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ВІДКРИТІ  

ОБЛИЧЧЯ 

Урок третій 

 

Вивчення 2 послання до Коринтян 3:17-18 

 

«Господь же то Дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж 

відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню,  

і зміняємося в той же образ від слави на славу, 

як від Духа Господнього». 

 

 

 

Урок Один — Господь є Дух  

Урок Два — ВОЛЯ! 

Урок Три — Завіси та Дзеркала 

Урок Чотири — Чудова Переміна 

 

 

 

 

 

Урок перший 
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Господь є Дух 

«Господь же то Дух» (2 Коринтян 3:17а).  

Я не знаю як ви, але є дні, в які я не почуваюся дуже яскраво, дні, коли прокидаючись я не 

підстрибую з піснею на серці та хвалою на вустах. Тим із вас, хто знає мене особисто, буде важко 

повірити цим словам. Я втратила підрахунок кількості людей, які казали мені (а деякі навіть не 

жартуючи), що мені дійсно потрібно бути подалі від усіх форм кофеїну.  

Як би там не було, а такі дні трапляються. Вони трапляються з усіма нами. Такі дні можуть бути 

пов’язані з нашими обставинами або стресовим навантаженням. В інші дні це може бути важкість 

на душі або конкретна духовна битва. Однак ті, менш яскраві дні, на щастя, не визначають наш 

вічний духовний стан.  

У Своїй Божественній мудрості Бог дав нам Свого Святого Духа, щоб бути нашим заступником, 

утішником та джерелом сили. Коли ми почуваємося безсилими, Святий Дух дає нам духовне 

бачення бачити Божу руку в будь-яких обставинах. Ми можемо почуватися не в настрої, але 

Святий Дух завжди в настрої.  

 

Знайдіть хвилинку, щоб виписати 2 Послання до Коринтян 3:17-18: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тепер прочитайте ці вірші вголос. Вони представляють наш Золотий Вірш цього матеріалу. Хочу 

заохотити вас, щоб ви написали їх на своїх картках для нотатків та розташували їх там, де ви 

проводите найбільше свого часу.  

 

В цьому першому уроці ми звернемо нашу увагу на 2 Коринтян 3:17а: «Господь же то Дух». Ці 

слова можуть здатися занадто простими, щоб витрачати на нього цілий урок, але ці слова несуть 

глибоке значення для нас. Грецьке слово «дух» — pneuma, яке вживається у 2 Коринтян 3:17-18, в 

першу чергу означає вітер або дихання.  

Дух – це особа Трійці, яка буквально є диханням Бога в нас. Ми пізнаємо і любимо Бога завдяки 

дії Святого Духа всередині нас. Завдяки Ісусу ми бачимо Божий характер, але саме Дух забезпечує 

наші стосунки з Ним. Господь приходить до нас через роботу Духа Святого.  

В нашому земному житті людство не може жити без кисню. В нашому духовному житті, ми не 

можемо жити без подиху Святого Духа в нас. Як кисень, що дає життя нашому тілу, так і Дух, 

дарує життя нашій душі.  



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 
 

5 
 

2 Коринтян 3:6 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 6:63 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дух – це життя в нас. Коли апостол Павло писав ці слова для нас у 2 Коринтян, він зазначає, що, 

як віруючі Нового Заповіту, Святий Дух звільняє нас від завіси, яка приховує від нас Бога. Дух 

зробив нас вільними! 

Перед смертю та воскресінням Ісуса існувала завіса (буквально), яка відділяла людину від входу в 

Святе Святих у храмі. Один раз в рік первосвященик заходив у це священне місце, щоб принести 

жертви за гріх людей. Але коли ця завіса впала завдяки жертві Ісуса Христа на хресті, ми тепер 

маємо прямий доступ до Бога. Яке значення ця свобода має для вас сьогодні? 

Хто такий Дух Святий насправді? Роблячи спроби навчитися та зрозуміти роботу і служіння Духа 

Святого стало довгим шляхом для мене. Як ви поясните подих Божий? Я вірю, що я не єдина, яка 

має труднощі, тому до кінця цього матеріалу ми дійсно будемо глибоко копати, щоб краще 

зрозуміти роботу Духа у нашому житті.  

