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НАША НАДІЯ ТА 

МАЙБУТНІСТЬ 

Урок перший 

 

 

Вивчення книги пророка Єремії 29:11-12 

 

«Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь,  

думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію.  

І ви кликатимете до Мене, і підете,  

і будете молитися Мені,  

а Я буду прислуховуватися до вас» 

 

 

 

Урок Один -  Божий План 

Урок Два -  Спокій та Захист  

Урок Три -  Надія та Майбутність 

Урок Чотири -  Закликайте Ім’я Господнє 
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Урок перший 

Божий План 

Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить ГОСПОДЬ (Єремії 29:11а).  

 

Складання планів займає значну частину нашого життя, чи не так? Ми плануємо подорожі, 

відвідуємо вистави або ідемо в театр, робимо нариси своїх цілей у служінні, плануємо сімейні 

канікули, складаємо схеми стратегій кар’єри тощо.   

Кожного разу, коли ми входимо у Новий рік, спокуса планувати кожен аспект нашого життя 

заманлива. Складаємо плани щодо правильного харчування, частіше займатися фізичними 

вправами, дотримуватися фінансового бюджету, приймати більш активнішу участь в сімейному 

житті, щоденно проводити час в Божому Слові, приділяти час регулярній молитві тощо.  

Складати плани не є поганою ідеєю. Більше того, ретельне планування є необхідним кроком для 

досягнення будь-якої довгострокової мети. Та якщо наші плани не перетинаються з планами Бога 

для нас, то ми з вами вступаємо у дуже непросту подорож.  

Зрештою, незалежно від того, скільки списків чи планів ми зробили, вони не здійсняться, якщо Бог 

передбачив для нас інший план. У Бога є наміри щодо нас. У Нього, так би мовити, «Велика 

картина».  

Тому, як нам визначити Божі плани? 

Використайте хвилинку свого часу для того, щоб виписати цей вірш Єремія 29:11-12 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тепер прочитайте ці вірші вголос. Ці вірші є нашими золотими віршами у цьому уроці. Я хочу 

заохотити вас, щоб ви написали їх на ваших картках для нотатків, та розмістіть їх у різних місцях, 

де ви найбільше проводите часу.  

Цей перший тиждень, ми будемо проходити з вами Єремію 29:11а, що говорить: «Бо Я знаю ті 

думки, які думаю про вас, говорить ГОСПОДЬ». Бог створив кожного із нас з особливим планом та 

для особливої цілі. В перекладі Короля Якова, ці слова звучать так: «Бо Я знаю думки, що думаю 

для вас». Бог є ініціатором наших стосунків з Ним. Бог думає про нас – складає плани для нас.  
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Він наділив нас всяким даром та талантами, які нам необхідні для того, щоб досягти усього, що 

Він задумав для Своєї слави. Він знає плани, бо дав інструменти для їх виконання. Бог знає плани, 

які Він має щодо нас. Отже, якщо Він знає Свої плани, що іще Бог знає згідно з Писанням?  

Ісая 55:8-9 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 40:5 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Бог знає всі плани тому, що Він всезнаючий. Це означає, що Він повністю знає Себе і всі речі, які є 

можливими та реальними, Він знає сьогодення та майбутнє. Бог знає всю Свою працю, бо Він знає 

Свої думки, і Його робота в точності узгоджується з Його думками. Він робить усе згідно з 

порадою Своєї волі. Він знає і бачить усе:   

 

1 Івана 3:20б _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Йов 28:24 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 139:1-3 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 147:5 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Римлянам 11:33-34 ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Євреям 4:13 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

То що це означає для нас, коли ми подорожуємо своєю християнською подорожжю? Усі Божі 

думки та дії прекрасно поінформовані досконалими знаннями, тому, Йому цілковито можна 

довіряти.  

Зробіть паузу на хвилинку та задумайтеся.  

Немає нікого, кому можна повністю довіряти, окрім Бога. Нікого.  

З такими думками, ми можемо від усього серця вірити, що Божі плани будуть для нашого блага і 

Його слави.  
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То як же ми можемо визначити Божі плани? Коли ми починаємо процес відкриття, зверніть увагу, 

що Писання часто не стосується наших окремих ситуацій, але пропонує нам огляд стосунків, яких 

бажає з нами Бог. Давайте розглянемо три конкретні способи, які допоможуть нам виявити Божі 

плани щодо нашого життя: 

1) Боже Слово скеровує наш шлях.  

