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Я ПІДКОРЯЮСЬ
Урок шостий
Вивчення книги Псалмів 139:23-24
«Випробуй, Боже мене, і пізнай моє серце, досліди Ти мене,
і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою,
і на вічну дорогу мене попровадь!»

Урок Один — Випробуй мене
Урок Два — Досліди мене
Урок Три — Поглянь на мене
Урок Чотири — Веди мене
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Урок перший
Випробуй мене
«Випробуй, Боже мене, і пізнай моє серце» (Псалом 139:23а).
П'ятнадцять років тому я відвідала національний парк мамонтової печери в штаті Кентуккі. Для
мене як людини, що любить пригоди, екскурсія в печеру була обов’язковою. У призначений день
екскурсовод зібрав нашу групу, порахував усіх присутніх, і наша подорож розпочалася. Він
обережно повів нас крутими сходами крізь вузькі щілини на глибину 76 метрів від земної поверхні.
Відчуття було досить моторошним!
Коли ми дійшли до дна печери, ноги тремтіли від напруги. Ми опинилися у великому просторі
печери, що був освітлений електрикою. Як тільки екскурсовод переконався, що ми усі
благополучно спустилися, він попросив нас знайти собі місце на каміннях, розташованих в печері,
і сидіти спокійно. Після належного попередження про правила поведінки, він вимкнув світло.
Кілька слів адекватно описують абсолютну темряву, яка нас охопила. Густа, гнітюча чорнота
здавалася, ніби вона тиснула на мене. Навіть знаючи, що я була в безпеці та оточенні людей, я
почувалася повністю загубленою і самотньою. Через декілька хвилин, коли наші очі
пристосувалися до темряви, екскурсовод запалив один сірник.
Ефект був приголомшливий. Ми чітко могли бачити кожну людина із нашої групи, стіни печери та
стелю. Це маленьке світло повністю покрило темряву печери.
Такий досвід ілюструє краще за слова, як темрява гріха охопила б усе людство, якби Ісус не приніс
Своє світло у місця нашої темряви.
Темрява гріха потворна, поглинаюча, гнітюча та безнадійна. Чи ми справді хочемо, щоб наш
Святий Бог шукав і знаходив її в нас? О так, ми хочемо! Лише коли Бог світить Своїм світлом у цю
темряву, ми маємо надію визнавати, долати і виганяти її через Його силу.
Знайдіть хвилинку, щоб записати Псалом 139:23-24
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Тепер, прочитайте ці вірші уголос. Ці вірші є нашим Золотим Віршом цього матеріалу. Я закликаю
вас, щоб ви виписали їх на картках для нотатків, і помістили їх у місцях, де ви найчастіше
проводите часу.
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В цьому першому уроці, ми вивчатимемо Псалом 139:23а, в якому написано: «випробуй, Боже
мене, і пізнай моє серце». В івриті слово «випробуй» звучить hāqar, і перекладається:
досліджувати, випробовувати, бути рішучим. Наш Бог рішучий щодо нас! Він вирішує
звільнити нас від гнітючої, темної печери, для життя з подостатком у досконалому вогні
Його правди.
Давайте закладемо фундаментальну роботу для цього уроку. Прочитайте і запишіть
наступні

вірші:

Псалом

26:2

Приповісті
Єремії

17:3
17:10

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Римлянам 8:27 _______________________________________________________________________
Чи помітили ви одну незмінність у цих місцях? Бог _______________________ наші серця.
Незалежно від того, хочемо ми брати участь в цьому чи ні, погоджуємось ми на це чи ні,
Творцю не потрібний ордер або дозвіл на пошук творіння. Він має повне право проводити
неодноразові, ретельні, вичерпні та копіткі розслідування.
Як християнам, приймаючи та вивчаючи такий святий контроль, це дає нам необхідний крок
в духовному зростанні та зрілості. Коли ми читаємо Псалом 139, Давид зустрівся і прийняв
Боже випробування і з нетерпінням очікував його.
Що нам говорить Псалом 139:1? __________________________________________________
Існує велика відмінність між віршом 1 та 23. У вірші 1 Давид визнає, що Бог випробував його.
У вірші 23 він запрошує Бога продовжувати це робити. Цей мужній чоловік вирішив
дослідити глибину власного серця. Давид хотів розібратися.
В мові Біблії серце — це центр людського духа, з якого виходять усі емоції, думки, мотивації,
мужність та дії. Ми знаємо, що таке надія на Бога завдяки нашому серцю.
Прочитайте Ефесянам 1:18 та 2 Коринтян 4:6. Які дві конкретні істини ми будемо знати, як
каже

