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СМИРЕННЕ 

ПОКЛОНIННЯ 

Урок п’ятий 

 

Вивчення книги Псалмів 95: 6-7 

 

«Прийдіть, поклонімося, і припадемо, на коліна впадемо перед  
Господом, що нас учинив! Він наш Бог, а ми люди Його пасовиська 

Й отара Його». 
 

 

 

Урок один — Створений для прославлення 

Урок два — Смиренне поклонiння 

Урок три — Він наш Бог 

Урок чотири — Я хочу бути овечкою 

 

 

 

 

Урок перший 

 

Створений для Прославлення 

Прийдіть, поклонімося, і припадім (Псалом 95:6а).  
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Яка перша картинка спадає на думку, коли ви чуєте слово поклоніння? Може це картинка вашого 

розпорядку дня в неділю вранці? Чи згадуючи ваш щоденний час із Богом? Слова із гімну чи може 

слова виведені на екран? Чи нагадує це вам про якусь певну позу? Можливо ви вигадуєте образи 

Небесної престольної кімнати, наповнену серафимами, а може Скинією із Старого Заповіту? 

Потреба чи бажання поклонятися народжується у кожній людині. Це не те, що навчають або в 

чому розвиваються. Це створено всередині нас для роботи. Подумайте про будь-яку культуру світу, 

яка вам знайома. Кожна культура щось чи когось стосується. Хтось поклоняється фальшивим 

богам або ідолам, тоді, як інші поклоняються грошам, стилю життя чи навіть самому собі.  

Ми створені з вкладеним у нас бажанням та інстинктом прославляти, тому запитання полягає не в 

тому, Чи ми прославляємо, а в тому, Кого ми прославляємо? 

Знайдіть хвилинку, щоб написати цей вірш. Псалом 95:6-7: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тепер прочитайте ці вірші в голос. Це Золоті Вірші, які потрібно вивчити у цьому матеріалі. Я 

заохочую вас, щоб ви написали їх на ваших картках для нотатків і помістили їх у різних локаціях 

там, де ви проводите найбільше часу.  

На цьому першому уроці ми вивчаємо Псалом 95:6а, який говорить: «Прийдіть, поклонімося, і 

припадемо». Що є найбільшою перешкодою, з якою ми стикаємося у поклонінні? Незалежно від 

зовнішніх перешкод, з якими ми можемо боротися під час поклоніння, найбільшою перешкодою є 

тим, з чим Бог бориться в нас – наше серце.  

В нашому людстві, стиль проставлення нас часто відволікає, і ми схильні вирішувати, брати участь 

у прославленні чи ні, лише якщо церковне служіння відповідає нашим особистим уподобанням.  

Поклоніння – це саме серце Бога. Ми прославляємо через те, Хто Він є, і як відповідь на те, що Він 

зробив у нашому житті. Бог дуже мало значення надає тому, слідуємо ми чи ні певним настановам, 

зробленими людьми для загального поклоніння. Це все зовнішнє.  

Поклоніння містить особисте бажання та дію, що зосереджується на Богові. Коли метод 

поклоніння стає важливішим за Того, Кому ми поклоняємось, тоді ми повністю випустили з виду 

найважливішу суть справи. Якщо наше поклоніння виходить не з нашого серця, Бог не буде його 

приймати. Ми впритул наблизилися до того, що ніколи не зможемо запропонувати Богові щось 

цінне. Окрім Його прощення та благодаті, не має нічого, чим ми можемо задовольнити Бога. Ніщо 
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в нас самих не пов’язує нас з Ним. І тому в благодаті Бог простягає руку і приєднує нас до Ісуса 

Христа та до громади, які допоможуть нам запропонувати прийнятне поклоніння Йому.  

Як Ісус пояснив, що таке поклоніння, жінці-самарянці в Івана 4:23? 

 

 

Про що це вам говорить? 

 

Прославляючи в дусі та істині є життєво важливим для справжнього поклоніння. Ми знаходимо 

істину в Божому Слові. Ми віримо Його істині. То про що нам це говорить? Час проведений у 

Слові Божому критично впливає на наше розуміння того, Кого ми прославляємо.  

Освальд Чемберс одного разу сказав: «Коли я поклоняюся, я краще хотів би, щоб моє серце було 

без слів, ніж мої слова були без серця». Якщо наше знання про Бога є поверхневим, наше 

поклоніння також буде поверхневим. Бог не буде зворушений та вражений нашим поклонінням 

допоки наші серця не будуть зворушені Богом. Поклонятися в дусі та істині означає наблизитися 

до Бога з зосередженим серцем.  