Слово Боже є єдиною нормою для віри, життя та практики. Це точний інструмент для визначення 

всіх речей. Біблія допомагає нам зрозуміти загальний спосіб стосунків Бога з нами. Розуміння цієї 

реальності, копаючи глибше у Божому Слові, є життєво важливим. Коли ми дізнаємося більше про 

Божий характер і вчення з Його Слова, тим ближче ми наближаємось до Бога. Ці знання 

дозволяють і готують нас точніше розпізнати Його напрямок щодо нашого життя. Що говорить нам 

Євангелист Іван в 14:23?  

 

 

2) Ми керуємось тим, що шукаємо інформації серед оточуючих.  

Коли нам необхідний напрямок та керівництво в нашому житті, наша незалежність може значно 

стати нам на заваді. Майже для кожного рішення, з яким ми зіштовхуємось, є хтось, хто вже 

приймав подібні рішення.  

Коли Бог покликав мене розпочати служіння з вивчення Біблії/служіння написання, я шукала 

мудрої поради серед друзів-християн, яким я довіряла, що вже знаходилися в служінні на повну 

ставку. Вони змогли не лише підтвердити, що вони бачили в мені це покликання, але також 

зробили безцінний внесок і мудрість стосовно того, що очікувати, я ефективно управляти своїм 

часом та ресурсами для обґрунтованої Біблійної інтерпретації та його написання.  

Відкриваючись та слухаючи зауваження інших, я змогла ефективніше почути та побачити, куди бог 

скеровував мій шлях. Уважно прислухаючись до мудрих порад та позбавившись звички бути 

незалежною, практика відкритості до Божого керівництва стала менш залякуючою. 

Апостоли продемонстрували цю дисципліну, зустрічаючись для того, щоб зрозуміти, як подавати 

страви нужденним у зростаючій церкві. Дивіться Дії 6:1-4.  

3) Ми керуємося тим, чим забезпечив нас Бог.  

Подібно до будинку, що підведений до електрики, Бог забезпечив кожного із нас певними 

талантами та дарами. Якщо ви неперевершені у певних сферах, це дуже гарний показник того, що 

Бог створив вас унікально, яка має ціль у цій області.  

Коли я вперше розпочала ходити до церкви, я хотіла служити в церкві — але ж яке обрати? 

Зростаючи в сім’ї музикантів та виховуючись з великою любов’ю до музики, я вирішила 
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приєднатися до хору. Хоча я і грала на флейті з п’ятого класу і любила інструментальну музику, 

єдиним моїм співом раніше було, то співати разом з радіо.  

Те, що на мою думку, було просто засобом служіння Господу в неділю вранці, перетворилося на 

служіння, яке я не могла до кінця збагнути. Співаючи разом із групою прославлення в 

різноманітних навантаженнях в церкві, Бог дарував мені чудову можливість служіння молодятам, 

сім’ям, що пережили втрати і тим, хто просто бажав поклонятися Богу за те, Хто Він є, і що Він 

зробив в їхньому житті.  

Те, як Бог нас обдарував, — це шлях реалізації унікального Божого плану щодо нас:  

Псалом 139:14 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ефесянам  2:10 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Самонавчання та розмови з іншими християнами часто можуть допомогти визнати дари та 

таланти, які Бог дав вам для використання на Його славу. Є багато книг (деякі з них містять тести), 

які можуть допомогти вам виявити свої дари. Бог дарує нам ці дари з метою на Царство.  

  

 

Давайте піднесемо це ближче до дому. Чи знаєте ви, якими дарами вас наділив Бог? Знайдіть 

хвилинку для того, щоб написати ті дари, які ви вірите були дані вам від Бога: 

 

 

 

Яким чином ви зараз використовує Його дари в роботі для Його Царства?  

 

 

 

Давайте переглянемо наш Золотий Віршик цього уроку. Напишіть Єремія 29:11-12 ще раз: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Визначати план Божий в нашому житті не є легким завданням. Його Слово «цей» інструмент, який 

допомагає нам у розпізнанні, використовуючи безліч інструментів, якими Він наділяє, для бачення 

чіткої картини. Бог веде нас через Своє Слово, отримуючи допомогу від інших і те, чим Він нас 
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наділив. Використання цих інструментів для виявлення Божих планів вимагає старанності. Ця 

працьовитість винагороджується повноцінним плідним ходженням, яке може змінити Царство.  

 

Завершення молитвою: 

Батько, я вдячна тобі за кожний добрий дар даний Тобою. Мене вражає те, що ти думаєш про мене, 

Господи. Я молюся за проникливе серце, щоб вміти відкривати і знати плани, які Ти маєш на моє 

життя, і знаходити шлях для їхнього використання, щоб вказувати іншим шлях до Тебе. В Ім’я 

Ісуса, Амінь.  