Бог,

безпосередньо

завдяки

Його

просвітленню

наших

сердець?

1) __________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________
Оскільки Бог знає нас, бо досліджує наші серця, як ми можемо пізнати Бога? Через Його
Слово.
Мартін Лютер дає таке визначення:
«Коли [віруючі] чують Слово Боже, Бог відбиває його на їхніх серцях. Тоді вони
можуть повірити, що чують Слово Батька, коли чують, як говорить Христос. Ми
завжди повинні тримати Христа в полі зору. Ви повинні присвятити себе Слову
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Христа, і тренуватися в тому, щоб триматися його, і ніколи не втрачати Ісуса з поля
зору».
Проводячи час у вивченні Слова Божого є життєво важливим
Що

нам

вказує

робити

Псалом

119:11?

___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Ховаючи Боже Слово в наших серцях відкриває нам вкрай необхідний шлях, щоб ми могли
наблизитися до Бога, який знає і любить нас сильно. При вивченні Святого Письма,
інтерпретаційне розуміння збільшується, тоді, як я досліджую вірші в різних версіях Біблії.
В дослідженні Псалма 139:23а я з подивом виявила, що вісім різних перекладів
використовують одне і теж саме слово. Таке рідкісне явище беззаперечно прояснило наше
доручення просити Бога випробовувати наші серця.
Знову ж таки, напишіть наш Золотий Вірш Псалом 139:23-24
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Давид, старанний дослідник, також був відкритим і готовим до випробувань Божих. Він
зрозумів життєво важливу різницю між пошуком себе проти власного знання (темряви) та
бути випробовуваним Божим вогнем очищення. Він визнав, що Божий зір нескінченно
ясніший за його власний.
Нехай і ми отримаємо і віримо по вірі у цю чудову істину.
Коли в останнє ви охоче просили Бога, щоб випробував ваше серце? Зробіть тут паузу і
попросіть Бога зробити саме це.
Завершення молитвою:
Отче, ти досліджуєш мене і Ти знаєш мене — я радію і почуваюся в безпеці цієї істини.
Бувають дні, коли Твої випробування дуже незручні, але я дякую за Твій божественний зір. Я
молюся, щоб Ти продовжував запалювати Своє святе світло в глибину темряви мого серця.
Дай мені сили та рішучості досліджувати своє серце цього тижня, Отче. Направляй мене, щоб
я міг виділяти час для щоденного вивчення Твого Слова та старанності, утримувати це
Слово у своєму серці. В Ім’я Ісуса, амінь.
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Урок другий
Досліди мене
«Досліди Ти мене, і пізнай мої задуми» (Псалом 139:23б).
Сліпа паніка. Це єдиний вираз, який підходить для цього опису.
Це був тиждень екзаменів, і я стурбовано чекала за дверима кабінету біології, щоб отримати
всебічний, практичний охоплюючий матеріал для підсумкової роботи. В цьому кабінеті на мене
чекали чотири речі: розсічений кіт, який пахнув формальдегідом, мікроскоп, один стілець та
вчитель.
Я погано вчилася. Моя сліпа паніка теж не покращувала мою пам’ять. Я ледве дотягувала до
середнього рівня у класі, і ця підсумкова робота не вселяла жодної надії на покращення оцінки за
семестр. Насправді, провал усього семестру здавався цілком реальнішою можливістю.
Я стрибала вище своєї голови. Якби моя оцінка за семестр опустилася нижче середнього, я не
змогла б приймати участь у марші з групою (яка мені дуже подобалась), мене б відсторонили і не
дозволили б подорожувати в Світ Діснею під час весняної подорожі.
У моєму молодому розумінні наслідки невдачі були епічними. Я прибула у день екзамену погано
підготовленою. Момент істини був переді мною. Думки на кшталт: «Чому я не підготувалася
краще?» та «Про що тільки я думала?» звучали в моїй голові.
Були в такій ситуації? Цар Давид був. Не в шкільному класі, але в класі життя. Випробування на
вірність до Бога настав для Давида. В звичайний день, коли царю Давиду потрібно було їхати в
дорогу із ізраїльською армією, він вирішив залишитися вдома. У свій вільний час він
прогулювався по даху свого палацу, опустивши свій погляд до низу, він побачив прекрасну жінку,
яка приймала ванну (2 Самуїла 11).
Його момент істини наблизився. Лише після вчиненого перелюбу, вбивства та епічної поразки він
запитав себе: «Про що я думав?».
Задум сатани щодо Давида впаси у спокусу, закінчився перемогою. Тепер Давиду доведеться
зіткнутися з наслідками свого гріха.
Напишіть наш Золотий Вірш Псалом 139:23-24
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В цьому уроці ми звернемо нашу увагу на Псалом 139:23б, в якому написано: «досліди Ти мене, і
пізнай мої задуми». Коли ми згадуємо про боротьбу та випробування Давида на ряду з нашими,
цілком природно запитати, чому Бог випробовує нас?
Мартін Лютер надає таке розуміння:
«Для віруючих важливо проходити через випробування. Без випробувань їхня віра
стане холодною та слабкою. З часом вона повністю може зникнути. Але якщо віруючі
будуть випробувані на труднощах, вони дізнаються, що таке віра, і зміцняться у своїх
знаннях про Христа».
У всьому Писанні ми бачимо, як Бог випробовує Своїх дітей. Знайдіть час, щоб прочитати про ці
пам’ятні випробування.