Поклонятися Богові по-справжньому означає поклонятися Йому не такому, Якого ми собі 

уявляємо, не такого, якого ми сподіваємось, щоб Він був, не такого, Якого ми хочемо, щоб Він був, 

а таким, яким Він є. Якщо люди бачать Бога таким, яким Він є, відбувається поклоніння.  

Справжнє поклоніння виходить з розуму, оновленого Божою істиною.  

Знайдіть хвилинку, щоб записати наступний вірш, та роздумуйте над словами: 

Матвія 28:17 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Псалом 96:9а 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Виявлення Божої особистості спонукає нас до поклоніння. Клайв Стейплз Льюїс одного разу 

написав: «В процесі прославлення Бог наповнює людей Своєю присутністю». В уривку цього  

уроку ми бачимо запрошення до поклоніння – прийдіть. Нас запрошено у присутність Господа 

Бога Всемогутнього! 



ДОННА ПАЙЛ СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 

6 
 

Далі в уривку написано: “Поклонімося і припадемо”. Не знаю як ви, друзі, але я не думаю, що мої 

ноги триматимуть мене, коли одного разу я увійду в Його чудову присутність. Припасти, 

схилившись перед Ним здається набагато імовірнішим.  

Як ще нас запрошують? 

Псалом  145:21  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Об’явлення 22:17 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

По всьому Писанні поклоніння Богу заповідано. Це не є вибірковим, і не повинно бути. Всяка 

добра річ походить від Нього. Він забезпечує нас усім, що нам потрібно або колись буде потрібно. 

Якщо зараз у нас немає чогось, чого ми бажаємо, нам це зараз не потрібно. Він стежить і керує 

нашим життям, щоб сформувати нас у подобу Свого Сина.  

Яким чином поклоніння постановлене в наступних віршах? 

 

Вихід 34:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Царів 17:36 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1Хронік 16:29 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 99:5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Об’явлення 14:7 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Прославлення не дається на вибір. Бог дав нам божественний наказ прийти та поклонятися. Як ви 

це виконуєте у вашому щоденному житті? 

 

 

 

Які наказові слова ви бачите в наступних віршах? 

Повторення Закону 12:5 

Повторення Закону 16:16 

Божі заповіді прийти та поклонятися чіткі тим, що ми повинні шукати, ми повинні іти, і ми 

повинні з’явитися. То що є найбільшою складністю з нашого боку? Свобода волі. В нас є вибір на 

цьому боці неба кому або чому поклонятися. Опинившись на небі, ми будемо прославляти Бога. 

Наш час на землі просто пропонує нам репетицію, так би мовити. Тому, Бог продовжує 

запрошувати нас, щоб ми прийшли та вклонилися, і припали перед Ним, бо одного дня цей вибір 

вже не буде за вами та мною.  

Що вірші у Филип’ян 2:10-11 кажуть станеться? 

 

 

Це деякі із моїх улюблених віршів у всьому Писанні, оскільки Ісус отримує всю славу, честь та 

благоговіння належним чином завдяки Йому. Поклоніння та любов не можна розділяти. Ми 

поклоняємося тому, кого любимо, і любимо того, кому поклоняємося. Марк 12:30 говорить: «І 

люби Господа, Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої 

сили своєї!»  

Любов та прославлення демонструються. Вони вимагають певної міри зовнішнього виразу. Ми не 

можемо просто сказати: Я люблю Тебе або я поклоняюся Тобі, та ніколи цього не демонструвати. 

Подібно до земного шлюбу, ми повинні проявляти свою любов, а не просто проказувати слова.  

В Римлянам 5:8 ми бачимо, як Бог продемонстрував Свою любов до нас тим, що Христос помер за 

нас, коли ми були ще грішниками. Ось це прояв! 

Як ви показуєте свою любов до Бога в прославленні? 
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давайте перевіримо наш Золотий Вірш в цьому матеріалі. Випишіть Псалом 95:6-7 знову:  

 

 

 

 

Уривок цього тижня запрошує нас прийти і вклонитися в поклонінні. Ми боремося з багатьма 

перешкодами, які часом стримують наше бажання і здатність до поклоніння — власне це серце та 

гріховні бажання. Однак Бог у Своїй необмеженій любові до нас продовжує надавати універсальне 

запрошення прийти. Поклоніння, як правило, полягає в тому, що ми поступаємося та віддаємо 

контроль. Саме цього вимагає Бог, щоб поклонятися Йому в дусі та істині.  