 

 

Урок другий 

 

Спокій та Захист 

«Думки спокою, а не на зло» (Єремії 29:11б Частина 1) 

 

Коли я була дитиною, якщо я не поводила себе гарно з кимось, не робила того, що мене просили, 

або не була слухняною, то я маю яскраві спогади різних дорослих, які казали: «Ти в Бога заробиш 

ще». Будь то мої батьки, тітки, дідусі та бабусі, або хтось інших дорослий, ця фраза прилипала до 

мене.  

Як випадковий, неочікуваний прихожанин Церкви на Різдво та Пасху, я не знала Ісуса. Я не мала 

уявлення – хто Він. У мене було не ясне враження, що Він був подібний Богу, або навіть Він був 

Богом, та в моєму молодому розумінні це було не до кінця зрозуміло. Та одне було точним: Якщо я 

поводила себе погано, то Бог дістанеться до мене, і це не виглядало б красиво.  

Це застереження, хоч яким невинним воно було задумано, змусило мене боятися Бога. Я не знала 

Бога достатньо, щоб мати страх перед Ним, але в мене голові постійна була ця картина, де Він 

просто чекає як я зроблю щось не правильно, щоб Він міг «дістатися до мене». В мене не було 

чіткого уявлення про те, що означало «дістатися до мене», але це не звучало приємно чи  з 

добротою. Мені потрібно було гарно поводитися, а інакше ...  

Після хрещення і розпочинаючи своє духовне зростання як доросла, потрібно було багато часу, 

щоб той дитячий страх був замінений Божою правдою. Бог просто хоче любити мене і мати 

стосунки зі мною. Він хоче, щоб я була спокійною, а не зробити мені зло. І Він хоче того ж і для 

вас.  

Знайдіть хвилинку, що написати вірш Єремії 29:11-12 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

На цьому другому тижні, ми розглядаємо Єремії 29:11б, що говорить: «Плани на спокій, а не на 

зло». У сучасному світі ми стикаємося з багатьма складними проблемами, включаючи економіку, 

яка падає, війни за кордоном та національну безпеку. На щастя, світ не визначає наш результат. Це 

робить Бог!  

Бог обіцяє давати нам спокій, а не допускати зло. В івриті слово «мир» в цьому вірші – це шалом, 

що посилається на такі слова, як «задоволення, урівноваженість, безпеки та повноти». Я не знаю, 

як щодо вас, але я хотіла б жити задоволено, маючи багато миру та бути задоволеною, а ви? 

Бог неодноразово нагадує нам, що Його мир дарує саме Слово. Це Слово могутності. Він дає нам 

мир. Насправді це було частиною Божої вказівки Мойсею про те, як Аарон повинен був 

благословляти ізраїльтян, що записано в Числах 6:22-26. В книзі Суддів 6, після того, як Бог 

використав Гедеона, щоб спасти Ізраїль від руки мідіян, Гедеон збудував вівтар для Господа і 

назвав його, «Господь є Мир».  

Яку чудову обіцянку Бог дав Давиду в 1 Хронік 22:9?  

 

 

 

Бог не просто дає мир, Він дарує нам Свій спокій. Він єдиний, Хто забезпечує наш справжній мир 

та безпеку:  

Псалом 4:8 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 29:11 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 14:27 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 16:33 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Чи зауважили ви два дуже важливі слова в останньому вірші? «В Мені» ви будете мати мир. Бог не 

лише дарує нам Свій спокій, Він також закликає нас шукати його:  

Псалом 34:14 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Римлянам 8:6 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Римлянам 12:18 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В книзі пророка Ісаї 9:6, Бог обіцяє, що Ісус буде нашим Принцом Миру. Що Він пообіцяв в Ісаї 

9:7? 

Його спокій не лише буде збільшуватися, але не матиме кінця. Чи потрібно було вам це почути 

сьогодні? Іноді наші ситуації та обставини можуть здаватися повними метушні та чвар, але Бог 

обіцяє мир. Ісая 26:12 говорить, що бог встановив мир для нас. Встановив. Крапка. Завершено. 

Справу зроблено. Як чудово!  

Як Божі посланці, ми також покликані вказувати на Його мир тоді, як ми ділимося ним з іншими:  

Ісая 52:7а ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дії 10:36 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

У Филип’ян 4:7, Бог говорить нам, що Його мир буде оберігати наші серця та думки. Чому це так 

важливо? Коли ми живемо в страху та переживанні, це може мати далекосяжні наслідки.  