1)

Бог просить Авраама принести в жертву його єдиного сина. (Буття 22:1-24)

2)

Мойсея та ізраїльтяни чекають на манну з неба кожного дня. (Вихід 16)

3)

Йов потрапив в самий вир духовної війни. (Йова 1:1-22)

Ви помітили важливу зміну? Бог рідко ставить Своїх дітей перед фактом, що випробування вже
розпочалося. Про що це нам говорить? Божі випробування змушують нас усвідомити, скільки нам
ще потрібно навчитися.
Так само, як і в класі, випробування серця віруючого, призначене не для Вчителя, а для самого
учня. Воно виводить на світло приховані речі, думки та мотиви нашого серця. Тільки тоді, як Бог
покаже нам результати випробувань, ми зможемо свідомо і швидко викласти ці результати перед
Господом, щоб отримати Його вказівки та очищення.
В перекладі короля Якова в Псалмі 139:23б записано досліди мене, не як в інших перекладах —
випробуй мене. Слово «досліди» на івриті звучить: bachan, що означає «обстежити, ретельно
вивчити».
Задумайтесь на мить. Той самий Бог, який промовляв з небес, Хто вдихнув життя в Адама,
розвів Червоне море і створив кожне живе творіння, любить нас так сильно, що витрачає час
на кожного, щоб перевірити. Це абсолютно вражає мене, так само як Павло в свій час, писав
Ефесянам про те, наскільки широка та довга, висока та глибока є любов Христа (Ефесянам
3:18).
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Святе Письмо чітко вказує на три причини, які допоможуть нам знайти відповідь на
питання: «Чому Бог проводить нас через випробування?»