 

Застосування в житті: 

Коли востаннє ти по-справжньому поклонився та припав перед Богом? Цього тижня знайдіть тихе 

місце, де немає технологій ні людей, та схиліть свої коліна. Тільки така поза привертає нашу увагу 

до Бога, як лазерний промінь.  

Знайдіть час, щоб подякувати Його за дихання у ваших легенях. За одяг, що є у що одягнутися. За 

схід сонця, який Він намалював для вас. За біль серця, що наближає вас до Нього. Він достойний 

вашої хвали. Він любить вас більш, ніж ви це можете собі уявити.  

 

 

 

 

Завершення молитвою: 

Отець, я дякую та прославляю Тебе за те, Хто Ти є. Господи, в цьому житті я борюся з багатьма 

речами, включаючи віддачу свого поклоніння Тобі в дусі та істинні. Поклоніння означає любити 

Тебе всім серцем, розумом, душею та силою. У цих словах є демонстративна сторона. Я молюся, 

щоб через силу Святого Духа, Ти дав мені силу любити і поклонятися Тобі не тому, що я про це 

говорю, а тому, що я цим живу і демонструю це.  

Тому Господи я прошу, щоб Ти дарував мені впевненість, підбадьорення та мир знаючи, що я можу 

прийняти Твоє запрошення. Дякую за Твою терпеливість, коли я зволікаю або відволікаюсь на 

людські настанови. Віддати Тобі свою волю в прославленні це те, чого я бажаю. В ім’я Ісуса. 

Амінь.  
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 Урок другий 

Смиренне поклоніння 

На коліна впадемо перед Господом (Псалом 95:6б) 

 

Чи пам’ятаєте ви, як ви вперше стали на коліна? Я не маю на увазі ставати на коліна жартуючи, 

коли ви благали сестру чи брата про щось, що сильно бажали. Ні, я маю на увазі схиляти свої 

коліна, тому що вас хтось попросив цьому, або тому, що ви зрозуміли, це те, що потрібно було 

зробити.  

Для мене це було вперше, коли я приймала участь у хліболаманні у своїй домашній церкві після 

того, як я прийняла хрещення у віці 23 років. Я пам’ятаю, як думала про дивне відчуття роблячи 

те, що я вважала такою особистою дією підкорення та поклоніння перед сотнями людей.  

Насправді, в мене з’являється таке відчуття час від часу. Причастя дуже особисте, і я інколи прагну 

залишитися за столом на довше, аби просто побути довше в Його присутності тоді, як Він 

торкається мене через Своє тіло та кров. Час від часу я відчуваю, що як тільки я прийму причастя, 

я бажаю щоб всі інші пішли для того, щоб мені належним чином вклонитися перед Богом у 

смиренному поклонінні та вдячності.  

Я розумію, що це звучить егоїстично, і я обіцяю, я при розумі. Але я просто без тями від Ісуса.  

Чи ми прагнемо того особистого часу з Ним регулярно, крім столу з причастям? Він розуміє нас 

краще за будь-кого. Його жертовна любов до Своєї пастви, на щастя, ставить нас на коліна. 

Знайдіть час, щоб виписати ці вірші Псалом 95:6-7: 

 

 

 

 

У цьому другому уроці, ми звертаємо нашу увагу на псалом 95:6б, що говорить: «…на коліна 

впадемо перед ГОСПОДОМ», нашим Творцем. Ми робимо ще один важливий вчинок перед 

Господом на колінах – молитву. Згідно з книгою Об’явлення 8:3, наші молитви підносяться як 

кадило перед Богом.  

У всьому Писанні ми бачимо, як Божий народ стоїть на колінах перед Ним в молитві: 

1 Царів 8:54 

 

Даниїла 6:10 
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Дії 9:40 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дії 21:5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Що стримує нас не ставати на коліна в молитві, чи не пропонувати Богові все, що потрібно для 

поклоніння? Я б припустила, що є інша наша сторона, яка живе життям для того, щоб бути 

прийнятим тими, хто навколо нас. Одним словом – самосвідомість.  