  Якщо ми постійно думаємо про фінанси, ситуацію на роботі чи про нашу безпеку, ці переживання 

можуть проявлятися фізично у вигляді високого кров’яного тиску, інсультів, параної, тощо. Ці 

фізичні недуги можуть призвести до втрати робочого часу чи вільного часу і бути навантаженням 

для нашої сім’ї. коли Бог дає нам процвітання, воно стає ціллю для спасіння (нашого та інших) і в 

духовних, а не матеріальних речах.  

Бог також обіцяє в Єремії 29:11б, що Він «має думки спокою, а не на зло». Зло – це те, що 

відводить нас від Бога і стосунків з Ним («і визволи нас від злого»). Пастор, яким я захоплююсь, 

розповідає про те, що все у нашому житті проходить через Небесного Батька. Ніщо не торкається 

нашого життя, що не є під пильним та люблячим поглядом Бога.  

Загалом, сатана не має повної свободи чи вільного правління над Божими дітьми (Йов 1:12; 2:6 1 

Коринфянам 10:13). Бог все ще там, все ще контролює, і обмежує те, що може зробити диявол. 

Події, які ми переживаємо у своєму житті, дозволяються Богом для нашого блага чи зростання.  

Іноді ми є невинними споглядачами наслідків чужих гріхів (наприклад, коли кохану людину вбиває 

п’яний водій). В таких ситуаціях, Бог завжди перетворює зло на добро для тих, хто любить 

Господа і покликаний згідно Його намірів.  
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Кілька років тому в нашій громаді молодий чоловік років двадцяти загинув в автокатастрофі. Він 

був єдиною дитиною, і його смерть була надзвичайно болісною для батьків. Цей молодий чоловік 

мав велике любляче серце, яке досягало інших, і разом з нашою церквою їздив у місійні поїздки, 

щоб допомагати знедоленим людям в інших країнах. Після його смерті батьки створили фонд на 

пам’ять про сина, щоб допомогти іншим фінансово приймати участь у місіонерських поїздках.  

Сотні людей отримають допомогу від цього стипендіального фонду – не лише ті, хто отримає 

допомогу в ім’я Ісуса, але. Місіонери, які відгукуються на поклик Божий, щоб донести Добру 

Новину людям. Бог перетворив душевну втрату на надію для багатьох.  

 

Лише Бог сильний це зробити.  

 

Приймаючи і довіряючи Божим обіцянкам, що Його плани налаштовані для нас на добро, 

приносять мир. Зрештою, Бог є нашим божественним захисником. Ніхто не захищає нас так, як 

Бог. Ніхто на життєвому майданчику не зможе знущатися над нами, якщо наш божественний 

захисник заступається за нас. Бог пообіцяв, що не завдасть нам шкоди. Ми це можемо віднести до 

духовного банку.  

Ми іноді готові допускати страх, що задум Бога, які стосуються нас, суперечить нам. Але Бог 

заспокоює наш, що ці думки на добро, а не на зло; навіть те, що здається злом, призначене для 

добра. Бог не дасть нам очікування наших страхів або фантазій, але очікування нашої віри: що 

через жертву Ісуса Христа на хресті, ми матимемо вічне життя з Ним там, куди Він пішов, щоб 

приготувати його для нас.  

 

Яким чином Божий мир діє у твоєму житті?  

 

 

 

При яких обставинах Бог робить цей мир доступний для вас у святому поклонінні? 

 

 

 

Яким чином ви пропонуєте Його слова миру іншим? 

 

 

Давайте переглянемо наш Золотий Віршик цього уроку. Напишіть Єремії 29:11-12 ще раз: 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

У світі, який часто оточує нас смутком та хвилюваннями, Бог пропонує нам спокій, безпеку та 

впевненість у Його мирі. Він не бажає «щоб ми заробили в Нього», навіть якщо люди чи обставини 

змушуватимуть нас сумніватися в цій істині. Наш Принц Миру пропонує нам спокій, який буде 

збільшуватися та не закінчуватися.  

 

Приємно поглинати цю чудову обіцянку з глибоким подихом задоволення та подяки, чи не так?  

Закінчення молитвою:  

Отче, я пропоную цю пісню молитви, висловлюючи Тобі подяку за мир, який Ти виливаєш в моєму 

житті: «Коли життя тихо тече мов ріка, Або навістить буревій: Довірившись Богу, в Його я руках 

Маю захист, спасіння, спокій». Вірою я знаю, що як в смерті так і в житті, Ти прошепочиш Свій 

спокій моїй душі. В Ім’я Ісуса, Амінь.  