1)

Щоб досвідчення вашої _______________ було дорогоцінніше за _______________ (1 Петра

1:7)
Доводити, що наша віра справжня не лише заради Божого знання та користі, але й заради
нас самих. Багато разів, під час служіння Ісуса на землі, Він часто нагадував тим, кого
зцілював, що це було зроблено згідно їхньої віри (Матвія 9:22, 28-29).
Коли ми проходимо через час випробувань, наша непохитна віра в Божі обіцянки та Його
здатність бачити нас з іншої сторони є ключовим фактором.
Бог також випробовує нас, щоб ми з вірою рухались до Нього. Коли наше життя віддаляється
від Бога, Він часто дозволяє нашим стражданням повернути нас на правильний шлях. «Доки
я не страждав, блудив був, та тепер я держусь Твого слова» (Псалом 119:67) — (Див. також
Івана 2:2).

2)

Для нашого ________________________ (Єремії 9:7, Захарія 13:9, Малахія 3:2-3).

Бог випробовує Своїх дітей, щоб очистити їх. Ці випробовування віри зазвичай замасковані
благословіння. Пам’ятаєте Йова? Я вірю, що всі ми погодимося з тим, що він пройшов через
сильне випробування Богом. Але віра Йова, навіть у розпал цих випробувань, виявилася
справжньою: «а Він знає дорогу, яка при мені, хай би випробував Він мене, мов те золото,
вийду!» (Йов 23:10).
Навіть через полум’я Божого вогню, що очищує, віра Йова була непохитною, коли ті, хто був
йому найближчим, покинули його та висміювали. І Бог надзвичайно його благословив.
Відкритість для навчання та навіть очікування Божого вогню вимагає віри, рішучості та
молитви.
Прочитайте ці вірші та запишіть:
Псалом
Ісая

66:10
48:10

Малахія

3:3

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1 Петра 4:12 _________________________________________________________________________

3)

Для того, щоб знати, що в _______________________ (Повторення Закону 8:2, 2 Хроніки

32:31)
Вивчаючи вже в уроці першому, ми знаємо, що Бог досліджує наші серця. Приймаючи Божий
пошук сердець, навчаючись від того, що Він приводить до світла, і дозволяючи Божому
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постійному та неперервному доступі працювати в нашому житті, стають життєво
важливими кроками до духовного зростання та зрілості.
Коли ми проходимо через Боже випробування, ми стаємо вразливими та занепокоєними.
Бувають випадки, коли якісь речі не складаються до купи та причина не зрозуміла. Бог
говорить нам: «ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання
молитвою й проханням з подякою» (Филип’ян 4:6).
Але як бути, коли ми настільки занепокоєні, що не знаємо про що молитися? Ми
покладаємося на Божу обіцянку, що записана в Римлянах 8:26: «так само ж і Дух допомагає
нам в наших немочах; бо ми не знаємо, про що маємо молитись, але сам Дух заступається за
нас невимовними зідханнями».
Яке забезпечення! Бог попіклувався про усі навчальні посібники — Духа Святого і Його
Слова, які разом допоможуть нам успішно пройти через будь-яке випробування.
Знову напишіть наш Золотий Вірш Псалом 139:23-24
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Навіть тоді, коли Божі випробування здаються тривалими в часі, збереження міцної віри та довіра
Богу в тому, що Він має особливий план для нас (чи зрозуміла нам чи ні) зміцнює нас у найважчі
часи. Це допомагає нам залишатися на правильному шляху.
Перебуваючи у вірі, яку Бог так прискіпливо і з любов’ю випробовує, що призначена для
особливих цілей, залишає відповіді на ці випробування у божественних руках, які нас очищують.
Чи проходите ви через певні випробування, де ви вважаєте, що Бог вас випробовує?

Яку відповідь ви Йому запропонуєте?

Завершення молитвою:
Отче, я вдячний Тобі за випробування, які вказують на те, що Ти любиш мене. Я не завжди можу
зрозуміти, але я маю рясну та стійку віру в те, що ці випробування виконують роботу над
вдосконаленням мого серця. Я молюсь — продовжуй працювати наді мною, щоб я
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вдосконалювався та покладався на Тебе в усіх своїх потребах. Я благоговію перед пишнотою Твоєї
любові. Я вважаю своїм найвищим привілеєм служити та поклонятися Тобі. В Ім’я Ісуса, Амінь.