(Зробіть паузу на хвилинку для того, щоб помолитися. Попросіть Бога ясності для вашого розуму і 

духа, який хоче навчатися тоді, як ми продовжуємо наше вивчення).  

 

 

Історичною та переважаючою доктриною християнської церкви, згідно зі Святим Письмом, було 

те, що Святий Дух — це людина, яка відрізняється від Батька та Сина, хоча поєднується з обома в 

таємничій єдності Трійці. Він є не просто уособленням чи образним виразом божественної енергії 

чи дії, а розумним агентом, що володіє самосвідомістю та свободою.   

Дух Святий є автором нашого духовного бачення, який дозволяє нам бачити могутню роботу Бога 

в нас, через нас, та навколо нас. Він єдиний автор і творець нашої віри. Святе Письмо дуже 

зрозуміле в тому, що лише віруючі мають цей неймовірний привілей.  

 

 

Задумайтесь над кожним віршом із Писання, представлених нижче, що стосуються нашого 

духовного бачення: 

Йов 42:5 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ісаї 29:18 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Матвія 5:8 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Івана 14:19 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Служіння та робота Духа Святого має першорядне значення у духовному зрості віруючого. Хоча 

існують інші, давайте розглянемо три конкретні служіння та роботу Духа Святого: 

1) Дух відіграв важливу роль у пришесті Христа у плоті та помазанні Його на Його 

служіння: 

2) Луки 1:35 __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Івана 3:34 __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дух Святий був Тим, Хто приніс Марії Добру Звістку про народження Ісуса. Бог посилає до нас 

Духа Святого, щоб передати нам Його могутність, настанови та силу, щоб ми могли іти шляхом, 

який Він призначив для нас.  

3) Дух виявляє всю божественну істину. Святе Письмо – це особливий продукт роботи 

Духа Святого: 

4) Михея 3:8 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Івана 16:13 _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 Тимофія 3:16 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 Петра 1:21 ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Завдяки Духу Святому Бог допомагає нам почути, зрозуміти та навчитися Його правді в силі. Без 

керівництва Святого Духа, ми були б повністю загубленими. Дух Святий перекладає для нас слова 

Божі.  
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5) Дух Святий торкається сердець і сумління людей, вказуючи на істину Своєю силою 

скрізь, де про неї чули, і навіть там, де не чули, надаючи певну міру божественного світла і 

благодатного впливу: 

6)  1 Коринтян 2:4-5 ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Івана 16:7-11 _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ці вірші підтверджують, що ми не стаємо мудрішими в істині і заповідях Божих, якщо сила Духа 

Святого не працює в нас. Він наш Радник. Святий Дух засуджує нас за наш гріх, щоб ми зрозуміли 

нашу потребу у Спасителі. Він постійно підбадьорює і притягує нас до Бога.  

 

Своїми словами опишіть, що ви зрозуміли у світлі цих віршів, про служіння Духа Святого? 

 

 

 

 

Дух Святий засуджує нас за наш гріх і милостиво допомагає нам покаятися та вірити. Він 

відроджує, втішає і освячує віруючих. У цей конкретний вік, від П’ятидесятниці до Другого 

пришестя, Святий Дух виконує особливу роботу в кожному віруючому в той момент, коли він або 

вона отримали віру у Христа, яка спасає.  

 Коли Дух Святий в нас перебуває після нашого хрещення, ми запечатані до дня викуплення 

(Ефесянам 4:30) і нам дається духовне бачення, щоб споглядати Божу чудодійну роботу а нашому 

житті.  

Чи спостерігали ви за Божою роботою у вашому житті цього тижня? 

 

 

Продовжуючи вивчення наступних трьох уроків, я молюся, щоб вивчення матеріалу цього тижня 

заклало фундаментальне розуміння роботи та служіння Святого Духа.  

Опишіть особистість Святого Духа та Його працю у вашому житті своїми словами (див, 1 

Коринтян 12:3).  
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Давайте пригадаємо наш Золотий Вірш цього уроку. Випишіть 2 Коринтян 3:17-18 ще раз: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Реальність присутності Бога доноситься до Божого народу духом Божим. Це одна реальність, без 

якої ми буквально не можемо жити.  