 

Молитва взята із гімна «Коли життя тихо тече мов ріка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок третій 

 

Надія та майбутність 

«Щоб дати вам будучність та надію.» (Єремії 29:11б Частина 2) 
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Що перше спадає на думку, коли ти чуєш слово надія? Словник дає визначення цьому слову, як: 

«бажати чогось із очікуванням». Кожного Різдва ми святкуємо народження нашого Спасителя. Але 

у світі існує інший порядок денний. Коли ми заходимо в переповнений торговий центр чи магазин, 

гучний настрій – це очікування того, які подарунки люди отримають один від одного під своєю 

ялинкою. Їхні очікування полягають у святковій упаковці подарунків та симпатичному бантику.  

Як християни, наша надія, яку ми очікуємо, визначається в чомусь, набагато більшому, ніж це. 1 

Петра 1:13 закликає нас повністю покласти свою надію на благодать, що приноситься нам в 

з’явленні Ісуса Христа. Ісус Христос та Його викупна хресна жертва – це наша надія.  

На що ви покладаєте свою надію кожного ранку? 

 

 

Знайдіть хвилинку, щоб написати Єремію 29:11-12:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

На цьому третьому тижні, ми будемо розглядати Єремію 29:11б, в якому сказано: «щоб дати вам 

будучність та надію.» Як діти Божі, ми зобов’язані жити в надії.  

Чому зобов’язані? 

Тому, що ми посланці Бога тут на землі. Інші бачать Ісуса через наші слова та вчинки. 1 Коринтян 

13 нагадує нам, що три речі є незмінними: віра, надія та любов. Ми чули безліч проповідей про 

любов і почитали багато книжок про віру. Але нас також наполегливо закликають і заохочують 

жити в надії.  

 

 

 

Що нам говорить 1 Петра 1:13?  

Благання і воля нашого Небесного Батька у цьому вірші передає Його щире бажання вилити на нас 

благодать. Надія вказує на обіцянки Бога, зрештою, на обіцянку того, що є вічним (майбутнім).  Ми 

сподіваємося та надіємося отримати те, що Він обіцяє.  

Віра охоплює обіцянки і запевняє нас у них до тих пір, поки ми їх не осягнемо. Надія сподівається 

(або прагне) того, що Бог пообіцяв зробити в майбутньому.; віра вірить, що Бог може і зробить це 

завдяки тому, що Він вже вчинив.  

Іншими словами, надія – очікує, віра – приймає.  
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Тому, як же це застосувати в нашому житті? 

1) Поклади свою надію на Господа.  

Як Божі діти, наша надія не залежить від ідей, людей та речей цього світу. Все це прийде і піде. Та 

ми маємо надію повну, рішучу аж до кінця в Ньому, Хто спас нас, дає нам благодать, і Хто ще 

прийде.  

Що нам відкриває послання до Євреїв 6:18-20а? 

 

 

 

Ми повинні закріпити наш якір на завісі, яка тримається на Божому Слові та Його незмінній 

обітниці. Його надія є якорем для нашої душі.  

 

2) Нашою надією ми завдячуємо Богові.  

Наш милостивий і великий Бог послав свого Сина як досконалу жертву, щоб пробачити наші гріхи. 

Через цей викупний акт, Бог пропонує нам надію для тих, хто вірить вірою у воскресіння Христа, 

що ми не проведемо вічність відокремленими від Нього.  

Бог був вірним в минулому і буде вірним в майбутньому, тому ми покликані жити у світлі того 

майбутнього разом з Ним.  

Бог пропонує нам Свою вічну надію в Ньому: 

Колосянам 1:5-6а _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Титу 2:13 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 39:7 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 146:5-6 _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Римлянам 15:4 _______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Надія в Бога та Його обіцянки повинна характеризувати наше життя як Його дітей. Це жива надія 

на вічну спадщину, яку Бог обіцяє всім віруючим через віру.  

 

3) Надія вихваляє Бога.  

Коли ми дозволяємо своєму відчаю та труднощам цього світу керувати нами чи переповнювали 

нас, ми фактично говоримо, що не віримо Богові.  

Бог прославляється, коли ми надіємося на Його майбутню обіцянку, бо ми приписуємо Богові 

цілісність цієї обіцянки. Наш Бог, що дотримується завіту, виконує Свої обіцянки. Коли ми 

довіряємо Богові своє майбутнє, ми підтверджуємо цією довірою, що Він є надійним. Ця віра та 

довіра приносять Богу славу.  