Урок третій
Поглянь на мене
«Побач, чи не йду я дорогою злою» (Псалом 139:24а).
Музика має могутню здатність спілкуватися з тим, хто загубився у письмовому чи сказаному
світі. Протягом поколінь, натхненні Богом мелодії, гармонії та прекрасні тексти доводили
нас до сліз та великої радості.
Я зростала в дуже музичній родині, i музика стала мовою моєї душі. Тато грав на бас-гітарі, а
мама любила співати. Між моїми трьома сестрами та мною двоє грають на сопілці, а інші на
кларнеті. Музика завжди була важливою частиною мого життя. Приймаючи участь у
прославленні та в музичному служінні нашої домашньої церкви, я відчувала себе як вдома.
Радість!
Але це призначення, яке Бог створив для краси та прославлення, було заплямовано нашою
світською культурою, образливими текстами та розпусною поведінкою. Однак велика
кількість артистів досі прагнуть хвалити і шанувати Бога через музику. Це одвічна битва
добра проти зла. Лука в своєму Євангелії дає нам таке розуміння: «Добра людина із доброї
скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те
говорять уста його!» (Лука 6:45). Зло виносить злі слова; добро виносить добрі слова.
Коли Бог дивиться у ваше серце, які слова Він там бачить?
Знайдіть

хвилинку,

щоб

записати

Золотий

Вірш

Псалом

139:23-24.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В цьому уроці ми звертаємо нашу увагу на Псалом 139:24а, в якому говориться: «побач, чи не йду
я дорогою злою». Цей вірш був написаний царем Давидом до диригента хору. Цей Псалом був
написаний, щоб співати та відчувати душею. В цьому уривку Псалма 139, Давид щиро просить
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Бога доглядати за його проникливим поглядом, щоб Він міг побачити, чи не приховані там
образливі шляхи. Це не примхливе чи легке прохання для такого щирого серця.
Згідно Марка 7:21-22, що виходить від нас? ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мартін Лютер дає таке розуміння:
«Не важливо вірить людина чи ні, жодна агонія, біль чи тягар не може бути
гіршим, ніж відчувати все зло, яке заховане в ній. Бог встановив справи так, щоб
людина не померла, дивлячись на зло у глибині свого серця. Тому Бог є Тим, Хто
ховає від нас наше зло. Він хоче, щоб ми бачили це лише очима віри».
Боже дослідження Давидового серця було не для Божої користі. Це було для того, щоб Давид
міг бути чистим перед Богом і позбутися усяких гріховних шляхів, які можуть заглушити
Божу роботу в його житті.
Які думки, почуття або мотиви, на вашу думку, можуть заглушити Божу роботу у вашому
житті?

Бог бачить усе в нас, тому навіть якщо ми не висловлюємо наші думки, почуття чи мотиви
вголос, вони не є таємницею для Бога. Що говорить Повторення Закону 29:29а про наші
таємні

справи?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Який є спільний знаменник у наступних віршах?
Псалом

44:21

_________________________________________________________________________

Псалом

90:8

__________________________________________________________________________

1 Коринтян 14:25а ____________________________________________________________________
Незалежно від того, чи визнаємо ми свої образи чи таємниці іншим або навіть самим собі,
Бог все одно бачить їх. Ми можемо потягнутися до найпершого листочка, образно кажучи.
Однак Давид подає нам дивовижний приклад у цьому вірші. Він говорить Богові: «Я
усвідомлюю, що Ти бачиш таємниці мого серця, та я просто Тобі кажу, що Ти потрібен мені,
щоб бачити їх для того, щоб виправляти їх та рухатися далі».
Давид знав те, що ми можемо навчитися від Нього: потрібно набагато більше сили та
твердості духу, щоб впасти на коліна та підкоритися суверенному Богу, ніж стояти і битися
за наші нескінченні битви для значущості.
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Ми складаємо багато таємниць у наших серцях, які засмучують серце Бога.
Якими ці таємниці можуть бути?