 

Завершення молитвою:  

Отче, дякую за те, що надіслав Свого Духа Святого. Я молюся, щоб Ти продовжував вести та 

направляти мене через Свого Духа для виконання кожної доброї справи, яку Ти призначив для 

мене. В Ім’я Ісуса Христа, Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок другий 

ВОЛЯ! 

«А де Дух Господній, там воля» (2 Коринтян 3:17б). 

 

23 травня 1775 року Патрік Генрі вимовив наступні слова, які живуть і донині: «Дайте мені 

свободу або дайте мені смерть!» Ця фраза лунала протягом століть як заклик до зброї, ризикувати 

всім заради свободи.  

Як для християн, ця фраза набуває зовсім нового значення. Без спасаючої роботи Ісуса на Голгофі, 

проголошуючи свободу для полонених, ми дійсно мали б вічну смерть. Тому, це радше заклик до 
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похвали, аніж заклик до зброї. Ми були в полоні гріха, але в Ісусі ми звільнені від його неволі. 

СВОБОДА.  

В англійській мові є декілька слів, які містять таке насичене і запальне значення. Ми вже не 

обмежені та визначені гріхом. Наша ідентичність у Христі, а Христос – це ЖИТТЯ, ВОЛЯ та 

СВОБОДА. Алілуя! 

Проведіть декілька хвилин для того, щоб написати наш Золотий Вірш цього уроку 2 Коринтян 

3:17-18: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В цьому другому уроці ми звернемо нашу увагу на 2 Коринтян 3:17б: «А де Дух Господній, там 

воля». В перекладі короля Якова написано: «А де Дух Господній, там свобода». Свобода – ще одне 

потужне слово. Ми щасливі жити в країні, яка забезпечує нам велику свободу. Але ця свобода має 

свою ціну. Така ціна включає в себе війну, загибель людей та сімей, які були розірвані на частини.  

В нашому духовному житті сатана обожнює війну. Духовна битва це те, до чого ми повинні 

віднестися дуже серйозно. В той день, коли нас хрестили, сатана намалював ціль на нашій спині. 

Його конкретна мета – наше остаточне знищення. Крапка.  

Він спокушає нас знову і знову протягом нашого життя, щоб відвернути нас від Бога, Його шляхів 

та істинної віри, щоб ми впадали у відчай та інші гріхи. Мета сатани – обманути нас, щоб ми 

повірили у брехню, щоб ми грішили і не мали права на отримання Божої благодаті та ласки. Він 

обманює нас, спокушає, і потім сподівається, що наш сором завадить нам наблизитись до Бога.  

Розумієте, сатані подобається рабство.  

Ісус же любить свободу. 

Ісус зголосився бути жертвою раз і назавжди, щоб ми могли відчути життя та свободу в Ньому. Він 

зняв нашу завісу, щоб ми могли побачити Його велич.  

Однією з головних місій християнина є проголошення духовної свободи для тих, хто не вірить, що 

Ісус жив на землі, помер і воскрес, і що Він пішов готувати місце для всіх віруючих на небі: 

Галатам 5:13-14 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Об’явлення 1:5-7 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Воля, яку принесла жертва Ісуса на хресті, була духовною. Свобода від утисків, які сатана підкидає 

в наш бік щоразу, коли ми спотикаємося. Є багато аспектів духовної свободи для тих, хто вірить у 

спасаючу силу Ісуса:  

 

Неволю від гріха розрушено. 

Дії 13:38-39 

________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Римлянам 8:1-2 __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Божа істина зробила нас вільними.  

Івана 8:32 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Римлянам 6:22-23 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ця свобода, про яку говорить апостол Павло у 2 Коринтян 3:17б, є тією свободою, яка приходить із 

спасінням у Христі. Грецьке слово «воля» або «свобода» —  eleutheria, що означає свободу робити 

речі, які не мають відношення до спасіння.   

Політичне поняття свободи в грецькому світі було частково сформовано у контрасті з рабством. 

Раби належать іншим, а не собі. Діти ж Божі вільні, тому що вже не належать князю цього світу. 

Ми маємо зосередження та покликання на царство.  

В еллінізмі філософська концепція свободи набуває форми незалежного самовизначення. Пошук 

свободи вимагав дослідження внутрішньої природи.  