Авраам приводить чудовий приклад  довіри та надії на Бога. Прочитайте запис про Авраама з 

Римлян 4:16-25.  

Яким чином показана ця віра та довіра Авраама?  

 

 

Якими були результати його віри та довіри до Господа згідно Римлянам 4:22?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Всіма людськими мірками, не було жодної підстави для Авраамового сподівання, що він стане 

батьком, а тим паче батьком багатьох народів. Але Авраам не довіряв людським стандартам; він 

довіряв Божим планам на своє майбутнє, і Бог зарахував віру і довіру Авраама як праведність.  

 

4) Нічого окрім Благодаті.  

В 1 Петра 1:13, Боже Слово точно говорить нам, на що ми повинні покладати свою надію; Божу 

благодать. Вірш не говорить, що нам потрібно фіксувати свою надію на кінцевому результаті, 

нашої майбутньої нагороди чи навіть на Христа. Ми повинні класти свою надію на БЛАГОДАТЬ. 

Тільки завдяки Божій благодаті ми навіть можемо мати віру!  

Коли ми вперше отримали спасіння своєї душі, ми не заслужили його, не заробили, не мали на це 

права чи навіть не були гідні його. Це було суто Божий дар благодаті. Благодать — це не заслужене 

благословення.  

Інакше не буде і в день другого приходу Христа. Ми вже не будемо заслуговувати на вічну вагу 

слави, як ми заслуговуємо на оселення Духа слави. Це все завдяки Божій благодаті. Благодать – це 

найсолодше, найбагатше і найдивовижніше, що може відчути людина.  
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Дії 15:11 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ефесянам 2:5, 8 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 Тимофію 1:9 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ми надіємося на плани обіцяні Богом для нашого майбутнього тому, що по Його благодаті, через 

віру в Ісуса Христа ми це можемо зробити. У Бога є план на наше життя – і та обіцянка виховує 

надію.  

 

Як ви відчули Божу благодать сьогодні?  

 

А минулого тижня? 

 

 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш на цей місяць.  

Напишіть Єремія 29:11-12: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Якщо ваша радість зменшилася, то погляньте наскільки чудовим є ваше спасіння, якщо 

спілкування з кимось тут, на землі, для вас є більш значущим, ніж спілкування з Христом, 

прийшов час згадати про солодку Божу благодать і про те, що чекає нас із Ним у вічності.  

Життя в Божій благодаті та постійне очікування та сподівання Його майбутніх планів щодо нас із 

Ним ж ознакою духовної зрілості. Отже, покладай свою надію на Бога та Його благодать у своєму 

житті. І Бог буде прославлений! 

 

Завершення молитвою:  

 

Отче, коли я усвідомлюю ціну, яку ти заплатив, щоб викупити мене, і благодать, яку Ти вільно 

даруєш мені, я змиряюсь і стою в пошані. Я бажаю покласти надію на Твою обіцянку, сповнену 
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благодаті, що Ти тримаєш у Своїх руках, плани на будучність мого життя. Будь милостивий до 

мене, Господи, і зміцни мене на наступні дні, щоб я міг жити повною мірою, покладаючись на цю 

обіцяну надію. Дякую Тобі за солодкість Твоєї благодаті. В Ім’я Ісуса, Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок четвертий 

 

Надія та майбутність 

«І ви кликатимете до Мене, і підете, і будете молитися Мені,  

а Я буду прислуховуватися до вас» (Єремії 29:12) 
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Якщо ви вже християнка протягом довгого часу, швидше за все, ви чули таку фразу як: 

«Закликайте Ім’я Господнє». Але чути цю фразу та розуміти її, дві зовсім різні речі.  

Чи стосується це молитви, поклоніння, чи конкретного акту віри? Коли ми закликаємо Бога? 

Давайте заглибимось у Боже Слово і почуємо Його настанови.  

Знайдіть хвилинку, щоб написати Єремію 29:11-12:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В цьому заключному уроці, ми будемо вивчати Єремію 29:12, що говорить: «І ви кликатимете до 

Мене, а Я буду прислухатися до вас». Одне ми знаємо напевно: закликати Ім’я Господнє стосується 

спасіння, оскільки спасіння є прямим результатом покликання – Бог закликає нас через Своє Слово 

та Таїнства до вірних стосунків з Ним.  