Чи помічали ви, що дуже часто наші зовнішні дії стримуються думками інших? Коли таке стається, 

наше поклоніння перетворюється на те, чого хочуть інші люди, що їм більше подобається і у що 

вони вірять. І тому замість поклоніння згідно Божого бажання, чому Він надає перевагу і в що Він 

вірить, наші молитви та поклоніння  будуть жалюгідними та не принесуть честі Богові, на яку Він 

заслуговує.  

Ми також читаємо в Писанні де молитва – це постанова Божа: 

1 Хронік 16:11 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ефесянам 6:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Филип’ян 4:6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Колосянам 4:2 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1 Солунян 5:17 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Мені подобається ця проста прямота в 1 Солунян – безперестанно моліться. Не має часу «ходити 

навколо» або для вигадливих слів, все просто, моліться постійно. Який час, кожного дня чи в 

тиждень, ви присвячуєте нічому іншому, як молитві?  

Чи знали ви, що не квапливість в молитві також є Божою постановою?  

Екклезіяст 5:2 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 6:7 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Знову і знову ми бачимо, як молитва є важливою частиною нашого християнського життя. Це не 

варіант, чи ми насправді бажаємо тісних, особистих стосунків із нашим Господом і Спасителем. 

Ми отримуємо Його добрі дари божественного керівництва, миру, спокою та повчання на наших 

колінах перед Ним в особистій молитві та поклонінні. Метт Редмон, один із помазаних лідерів 

прославлення цього покоління, написав пісню під назвою «Серце в поклонінні», яке промовляє до 

нашого прагнення близькості з Ісусом через наше поклоніння. Читайте ці слова повільно, щоб 

вони могли глибоко осісти: «Коли музика згасає, і все зникає, я до Тебе йду з бажанням принести 

щось варте, що благословить Твоє Ім’я. Я принесу Тобі більше, ніж просто слова, бо слова самі по 

собі це не те, що Ти бажаєш. Ти шукаєш набагато глибше всередині, туди, звідки все з’являється – 

Ти дивишся в моє серце. Господь, я серцем Тобі вклоняюсь, і все це Тобі. Пробач за все те, що я 

зробив, але все це Тобі, Ісусе. Ти Великий Цар, не можна описати словами велич неземну, коли сил 

нема, коли я бідний чи слабкий, все, що я маю – Твоє, кожен подих мій. 

Ці слова виливаються із серця, яке бажає поклонятися Богові в дусі та істині понад усе. 

Прославлення лише про Бога, і поклоніння призначене лише Йому. В секретності вашого 
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особистого прославлення, в тому таємному місці, про яке лише ви та Бог знає, що тримає вашу 

увагу на Богові та лише на Ньому?  

Багато видатних авторів Святого Письма падали обличчям на землю перед Богом у молитві та 

поклонінні: 

Числа 20:6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ісус Навин 5:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Хроніки 20:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ми також бачимо один приголомшливий приклад у Святому Письмі, коли Ісус падає перед Богом у 

молитві в Гетсиманському саду в Матвія 26:39 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ісус зазнав найжорсткіших тортур від нашого імені, та все ж Він підкорився у повному смиренні 

до смерті – навіть до смерті на хресті. Цей єдиний акт любові – набагато більше ніж ми можемо 

собі уявити в нашій культурі сьогодні. Непохитна віра в те, що Ісус помер за нас, щоб викупити нас 

від наших гріхів, змушує нас впасти на коліна у смиренному прославленні.  

Чи падали ви обличчям до землі перед Ним в буквальному розумінні? Коли я це зробила вперше, я 

лягла на підлогу обличчям до підлоги. Кажу вам, така поза істинно зосередила мою увагу на тому, 

з Ким я спілкувалася. Та в мене була проблема, мені здавалося, що я повернулася спиною до Бога. 

Чи ви мене розумієте? Тому, я спробувала перевернутися, і мені здалося, що я відпочиваю, а не 

знаходжусь перед Ним в благоговінні.  

Яку б позу ми не займали перед Богом, справді важливою є справжність наших молитов і 

поклоніння від нашого серця. Деякі не можуть фізично стати на коліна або впасти обличчям до 

землі перед Господом. Як ми вже дізналися минулого тижня, якщо наше поклоніння не виходить з 
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нашого серця, Бог не буде його приймати. Позиція, з якої ми пропонуємо Йому своє поклоніння та 

молитви, є не настільки важливими, як гарантування справжності нашої жертви.  