Для християн, занурення і пошук самих себе, не приносить свободи. Наш гріх робить нас 

внутрішньо недосконалими, тому внутрішній пошук самих себе без Бога дає нам лише  
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розуміння недосконалого існування. Але коли ми розуміємо божественне, через силу Духа Святого 

Він направляє та наставляє нас до справжньої свободи в Ньому.  

Коли я подивилася на визначення слова «воля» у словнику, там сказано: «бачити СВОБОДУ». Як 

мило! У Христі ми можемо споглядати та бачити нашу свободу.  

Яке підтвердження дає нам послання до Галатів 5:1? 

 

 

 

 

Бог звільнив полонених (нас)! Оскільки ми були звільнені, чи означає це, що ми маємо повну 

свободу робити те, що хочемо, незалежно від наслідків? Абсолютно ні! Ісус звільнив нас не для 

того, щоб ми просто веселилися.  

Ми вільні для конкретної мети: 

Галатам 5:13 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

1 Петра 2:16 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

У своїй свободі ми маємо жити життям, яке служить Богові і веде інших до Нього. Наше життя 

повинно відображати Його славу в нас. Ми не повинні поєднуватися з невиразною масою людей. 

Ми повинні жити побожно, щоб інші бажали любові, миру та свободи (волі) Бога.  

 

Які є способи, де Дух Святий посилає можливість жити виразним життям для Бога?  

 

 

Присутність Духа Святого забезпечує для нас духовну волю.  

Що написано у Римлянам 8:9-10? 
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Давайте розберемо ці вірші, і не поспішаючи обміркуємо важкі запитання. Всі ми боремося із 

гріхом. Однак навіть коли ми боремося з певним гріхом (і всі ознаки вказують на нього), нам все 

рівно важко визнати цей гріх, та віддати нашу боротьбу в руки Христа.  

В якій сфері свого життя ви найбільше боретеся, дозволяючи Христовій свободі керувати вашим 

життям? 

 

 

Що заважає вам передати цю боротьбу Богові?  

 

 

Ми воюємо з нашою гріховною природою кожного дня, але нам не потрібно боротися самотужки. 

Незалежно від того, чи ми боремося з якоюсь залежністю, чи поганим ставленням, чи іншим 

гріхом, Христос, який живе у нас, дає силу для подолання.  

Ми покликані довіряти Христу у всякі часи та обставини. Чи стає це завдання легшим? Звичайно 

ні. Казати, що ми віддали свою боротьбу Христу, набагато легше, ніж зробити це від душі. Легко 

вдавати багато речей, але чесно жити ними, вимагає віри та довіри в Христа. Ось чому хрест був 

настільки критичним. Хрест – це основна картина Божої любові та благодаті до Його улюблених 

дітей. Христос помер, щоб звільнити нас від гріховної боротьби, яка відділяє нас від Нього.  

 

(Зробіть паузу на хвилинку. Попросіть Бога чітко визначити вашу найбільшу духовну боротьбу за 

свободу, яку ви зазначили  вище. Витратьте трохи часу, щоб розповісти Богові про цю боротьбу у 

молитві. Попросіть, щоб Його сила взяла верх над цим раз і назавжди).  

 

 

 

Давайте пригадаємо наш Золотий Вірш цього уроку. Випишіть 2 Коринтян 3:17-18: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Свобода. Воля. Христос звільнив нас саме для свободи. Ми звільнені від переможеного життя в 

полоні. Гріх не визначає наше життя з вами. Через силу Духа Святого ми отримуємо неймовірний 

привілей жити життям свободи та похвали нашого Царя. Послухайте слова гімну: «Веди Царю 

Вічний», в той час, як ми завершуємо наш урок:  
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Веди Царю Вічний, доки не припиниться люта війна гріха 

І святість  прошепоче солодке «амінь» миру.  

Бо не гучним зіткненням мечів та стукотом барабанів, 

Але ділами любові та милосердя Царство Небесне приходить.  