Спасіння – це найпоширеніший біблійний термін, що використовується для позначення потрійної 

зміни, яка стосується людини, яка лише вірою в Христа отримує її. Людина, яка закликає Ім’я 

Господа для спасіння (1), врятована від провини та покарання за гріх (Ефесянам 2:5,8); (2) 

звільняється від звичок та панування гріха у цьому житті (Галатам 2: 19-20); та (3) буде врятована 

від прокляття та фізичних наслідків гріха (Римлянам 8:18-23).  

Старий Заповіт надає велику інформацію про тих, хто закликав Ім’я Господнє. Багато видатних 

вірних людей користувалися простою базовою дисципліною заклику Божого:  

Авраам (Буття 12:8) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ісак (Буття 26:25) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Самуїл (1 Самуїла 12:18) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Давид (2 Самуїла 22:7) ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ілля (1 Царств 18:24) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Віруючі Нового Заповіту також продовжували практику заклику Імені Господа. У день 

П’ятидесятниці Бог вилив Свого Духа на перших християн, коли вони закликали Його Ім’я (Дії 

2:17,21). Коли Степана забивали камінням до смерті, він також закликав Ім’я Господа, кажучи: 

«Господи Ісусе, прийми дух мій» (Дії 7:59). Савл з Тарса (який згодом став Павлом після зустрічі з 
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Господом по дорозі в Дамаск) отримав повноваження від первосвящеників «зв’язувати усіх, хто 

буде кликати» (Дії 9:14).  

Очевидно, що їхні заклики до Господа позначили та визначили їх християнами. Сьогодні те саме 

звучить і для нас. Ми закликаємо Господа в молитві, коли ми поклоняємось Йому, і коли ми 

підкоряємось Його покликанню в нашому житті. Ми закликаємо Господа, коли нам потрібне 

курівництво, мудрості та вказівок щодо планів, які Він призначив кожному з нас.  

Після того, як Савл став апостолом Павлом і коли він написав послання до Римлян, в чому він 

запевняв віруючих в Римлянам 10:12-13? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Апостол Павло сказав навіть більше того в Римлянам 10:12, що Господь щедро благословить усіх, 

хто закликатиме Його Ім’я. Що це  означає? Для того, щоб отримати багатство, яке пропонує нам 

Господь, — це покликати Його. Це може звучати як пошук скарбів, і духовно кажучи, воно вже не 

за горами.  

Найціннішим скарбом є Слово Євангеліє. Це сила для віри і, отже, життя прожите, що у всьому 

довіряє Божим задумам (Римлянам 1:16-17). Це безцінно, бо воно обіцяє вічне життя. Земля 

прогулянка в Слові – це життя, продане для проповіді та служіння Ісуса Христа, проживаючи 

життя так, як це запланував Христос. Це безцінно, бо воно має вічну, невизначену цінність. 

Давайте розглянемо ще кілька прикладів, де Апостол Павло підкреслює заклик до Господа:  

1 Коринтян 1:2 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2 Тимофія 2:22 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Інші посилання старозавітних віруючих, які закликають Ім’я Господнє, знаходиться в книзі Буття 

4:26 та 21:33. Постійною ниткою у всіх цих уривках Старого Заповіту та Нового Заповіту було те, 

що вірний Божий народ закликає Ім’я  Господнє. Було правильно сказано: «Старий Заповіт – це 

Новий Заповіт прихований; Новий Заповіт – це Старий Заповіт».  

З чіткого, послідовного свідчення всіх цих віршів із Божого Слова стає дуже очевидним, що ті, хто 

справді шукає Бога, закликають Його Ім’я.  

Яка дивовижна Божа обіцянка записана для нас в Йоїл 2:32а? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Незалежно від нашої ситуації, обставин, болю, радості, смутку чи задоволення, закликаючи Ім’я 

Господа надає Його могутню силу. Ми найчастіше закликаємо Його Ім’я в наших молитвах.   
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Чи можу я задати пряме запитання? Як часто ви молитесь? Чи складається ваша молитва з 

благословення над їжею і молитви «Отче Наш»? 

У вірші цього тижня, Бог надзвичайно зрозуміло говорить, що коли ми молимося до Нього, Він 

слухає нас. То чи хочемо ми, щоб Він слухав лише як ми благословляємо їжу, яку Він дає? 

Абсолютно ні! Бог створив нас із вами для стосунків – спочатку з Ним, а потім один з одним.  

Якщо ми чесні з самими з собою, можливо, є якась невеличка частина з нас, яка вірить, що ця 

«дрібниця», яка називається молитвою, яку ми робимо в цьому стрімкому кричущому світі, 

здається невидимою і несуттєвою. О, улюблена дитино живого Бога, я благаю, відрізняйся! Для 

тих, хто молиться і зважає на Нього, чудотворні Божі руки набагато більші за життя.  