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього місяця. Напишіть Псалом 95:6-7 ще раз: 

 

Кожного дня цього тижня, коли ви приходити перед Господом на поклоніння та молитву, я молюся, 

щоб Бог примножував цей час близькості. В тому дорогоцінному часі з Ним, ми шукаємо обличчя 

Того, Хто створив нас і Хто любить, як ніхто інший –Господь, наш Творець.  

  

 

Застосування в житті: 

Погляньте знову на ті вірші, які ви читали в цьому уроці. В якому з них ви знайшли найбільше 

значення у вашому житті тепер? Напишіть цей вірш на аркуші паперу, картці для нотатків чи на 

папірці-стікері і носіть його з собою весь тиждень. Кілька разів протягом дня читайте цей вірш. 

Наприкінці тижня поміркуйте, як Бог використав цей вірш, щоб підбадьорити вас, засудити або 

наблизити до Нього.  

 

Завершення молитвою: 

Отче, цього тижня, коли мені нагадали про жертву, яку Ісус приніс за мене, схиляюся ниць перед 

Тобою у поклонінні. Я молюсь, щоб Ти відкрив очі мого серця. Я визнаю, що, хоча я слабкий та 

бідний, все, що в мене є – Твоє, кожен подих. Поклоніння стосується лише Тебе. В Ім’я Ісуса. 

Амінь.  

 

 

Урок третій 

Він Наш Бог 

Він Наш Бог (Псалом 95:7а) 

Гарна робота! Тепер ми розпочинаємо вивчення уроку 3 нашого Біблійного матеріалу Смиренне 

поклоніння. Ви пройшли два перших уроки, хоча вони, можливо, не були повністю у вашій зоні 

комфорту. Бог дає нам виклик, щоб ми могли рости та вчитися від Його знань.  

Оскільки ми повинні поклонятися в дусі та істині, надзвичайно важливо, щоб Його істина твердо 

увійшла у наше серце, душу та розум через віру. Віра приходить від знань. Знання походить від 

Слова Божого (Римлянам 10:17).  
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Коли ми вивчаємо Його Слово, те, що ми робимо тепер, ми більше і більше дізнаємося про те, що 

Він є Наш Бог. Ніхто інших не достойний нашої хвали та проставлення.  

В цьому уроці ми будемо вивчати і пізнавати на особистому рівні, що Бог є нашим Богом. Він ваш 

Бог. Він мій Бог.  

Знайдіть хвилинку і запишіть вірші Псалму 95:6-7: 

 

 

В цьому третьому уроці, ми будемо звертатися до Псалму 95:7а, в якому говориться – Він Наш Бог. 

Єврейське ім’я, яке називає Бога в цьому уривку – Елохім, вперше записане у Бутті 1:1 і лише  у 

Старому Заповіті з’являється понад 2000 разів. Це слово було привласнене євреями, а християни 

зберегли його для визначення єдиного справжнього Бога, нашого Бога. Силою Духа Святого ми 

милостиво отримуємо здатність та бажання вірити, що Елохім – це справді наш Бог.  

 

Хто іще розподіляв таке ж саме бажання, як і ми сьогодні? 

Ісус Навин 24:15 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Рут 1:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Повторення Закону 4:37 говорить нам, що ми обираємо Його лише тому, що Він перший вибрав 

нас. Яку потіху ця чудова істина дає нам? 

 

 

Минулого тижня ми дізналися, що підтримка активного молитовного життя є життєво необхідною 

для справжнього поклоніння. Молитва залишається суттєвою, коли ми приймаємо важливі рішення 

у своєму житті. Чому? В молитві та вивченні Слова Божого Він передає нам Свої настанови та 

істину. Через ці настанови Він керує нашим процесом прийняття рішень. Ми не можемо приймати 

рішення базуючись на тому, у що ми віримо,  і що є правдою лише для нас, в нашому куточку світу. 

Наша правда повинна відповідати Божій істині.   
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Що стається, коли наша правда не відповідає Божій істині? 

 

Незважаючи на те, що існують і інші, давайте розглянемо три основні причини вибору Бога понад 

усім іншим: 

1. Він є нашим джерелом правди.  