 

Завершення молитвою:  

Отче, звичайне «дякую» здається настільки неадекватним у порівнянні з тією свободою, яку Ти дав 

мені. Ціна моєї свободи було життя Твого Сина. В мене немає слів, щоб виразити наскільки велика 

Твоя любов, яку Ти продемонстрував. Нагадуй мені, що сила в перемозі ворога лежить не в мені, а 

в Тобі. Допоможи мені бути сміливим і знаходити притулок в цій чудовій істині. В Ім’я Ісуса, 

Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок третій 

Завіси та Дзеркала 

«Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу 

Господню» (2 Коринтян 3:18а). 

 

Чи провели ви якийсь час сьогодні перед дзеркалом? Коли я готувалася піти на роботу сьогодні, я 

перевірила в дзеркалі, що моє волосся закріплене саме так, як мені потрібно, макіяж був рівними, а 

одяг підібраний правильно.  

Однак чи зауважили ви, що в дні, коли нам не доводиться кудись виходити або перед кимось 

з’являтися (окрім як возитися навколо дому), ми не надто дбаємо про свій зовнішній вигляд. В 

мене є одежа, яку я люблю одягати вдома або під час роботи в садку. Ви знаєте про що я маю на 

увазі. Зношені, з плямою від фарби в одному чи двох місцях, і злегка потьмянілі від багатьох разів 

прання.  
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Та я не одягаю такий одяг на широкий загал. Чому? На якомусь рівні, ми з вами дбаємо про те, як 

сприйматимуть нас інші. Ось чому ми проводимо час перед склом огляду (якщо говорити мовою з 

епохи моєї бабусі).  

Але є дещо інше. Є дещо, чим володіють діти Божі, що не можна побачити у звичайному дзеркалі. 

Його слава. Святе Письмо говорить нам, що ми стали дзеркалом, яке відображає славу Господню, 

яка живе в нас. Це чудова істина, яка приводить нас до тями. Приводить нас до тями тому, що інші 

бачать Ісуса через наші слова та вчинки.  

Знайдіть хвилинку для того, щоб поміркувати над своєю поведінкою до інших за останні 48 годин. 

Що побачили у вас інші? Посеред життєвої суєти, чи відображаємо ми постійно Його славу 

іншим?  

Випишіть наш Золотий Вірш 2 Коринтян 3:17-18: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В цьому третьому уроці ми продовжуємо розглядати 2 Коринтян 3:18а «Ми ж відкритим обличчям, 

як у дзеркало, дивимося всі на Славу Господню». Є щось таке у слові «відкритий», що змушує 

багатьох вагатися. Це слово, яке не додає почуття безпеки, чи не так? Швидше, як правило, воно 

підвищує певний рівень незахищеності та вразливості.  

Словник Вебстера дає визначення слову «відкритий»: —  «оприлюднене для загального відома або 

перевірки; зробити очевидним». Особисто для мене, є деякі речі, які я б не хотіла, щоб про них 

повідомляли публічно. Всі ми маємо певні думки та дії, які б викликали великий сором, якби вони 

були відображені на великому екрані в центрі міста. Які думки або дії ви не хотіли б відкрити для 

громадського перегляду?  

Версія перекладу Короля Якова в 2 до Коринтян 3:18а говорить: «але ми всі з відкритим обличчям 

дивимось, як у скло, на славу Господню». Важливо, що це єдиний раз у всьому Писанні 

трапляється фраза «дивитися, як у скло». Це означає, що ми повинні бути дзеркалами, які 

відображають Божу славу. Я не знаю як ви, але це змушує мене зупинитися і подумати, що саме 

відображається у моєму дзеркалі.  

В грецькій, версія короля Якова, слово «відкрито» (anakalypto) означає «відкрити, розкрити 

відтягнувши завісу». Призначення завіси – приховати або прикрити. Там, де завіса, Божа слава не 

може бути відображена.  

Скільки разів на тиждень ми приховуємо або завуальовуємо дивовижні шляхи Божої роботи в 

нашому житті тому, що це не крута тема для розмови у натовпі? Коли ми приховуємо Його славу і 
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видаємо Його працю в нашому житті як нашу особисту, ми позбавляємо Бога слави, на яку Він 

справедливо заслуговує.  