Енергійне та активне молитовне життя без сумніву вчить нас, що Бог перебуває в деталях. Писання 

дуже чітко вказує, що молитва впливає на все.  

Марка 9:23-29 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Филип’ян 4:6 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Простота та прямота послання 1 до Солунян 5:17 критична: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Постійне зближення з Богом у молитві є життєво важливим для нашого духовного здоров’я та 

християнського життя. Тільки завдяки дії Святого Духа, даної Євангелієм, ми можемо молитися, і 

завдяки вірі в Ісуса Христа ми можемо бути абсолютно впевненими, що Бог чує наші молитви. Він 

підтримує нас, щоб ми могли жити вільним життям з Тим, Хто нас створив, вдихнув у нас життя і 

любить, як ніхто інший. Заклик до Господа і передача опіки життєвих деталей має велике значення 

в нашій духовній ході та кінцевій меті.  

Отже, коли ми закликаємо Ім’я Господа і молимося постійно, що Бог обіцяє? У вірші цього тижня, 

Він обіцяє: «Я буду слухати».  

Інші переклади трішки відрізняються, і звучать так: «Я буду чути тебе». Бог обіцяє слухати та 

чути. Іноді ми з вами можемо відволікатися слухаючи інших людей, чи не так? В час розмови ми 

можемо думати про те, де ми повинні тепер бути, про те, що ми забули в продуктовому магазині, 

про розмову, яка щойно відбулася з кимось іншим, чи про безліч інших думок.  

Бог не відволікається. Він дає обіцянку, що Він буде слухати  і навіть чути, що ми хочемо сказати: 
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Псалом 10:17 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 50:15 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 7:7 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В Матвія 7:7, Бог обіцяє, що ми отримаємо те, що просимо (згідно Його плану щодо нас). Це 

вирішує той факт, що Бог нас слухає і чує. Він знає, що нам потрібно, про що ми молилися, і 

забезпечує всі наші потреби.  

Єремія був чоловіком молитви, як це відображено в його працях у всій книзі Єремії. Цікаво, що 

багато авторів називали Єремію «плачучим пророком» (щодо стану Ізраїлю), але Єремія був 

жорстким.  

В нього було важке життя. Його послання про покаяння, проповідувані в храмі, не були прийняті 

добре (Єр. 7:1-8:3; 26:1-11). Його рідне місто задумувало проти нього (Єр. 11:18-23), і він зазнав 

численних переслідувань, виконуючи своє служіння (Єр. 20:1-6; 37:11-38:13; 43:1-7). Єремія був 

рішучим, відданим, довготерпеливим послідовником Христа, що мав ціль. Єремія знав, що коли 

він кликав на Ім’я Господа, Бог слухав. Улюблені, ми можемо прийняти сьогодні ту саму правду до 

серця.  

 

Давайте зробимо огляд нашого Золотого Віршика цього матеріалу останній раз. Напишіть Єремія 

29:11-12. Чи можете ви це зробити напам’ять?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

У Бога є особливий план на ваше життя. Шукаючи Його в Слові, допомоги від інших людей і 

знаючи, і знаючи чим Він вас наділив, ваше духовне життя змінить Царство.  

Бог не хоче, щоб ми заробили в Нього за якийсь непослух. Він бажає, щоб ми мали стосунки з 

Ним, а потім ділилися Його любов’ю з тими, кого Він ставить на наш шлях. Він встановив Свій 

мир у нашому житті і бажає, щоб ми шукали миру з іншими.  

Завершуючи це вивчення Єремії 29:11-12, ми йдемо вперед, покладаючи свою надію на Його 

благодать. Ми закликаємо Його Ім’я і без сумніву знаємо, що Він чує нас, любить і слухає. Він 

полюбив нас вічною любов’ю, і Його плани будуть вам на спокій, що ви навіть і не уявляли.  
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Наша вічна надія – це впевненість.  

Це вже зроблена справа – зроблена Христом для нас. Алілуя!  

 

Завершення молитвою: 

Отче Небесний, я люблю Тебе, прославляю та возвеличую. Дякую за життя, яке Ти приготував для 

мене, і за те, що Ти забезпечуєш мене шляхом віри, щоб провести вічність з Тобою. В Ім’я Ісуса, 

Амінь.   
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Нотатки  
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Молитви  
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Донна СНОУ 

 

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 2011 р. 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.  