Для християн, Він є джерелом істини. Бог ніколи не зведе нас з дороги – Він правда. В нашій 

сьогоднішній культурі все, як правило, має відтінок сірого. Люди соромляться відстоювати Божу 

істину, тому, що не хочуть, щоб їх дорікали за те, що вони ставлять під сумнів правду інших в їхніх 

конкретних обставинах. Божа правда залишається непохитною і правильною незалежно від 

обставин:  

Псалом 31:5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 119:160 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Римлянам 3:4 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Об’явлення 22:6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В Новому Заповіті, ми неодноразово зустрічаємо фразу, яку говорить Ісус: «Поправді кажу вам». 

Яку правду Він нам говорить? 

Матвія 5:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 17:20 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 3:28 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Луки 18:17 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Він вірний.  

Бог був у пошуку людства з тих пір, як вдихнув життя у ніздрі Адаму. Біблія говорить не про 

бажання людей бути з Богом; це бажання Бога бути з людьми. Він шукає нас у любові від початку в 

Буття аж до останньої книги – Об’явлення. Він вірно обіцяє нам ніколи не залишати нас і не 

покидати. Я не втомлюсь згадувати Писання, де йдеться про Божу вірність!  

Повторення Закону 7:9 

 

Псалом 25:10 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Євреям 10:23 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1 Царів 8:56 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Солунян 3:3 



ДОННА ПАЙЛ СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 

17 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ми могли б продовжувати читати про ці вірні скарби на сторінках Писання. Божа вірність 

поширюється на тисячу поколінь тим, хто любить Його. РАДІСТЬ! 

Після читання цих віршів, до чого зворушує вас Бог?  

3. Бог безкінечно полюбив нас.  

Згідно Євангелія до Івана 4:19, як можемо любити ми? 

Бог перший полюбив нас. Він любить нас вічною любов’ю. Коли ми покликані бути всиновленими 

синами та дочками Бога, ми любимо Його та інших, бо Бог є любов і Він перше полюбив нас.  

Знайдіть час для того, щоб виписати ці слова любові від Бога.  

Івана 15:9 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 3:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1 Івана 3:1а 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Римлянам 5:8 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Як ми реагуємо на таку велику любов? Ми любимо і служимо іншим в Ім’я Його. Ми є руками та 

ногами Ісуса в темному та шкідливому світі. Любов – ЙОГО любов – все змінює.  

Як ви проявляєте любов Божу до тих, що навколо вас? 
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Давайте переглянемо наш Золотий Вірш у цьому матеріалі. Випишіть Псалом 95:6-7 знову:  

 

 

 

Застосування в життя: 

Демонструвати божу любов до інших не просто — особливо до тих, кого ми вважаємо важкими за 

характером та тих, хто не заслуговує на це. Цього тижня потягніться. Звертайте увагу навколо себе 

та проявляйте Божу любов до інших. Це може бути так же просто, як просто посміхнутися і щиро 

подякувати комусь в магазині. Це може бути так же чудово, як провести час ввечері з 

занепокоєною молоддю вислуховуючи їх та підбадьорюючи, або пропонуючи потіху незаміжній 

жінці, яка очікує на народження немовляти, та даруючи їй памперси на майбутнє. Будьте 

уважними, а Бог вам покаже.  

 

Завершення молитвою:  

Отче, Ти мій Бог!!! Я насолоджуюся особистими стосунками з Тобою. Я упокорююсь, коли читаю 

про глибину Твоєї любові до мене. Ця глибина простягнулася аж до Голгофи. Хто я такий, що Ти 

пам’ятаєш про мене? Я Твій – серце, душа та розум. Я люблю Тебе і поклоняюся Тобі у вірі, 

любові та правді. Ти мій Бог!!! В Ім’я Ісуса. Амінь.  

 

 

Урок четвертий 

Я хочу бути Овечкою 

Ми люди Його пасовиська, й Отара Його (Псалом 95:7б) 

 

В цьому уроці ми завершим наше вивчення Прославлення в Поклонінні в загоні для овець, так би 

мовити.  

Коли ми думаємо про овець, що приходить на думку? Я думаю про задоволення, безпеку та 

забезпечення. Це може здатися дивним, та вислухайте мене.  

Вівцям не потрібно приймати багато життєво важливих рішень, чи не так? У них насправді лише 

одне: слідувати за пастухом чи шукати власне пасовисько? Якщо вони обирають іти за пастухом, то 

про них добре подбають.  