Якщо ми схильні ображатися, ви усвідомлюєте, що потрібно для прощення цієї образи. Проте
Божа благодать чекає. Його прощення дає свободу. Його любов щедра.
Нехай слова до Єфесян 4:30-32 омиють вас тоді, як ви записуєте їх тут:

Наша світська культура, сьогодні спонукує нас бачити лише те, що назовні, оскільки вона
голосно сурмить у фанфари про важливість зовнішніх проявів.
Що

нам

говорить

1

Самуїла

про

зовнішній

вигляд?

__________________________________

_____________________________________________________________________________________
Труби цього світу не грають для нас мелодію, яку Бог хоче, щоб ми чули. Слово audiate — це
чути та розуміти музику, яка фізично відсутня, подібно до того, як думати — це почути та
надати значення словам, які відсутні фізично. Музиканти чують (audiate)/відтворюють звук,
коли згадують музику, яку вони вже чули раніше, очікуючи на наступні звуки по мірі
просування твору. В основному, це постійна мелодія, яка грає в їхніх головах, незалежно від
того, що інші співають уголос навколо них.
Щоб віднести це до контексту нашого вивчення, Бог — це стійка мелодія та постійна мелодія
в наших головах. Незалежно від того, що світ співає навколо нас, ми все одно чуємо і
дотримуємось мелодії Божої у своїх серцях і життях. Незалежно від того, чим нас спокушує
світ, щоб ми звернули увагу — Бог спрямовує наш зір на серце.
Давайте визнаємо, що серце, яке змінює Бог, досягає набагато більшого ніж просто нову
зачіску.
Знову ж таки, випишіть наш Золотий Вірш Псалом 139:23-24
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Коли у Мікеланджело запитали, як він вирізав свою знамениту статую ангела, він відповів: «Я
побачив статую заховану в мармурі, то вирізав її, щоб звільнити». Це яскрава словесна картина
Божої роботи у наших серцях. В чому різниця? Те, що приховане в наших серцях, не є прекрасним
(Буття 8:21; Римлянам 3:10-18). Бог з любов’ю надає нам форму до тих пір, поки ми не станемо
формою та подобою Його Сина — всередині та зовні.
Бог пише наші пісні і запрошує нас бути частиною Його хору. Не знаю як ви, але це той музичний
твір, який змушує мене стояти та співати Йому хвалу з найвищої точки гори!

Завершення молитвою:
Отче, я славлю Тебе, бо Ти оспівуєш мене піснями на звільнення. Дякую за життя, яке Ти даруєш
мені, за надію, яку вдихаєш в моє життя через Слово Твоє. Я молюся, щоб Ти подивився в моє
серце і побачив, чи не стою я на шляху злому. Виведи на світло людей, щоб завдяки Твоїй силі ми
могли впоратися з ними і рухатися до життя з подостатком разом. Дякую за те, що зіткав моє
життя. Ти двигун до вічної зміни, Єдиний, в чиїх руках я хотів би бачити інструменти для
різьблення. В Ім’я Ісуса, Амінь.
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Урок четвертий
Веди мене
«І на вічну дорогу мене попровадь!» (Псалом 139:24б).
У дитинстві я ненавиділа грати у гру «Саймон каже». Я подумки стрибала вперед, щоб
передбачити, що Саймон скаже або зробить далі, замість того, щоб зосереджуватися на фактичних
словах. Неминуче я була однією із тих, хто виходив із гри за рух без дозволу Саймона.
Я завжди була суперницького духу, тому постійні програші в такій простій грі мене відволікали.
Простий Саймон не був для мене таким вже і простим. Тому навчитися слухати уважно, щоб
розпізнати Боже керівництво, з мого боку зайняло значну увагу та дисципліну.
Блез Паскаль, французький математик, фізик і філософ ХV століття, одного разу сказав: «Ми
радимося з вухом лише тому, що хоче серце». Як діти Божі, наші серця прагнуть до нашого Батька.
Він створив у нас порожнечу, яку лише Він може заповнити. З цією метою Він дав нам два вуха,
але тільки один рот, щоб ми могли слухати вдвічі більше, ніж говорити.
Бачення Бога на наше життя набагато більше, ніж ви та я можемо собі це уявити. Якщо ми будемо
намагатися стрибати вперед або передбачати, що зробить Бог, ми повністю пропустимо човен.
Тільки тоді, коли ми уважно слухаємо Божих настанов, ми зможемо усвідомити весь потенціал,
який Він запланував для нас.
Випишіть наш Золотий Вірш Псалом 139:23-24
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В цьому заключному уроці ми закінчуємо наш матеріал, що складається з чотирьох частин Псалма
139:23-24, в якому написано: «І на вічну дорогу мене попровадь». Цей Псалом є однією з
найбажаніших молитов у всій Біблії.
Цар Давид, лідер над усіма з великим баченням, просить Бога через цю молитву бути його
баченням і провідником. Як лідер Давид розумів життєво важливу ідею: ті, хто ідуть за вами,
повинні вміти осягнути та зрозуміти призначення.
Що