 

Що доручає 1 Коринтянам 16:24? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В Старому Заповіті, коли Мойсей пішов на гору Сінай, щоб отримати десять Заповідей, його 

обличчя випромінювало Божу славу після їхньої зустрічі. Насправді, Господня слава була 

настільки яскравою, що Мойсею потрібно було носити покривало на обличчі для того, щоб люди 

не боялися. Запишіть, які основні моменти ви побачили при читанні книги Вихід 34:29-35: 

 

 

 

 

Ви помітили, що споглядання Господньої слави змусило Мойсея сяяти в буквальному розумінні? 

Ізраїльтяни злякалися, коли побачили, як Господня слава відобразилася на обличчі Мойсея.  

Чому? 

 

В світлі Господньої слави вони чітко усвідомлювали свій гріховний стан. І вони навіть не отримали 

повного впливу Господньої слави!  Вони отримували відблиск, який дуже швидко слабнув або 

згасав, і все ж вони благали Мойсея одягнути покривало на обличчя.  

Коли люди бачать Божу славу, вони також бачать як сильно вони згрішили і позбавлені Божої 

слави. Просто говоріть про Бога і те, як Він працює у вашому житті серед натовпу, та дивіться на 

те, що буде далі. Метушня. Відведені очі. Відверті прояви гніву. Швидка зміна теми. Ніхто не 

любить бачити себе очима Бога, тому що ми бачимо кожну ваду, дефект та невдачу.  

Але Бог дивиться на Своїх дітей через жертву крові Ісуса Христа на хресті. Він бачить нас святими 

і без жодних вад! 

Як Новозавітні християни (які живуть по благодаті через Євангеліє Христове) ми можемо бути 

сміливими, не боячись Божої слави, яка була проявлена в Ісусі Христі.  

Прочитайте 2 Коринтян 3:7-16. Чим відрізняються ці вірші від книги Вихід 34? 
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Ви пам’ятаєте пісню? «Це моє маленьке євангельське світло»? Це стосується світла Господньої 

слави, яке ми повинні відображати як Його діти. Ось основні слова (пропускаючи фрази, що 

повторюються): 

Це моє маленьке євангельське світло, я дозволю йому світити.  

Чи сховати його у бушель? Ні! Я дозволю йому світити.  

Не дозволяйте сатані задути це світло, я дозволю йому засяяти! 

Скрізь навколо, я дозволю йому блищати.  

Нехай воно світить аж до приходу Христа, я дозволю йому світити, 

Нехай сяє весь час.  

 

Чи дозволяємо ми цьому світлу сяяти весь час? Чесно? Зайнятість наших днів і тиск життя в 

сучасній культурі часом гасить це світло, чи не так? Потрібно багато зосередження, щоб випустити 

це світло, там де воно було приховане. Потрібна мужність, щоб зняти це покривало і дозволити 

світлу сяяти.  

Ми покликані бути Божим світлом у темному світі, щоб відображати Його славу тим, що навколо 

нас – не викликати страху, але відродити надію. Надія в те, що бачать наші очі, — це не все, що є в 

житті.  

В нашому вірші цього уроку, слово «дивитися» (грецькою – katoptprizo) посилається на слово: 

спостерігати, відображати або дивитися у дзеркало. То що ж інші бачать в нас? Господня слава, що 

живе в нас, чи щось інше? Славу Господню часто описують як пишна, яскрава, досконала і 

благодатна. На які дивовижні речі ми споглядаємо! 

 Що нам каже Матвій 5:14? 

 

 

Як ваші дії та вчинки відображають Його славу для світу? 

 

Божа слава  —  це справді щось, що варто роздивитися. Якщо ви це бачили, ви розумієте, що я маю 

на увазі. Коли світло і праця Бога настільки яскраві в людині, що ми більше не бачимо людини. 

Наш погляд спрямований в тронну залу Бога! 

В Святому Письмі, Слава Господня часто називається Shekinah – видимим проявом Божої 

присутності. Шекіна – це надприродне світло (або хмара), яка з’явилася на престолі милосердя або 

покривало примирення Ковчегу Заповіту; місце, де перебувала присутність Бога, коли Він вів 

ізраїльтян по пустелі. Перелічіть, де ви бачите, сяяння Божої shekinah, у наступних віршах: 

Вихід 13:21-22 _______________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Вихід 40:35 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Левит 16:2 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Луки 2:9 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Існує ще одна завіса, про яку говорить Святе Письмо. Це була завіса, яка відділяла Святе місце від 

Святе Святих у старозавітній скинії.  