Я порівнюю це з людським дитинством. Будучи немовлям чи дитиною, ми отримували любов, 

захист, безпечне місце для відпочинку, задоволення в наших простих потребах та прості правила. 
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Лише пишучи ці слова невелика частинка мене все ще бажає повернутися до такого простого 

існування. Ви згідні зі мною?  

Коли ми дорослішаємо, все більше і більше обов’язків падає нам на плечі, життя ускладнюється. 

Коли через супровід Духа святого ми йдемо за Ісусом, нашим Головним Пастирем, Він піклується 

про решту. Він забезпечує нам рясною любов’ю, захистом від злого, безпечним місцем для 

відпочинку, нашими потребами в повному обсязі та простими правилами.  

Ми Його народ. Його отара. Він піклується про нас. Нам потрібно зрозуміти лише одну річ: чи 

буду я слідувати за Пастухом, чи буду шукати власне пасовисько? 

Знайдіть час, щоб написати Псалом 95:6-7: 

 

 

 

 

 

Ми закінчуємо наше дослідження, дивлячись на Псалом 95:7б, в якому написано: Ми люди Його 

пасовиська, отара, яка перебуває під Його опікою. З найдавніших записів історії, вирощування 

овець було широко розповсюджене в стародавньому світі. Вівці забезпечували м’ясом, вовною, 

молоком та сиром. Пастухи вели своїх овець на пасовище та води, захищали від диких тварин, 

ретельно їх підраховували та приділяли особливу увагу тим, хто потребував допомоги.  

Вночі, пастухи давніх часів, буквально лягали повздовж входу у загорожу, в яких спали вівці, щоб 

запобігти нападу на отару. Будь-якому хижаку (чи то людині чи звіру), що мали намір завдати 

шкоди вівцям, буквально довелося б пройти через пастуха. Часто печери або скельні стіни, кошари 

для овець мали вузькі входи, в яких і спали пастухи поперек.  

Ісус, Наш Добрий Пастир, поклав Своє життя за нас – Свою отару.  

Він ліг поперек входу до пекла.  

Прочитайте Івана 10:1-18. Які характеристики пастуха ви знаходите в цих уривках?  

 

 

Ісус добровільно віддав своє життя за нас — Своїх овець. Писання говорить нам, що немає більшої 

любові, ніж віддати своє життя за іншого. (Івана 15:13). Якщо хтось врятувати ваше життя, ви 

точно знаєте глибину вдячності та любові, яку ви відчуваєте до цієї людини. Помножте це почуття 

на тисячу. Ісус не лише врятував наше життя, Він врятував його на всю вічність!  

Коли ви роздумуєте над тим реченням, що ви відчуваєте?  
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Як Божий народ ми значимо набагато більше для Нього, ніж вівці. Як наступні уривки стосуються 

Божого народу? 

Вихід 19:5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Повторення Закону 14:2 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Як Божий народ ми не випадково зібрані, як отара.  Ми зазнали духовного усиновлення в родину 

Бога.  

Що говорять нам наступні вірші про цей чудовий вчинок? 

Івана 1:12 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Римлянам 8:15 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Коринтянам 6:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Галатам 4:5-6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

У різних версіях Біблії друга половина уривку цього тижня сильно відрізняється. Більшість версій 

погоджується з першою фразою: ми народ Його пасовиська. Однак переклади другої половини 

показують глибину. Більшість перекладає останню частину, як вівці Його руки. Слово рука, 

використовується метафорично в усьому Святому Письмі, щоб показати Божу силу. [Див. Луки 
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1:66, Івана 10:28-29, Дії 11:21 та Євреїв 1:10. ] Бог направляє Свою паству із силою. Не просто 

якась сила – ЙОГО сила. Сила, яка створила все живе, розділила Червоне море, поставила сонце 

нерухомим і воскресила Ісуса з мертвих.  

Той, Хто має цю силу, ми поклоняємося і Кому ми пропонуємо Своє життя – тіло, душу і серце та 

розум.  

Як Божа сила працює у вашому житті сьогодні? 

 

 

Коли Бог бачить нас, Він не бачить безликої пастви. Він знає кожного у своїй пастві особисто та 

індивідуально. Він любить і стежить за кожним з нас. Коли ми заблукали в гріху чи заколоті і 

відхилилися від Нього, Він це знає.  

Прочитайте притчу про загублену вівцю в Луки 15:1-7. Як потенційний заблудлий, який затишок 

ви знаходите в цих місцях? 