відкривають

нам

Приповісті

29:18?

___________________________________________

____________________________________________________________________________________
Як Божі діти ми прагнемо зрозуміти Його бачення, щоб, у свою чергу, спрямовувати інших до
Нього. Ті, у кого немає перед собою бачення, ходять колом і марно шукають.
Генрі Девід Торо, американський натураліст, поет і філософ, одного разу написав: «Я віддав би все
багатство світу і всі вчинки героїв за одне справжнє бачення». Я вважаю, що ці слова говорять
голосно про сучасну світову культуру. Матеріалістичне, гучне життя, миттєве задоволення,
контрольоване сьогоденням — не може осягнути бачення від Бога. Спокійний та тихий голос
Божий не чути серед іншого шуму.
Що написано у Псалмі 23:2? _____________________________________________________
Коли я читаю цей вірш, я відчуваю, як мир Божий наповнює мене. Коли ми дозволяємо Богові
скеровувати наш шлях, ми будемо жити в Його мирі незважаючи на заглушливий хаос у світі.
Слово «провадити» на івриті в Псалмі 139:24б перекладається як: nachah, що означає — керувати,
правити. Слово «провадити», яке використовується тут, те ж саме дієслово на івриті, що
використовується в Псалмі 23:2-3, а також у книзі Вихід 13:21. Запишіть слова з вірша книги Вихід
13:21: __________________________________________________________________________
Зробіть паузу і на мить уявіть це неймовірне видовище. Це повна Google-карта. Було б дуже важко
неправильно зрозуміти Божу вказівку з таким наочним путівником.
В деякі дні чи не прагнемо ми, щоб Боже керівництво було безпомилково ясним у нашому житті?
Чи прагнули ми цього нещодавно? Якщо так, то як?
Давид чітко розумів, що для того, щоб правильно розпізнавати і всією душею слідувати Божого
керівництва, йому потрібні були близькі стосунки з Богом. Слідувати за лідером означає
прислухатися і зосереджуватися на тому, що він говорить.
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Чи знали ви, що слова «тиху» та «слухати» написані однаково? На нашому християнському шляху
тиша та слухання ніжного Божого шепоту, виявляються важливими для розпізнавання, куди він нас
веде.
Які настанови нам дають наступні вірші?
Лука 9:35 ____________________________________________________________________________
Івана 10:27 ___________________________________________________________________________
Мартін Лютер говорить наступне:
«Бог веде та скеровує Свій народ дивовижним чином. Нам необхідно навчитися,
яким чином Бог веде Свій народ в той час, як вони зростають та розвиваються. Я теж
намагався диктувати нашому Господу Богу певний спосіб, який я очікував Він обере.
Безперечно, Бог напевно сміявся з моєї, так названої мудрості і сказав: «Мені ніколи
не був потрібен Петро, Лютер або хтось інший, щоб навчати мене, інформувати,
керувати чи направляти. Я не той Бог, який дозволить себе навчати або бути
керованим іншими. Швидше, Я Той, хто веде, править та навчає людей»».
Словник Вебстера дає визначення слову «провадити» як — іти до чогось чи з кимось, щоб вказати
на шлях. В Старому Заповіті ми бачили, як Бог іде попереду ізраїльтян (Вихід 13). Сьогодні, з нами
Святий Дух, який продовжує освітлювати наш шлях.
Що нам говорять Дії Святих апостолів 2:1-5?