У книзі Вихід ми бачимо, як Бог скеровував Мойсея щодо точного будівництва скинії. Він дав 

вказівку Мойсею захистити Свою присутність (або славу) від народу масивною завісою. 

Прочитайте про цю завісу або покривало у книзі Вихід 26:30-34. Що саме вражає вас у цих 

віршах?  

 

 

Скинія Заповіту була єдиною деталлю у Святе Святих, де перебувала Божа присутність. Звідти Бог 

передав Мойсею вказівки. Ковчег був серцем скинії. Найсвятіше місце.  

У книзі Вихід 39:21-40:35, з особливою конкретністю, Бог розказав, як потрібно будувати та 

облаштувати скинію. Коли всі предмети для скинії були завершені згідно точних Божих вказівок, і 

після того, як Мойсей оглянув і благословив кінцеву роботу працівників, Мойсей розпочав процес 

налаштовування скинії. Коли все було встановлено так, як Господь наказав, слава Господня 

наповнила скинію.   

Зверніть увагу, що Мойсей налаштовував скинію разом з Ковчегом. Він розпочав із серця скинії та 

спорудив все інше навколо неї. Бог робить те саме з вами та зі мною. Він працює із середини.  

Бог розпочинає з нашого серця і продовжує Свою роботу, коли формує нас по подобі Свого сина 

через силу Духа Святого. Він не розпочинає з того, що переставляє меблі в інше місце. Він 

розпочинає з переоцінки нашого серця. Зміна зовнішніх обставин не дозволяє нам пройти далеко. 

Перетворення наших сердець веде нас до Нього. І тоді Його слава СВІТИТЬСЯ в нас! 

Та завіса, яка відділяла Святе Святих від решти світу, була на місці аж до розп’яття Ісуса на 

Голгофі. Коли Ісус добровільно приніс жертву за гріхи всього світу, храмова завіса розірвалася 

зверху до низу. (Матвія 27:50-51; Марка 15:38; Луки 23:44-46).  

Завіса більше вже не відділяє нас від Божої присутності. Ми отримали повний і славний доступ до 

Бога через нашого Господа і Спасителя, Того, який зняв це покривало.  
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Прочитайте і будьте підбадьорені словами надії в посланні до Євреїв 6:17-20.  

 

 

 

 

 

Ми – спадкоємці Божої обітниці. Завдяки спокутній жертві Ісуса завісу було знято, і ми можемо 

особисто побачити Божу славу. Але ми покликані не просто бачити Його славу, а відображати її. 

Дякуючи роботі та служінню Духа Святого, ми можемо це робити.  

Тоді завдяки євангельському заклику Духа Святого ми отримуємо неймовірний привілей бути 

зібраними разом із нашим Спасителем. Чим ближче ми наближаємося, тим яскравіше ми стаємо.  

Іноді мені цікаво дізнатися, як виглядало обличчя Мойсея, коли він випромінював славу Господню. 

Моя молитва про те, щоб ми випромінювали Божу славу настільки сильно, що інші не зможуть 

встояти перед нею і потягнуться до Господнього світла, як нічний метелик на світло.  

 

 

Завершуючи, я попрошу, щоб ви взяли свої Біблії і пройшли зі мною.  

Підійдіть до найбільшого дзеркала у вашому домі та станьте перед ним. Уважно придивіться до 

свого відображення. Та дивовижна особа, яка дивиться на вас, була створена та зіткана самим 

Богом в утробі вашої матері. Він знає точну кількість волосся на вашій голові. Він все знає про вас 

тому, що Він створив вас. І Він любить вас більше ніж ви можете собі уявити.  

Дивлячись на своє відображення, не звертайте увагу на ті недоліки, які ви зазвичай бачите. 

Дивіться на Слово Боже, яке ви тримаєте у своїх руках, і дивіться на себе через це Слово.  

Відкрийте книгу Псалмів 139. Повільно та з обережністю прочитайте ці слова вголос для себе у 

дзеркалі.  

 

 

Ви це бачите? Господь серед вас. Його слава у вас та відображається у вас. (2 Коринтян 5:16-21) Ви 

дивовижне дзеркало! Нехай Його світло сяє! 