 

 

Співчуття, яке проявляє Ісус, коли Він шукає того, хто загубився, задовольняє наші найглибші 

потреби для нашої безпеки. У цьому уривку ми отримуємо запевнення, що куди б ми не йшли, Він 

залишається з нами. Він стежить за нами.  

Чи помітили ви, що Ісус радіє від того, коли приводить додому того, хто загубився? Він запрошує 

інших радіти разом з Ним в цьому викуплені. Це дивовижна благодать в дії. Слава Богу! 

Ми дійшли до кінця разом з вами у цій подорожі, щоб відкрити для себе, що ж таке смиренне 

поклоніння. Доторкнутися неба в поклонінні залишається нашим найбільшим привілеєм і радістю 

з цієї сторони вічності.  

Поклоніння не просто народжуються в нас; це те, чого ми створені, Бог створив всю нашу сутність 

як інструмент похвали. Подібно до того, як майстер по виготовленню скрипки розробляє 

інструмент для досягнення максимальних естетичних результатів, так і Бог влаштував наше тіло, 

дух та душу для спільної співпраці, щоб приносити приємну похвалу та поклоніння.    

Отримання поклоніння в перспективі є критично важливим. Поклоніння залишається першим і 

найважливішим для Його користі, а не для нашої. Наш вибір стає блідим, коли ми віддаємо славу 

та честь єдиному, Хто цього заслуговує – Господу, нашому Творцю.  

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього матеріалу в останнє. Випишіть Псалом 95:6-7 по 

пам’яті: 
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Можливо, ви відвідуєте Церкву роками, та при цьому ніколи не поклонялися Богу в прославленні, і 

ніколи не відчували Його близькості, навіть у вашому особистому часі та молитві. Бог викупив нас, 

щоб ми могли прославляти Його. Це та ціль, для якої ми були створені.  

Тож ми продовжуємо жити у світлі див, які ми відкриваємо про Бога в Його Слові, і просимо Його, 

щоб Він навчав нас все більше і більше, як переживати, що таке поклоніння Йому в Дусі та Істині. 

Це молитва, на яку наш Бог буде давати відповідь в достатку.  

 

Застосування в життя: 

Як ваше життя в прославленні зміниться після того, що ви вивчили за ці останні чотири тижні?  

 

 

Завершення молитвою: 

Отче, просто подякувати Тобі не буде достатнім, щоб висловити свою вдячність. Закінчуючи це 

вивчення – смиренне поклоніння, я усвідомлюю, що я такий недосконалий. Чи то думками, 

словами чи діями, я не зміг вшанувати Тебе у поклонінні, на яке Ти заслуговуєш.  

Господи, молю, щоб Ти дарував мені серце, яке вклоняється Тобі, що народжується від любові до 

Тебе та знань про Тебе. Навчи мене, щоб я міг запропонувати Тобі справжнє поклоніння в дусі та 

істині. Я дуже вдячний бути вівцею, про яку Ти піклуєшся. Не має радіснішого та безпечнішого 

місця. Ти закликав мене до близького та відданого поклоніння. Навчи мене поклонятися Тобі від 

всього серця – серця, яке переповнене любов’ю і благоговінням до Тебе – Даятелю всіх благ в 

моєму житті. В Ім’я Ісуса. Амінь.  
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Нотатки  
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Молитви   
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Притягяючий спікер, автор, вчитель Біблії та провідник Богослужінь, Донна захоплюється 

вивченням та викладанням Божого Слова. Вона є автором 18 Біблійних уроків, декількох Біблійних 

уроків опублікованих у Лютеранському щомісячнику, Численних молитов та статей у журналах. 

DVD серія вивчення Біблії Донни, Твоя сильна Сторона, розпочала свою діяльність у всьому світі 

Через LWML у Листопаді 2011р. її нове повномасштабне вивчення малих груп «Бог всякого 

комфорту» можна отримати у видавництві Конкордія. Її наступна серія вивчення Біблії для LWML, 

Переповнення в Достатку, Заплановано на Пітсбурзькій конвенції  LWML.  

Донна відвідує Лютеранську церкву Салема в Томболі, Техас, де вона любить приймати участь в 

прославленні. Вона з запалом служить в служінні в партнерстві разом з Лютеранською жіночою 

місіонерською лігою в місійній роботі та наданні нових шляхів жінкам, щоб знаходитися в Божому 

підкріплюючому Слові.  
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