Коли Ісус фізично перебував на землі, Він поєднав час між присутністю Бога серед Його обраного
народу за часів Старого Заповіту та присутністю Святого Духа сьогодні. Ніколи не було такого
часу, коли Бог залишав Свою обіцянку бути присутнім, вести та направляти Своїх дітей у кожному
поколінні.
У своїй молитві цар Давид також просить Бога запровадити його на вічну дорогу. Дуже важко
зрозуміти вічність, яка немає обмеження в часі, в нашому диктованому часом житті. Знову і знову
в Писанні ми бачимо слово вічний. На івриті це слово перекладається як olam, що стосується
вічності з давніх давен, тривалих.
Прочитайте та запишіть наступні вірші із Писання, які допомагають нашому розумінні:
Псалом 90:2 __________________________________________________________________________
Єремії 31:3 __________________________________________________________________________
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Повторення Закону 33:27а ______________________________________________________________
Івана 6:47 ____________________________________________________________________________
Вічний — це той самий шлях, який пройшли патріархи, Давид, Павло, ти та я. Це шлях віри та
благочестя, який постійно з’являється на сторінках Писання. Це не визначена відстань, а швидше
пункт призначення. Кемпбелл Морган одного разу сказав: «Відстань — це лише людський термін».
Точно. Є лише один шлях до вічного життя з Богом.
Виділіть хвилинку, щоб записати слова Ісуса, які записані в Івана 14:6 _________________
_____________________________________________________________________________________

Ще один останній раз запишіть наш Золотий Вірш. Псалом 139:23-24. Зможете по пам’яті?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Олівер Венделл Холмс, американський автор і поет, написав ці безсмертні слова: «Найбільша річ у
світі полягає не в тому, де ми стоїмо, а в тому, в якому напрямку ми рухаємося».
Наш компас, як християн, вказує прямо на Бога. Вірою ми можемо впевнено рухатися до Нього. З
Ним ми ніколи не заблукаємо. Він дає обіцянку вести вас і мене шляхом вічності. Ми тримаємося
міцно цієї обіцянки всіма фібрами нашої душі.
Вже ніяких здогадок. Немає гри «Саймон каже». Немає ігор!
Закінчивши наше вивчення, що конкретно Бог відкрив для вас?

Як ви застосуєте це в життя?

Завершення молитвою:
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Отче, у світі, який водить нас по колу, я такий вдячний, що Ти мій стійкий компас. Я молюсь, щоб
Ти зосередив мою увагу на тому, щоб слухати Тебе та слідувати Твоїм вказівкам у моєму житті. Без
ігор, без здогадок, лише віра та довіра до Тебе. Твої обіцянки до мене освіжають та збагачують
життя. Я втішаюсь тим, що в Тебе немає обмеження в часі. Я молюсь, щоб Ти продовжував
відкривати мені Свої обіцянки через Твоє Слово і зберіг мою віру непохитною до тих пір, поки я
не приєднаюсь до Твого небесного війська у вічності. В Ім’я Ісуса, Амінь.

Jamieson, Robert; A.R. Fausset; and David Brown. “Psalm 139.” Пояснювальний Коментар до усієї Біблії. Blue Letter
Bible. 19 Feb 2000. http://www.blueletterbible.org.

Нотатки
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Молитви
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Притягяючий спікер, автор, вчитель Біблії та провідник Богослужінь, Донна захоплюється
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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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