісус навчав Своїх 
учнів. Коли вони запитали Його, як правильно молитись, Він 
вказав, що в молитві треба згадувати речі не лише духовні, 
але й звичайні, повсякденні – такі, як їжа та прощення  
(МТ. 6:8-15; ЛК. 11:1-4).
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Побудування стосунків – то 
нелегка справа. Вона потребує 
старанності, дисципліни, спілку- 
вання, терпіння, довіри й часу. 
І стосунки з Богом не є виключен-
ням. Сторінки цієї брошури були 
написані з метою дати вам надію, 
мотивацію і план для регулярного 
спілкування з Богом, щоб кроку-
вати з Ним по житті. Знаходьте 
час побути з Ним: у Його слові, 
в молитві. Розказуйте Йому все, 
що відбувається у вашому житті. 
Дозвольте Богу промовляти до вас 
і, звісно, не соромтесь виливати 
Йому своє серце. Якщо чинити-
мете так, ваше життя з Богом буде 
розвиватись та поглиблюватись. 
І ви побачите, що результати та-
кого спілкування з Господом варті всіх ваших зусиль.

Маємо 
“впізнавати”  
Христа через 

Святе Письмо  
і свій досвід про-

тягом всього дня, 
а не обмежува-

ти спілкування 
з Ним однією 

короткою подією 
раз на день.

Винагорода



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/