 

Давайте пригадаємо наш Золотий Вірш цього матеріалу. Випишіть 2 Коринтян 3:17-18.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Наше життя, як Його дітей, повинно відображати славу Господню з відкритим обличчям. Тільки 

завдяки Його благодаті слава Господня живе у вас.  

Запитання наступне: чи дозволю я світити цьому маленькому світлу, чи мій вибір буде його 

приховати? 

 

 

Завершення молитвою: 

Отче, дякую, що Ти розпочинаєш Свою роботу в мені із середини. Я молюсь, щоб через силу Духа 

Святого Ти продовжував наближати мене все ближче і ближче до Себе. Моє найбільше бажання – 

відображати ТВОЮ славу, а не «вписуватися» зі світом, і відображати те, що він вважає за славу. 

Коли я дивлюся у дзеркало, допоможи мені не пропустити дива Твоєї слави, яка сяє в мені – для 

Твоєї слави, честі та похвали. В Ім’я Ісуса, Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок четвертий  

Чудова Переміна 

«і зміняємося в той же образ від слави на славу, 

Як від Духа Господнього» (2 Коринтян 3:18б). 

 

Птахокрилка королеви Олександри – є найбільшим метеликом у світі. Його розмах крил сягає до 

30,48 см в довжину. Цей дуже рідкісний (та зникаючий) вид зустрічається лише на невеликій 

смужці низинного прибережного тропічного лісу на півночі Папуа-Нової Гвінеї. Потрібно 

приблизно місяць часу для цього чудового творіння перетворитися з яйця у лялечку, а потім у 

доросле творіння.  

Однак, як тільки ці метелики досягають зрілості, їхній ріст та розвиток зупиняється, і вони живуть 

всього три місяці. Незважаючи на те, що цей приголомшливий метелик є найбільшим та 
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найпишнішим серед свого виду, потенціалу на майбутньому він не має. Чотири місяці — це все. Це 

настільки далеко, наскільки вони можуть жити.  

В нас з вами інший потенціал на майбутнє. Завдяки Божій великій любові до нас, яка проявилася у 

виконаній роботі Ісуса на хресті, а також постійній роботі Духа Святого в нас, нам люб’язно і 

приголомшливо було запропоновано неймовірний майбутній потенціал. Він створив нас, щоб бути 

провідниками Його благодаті, любові та милосердя. Він змінює нас зсередини назовні, щоб 

проявити Свою красу, щоб Його надія сяяла в темному світі.  

В Ньому ми маємо чудову можливість впливати на життя євангельським посланням. В цього 

потенціалу немає меж.  

Знайдіть хвилинку, щоб написати наш Золотий Вірш цього матеріалу. 2 Коринтян 3:17-18: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В останньому уроці, ми завершуємо наше вивчення 2 посланням до Коринтян 3:18б: «і зміняємося 

в той же обрах від слави на славу, як від Духа Господнього». Коли ви чуєте слово «змінюємося», 

про що ви думаєте? 

Чи пам’ятаєте ви іграшки та мультфільми «Трансформери?» Трансформери – це іграшкові роботи з 

рухомими частинами, які перетворюються з робота в транспортний засіб і навпаки. Кожного разу, 

коли дія вимагала, щоб робот рухався, Трансформер перетворювався на транспортний засіб 

якогось виду і злітав у бік дії. Коли дія припинялася, вони знову перетворювалися у робота.  

Як християни з Духом Святим, який працює в нас, ми стаємо такими транформерами. Ми 

покликані рухатися в сторону Ісуса та добрих справ, які заздалегідь були приготовлені для нас. 

Продовжуючи рухатися в сторону Ісуса, Святе Письмо обіцяє, що ми будемо поступово 

перетворюватися в Його подобу.  

Дивовижний аспект нашого перетворення полягає в тому, що це ніколи не припиняється. Нам не 

потрібно повертатися в подобу роботів.  

Жити у світлі, любові та силі Ісуса, яка змінює нас – це життя на краю, друзі! Немає ніякої іншої 

дії, що хвилюватиме вас або благословлятиме яскравими кольорами та зціленням душі, як життя у 

відданому, прославляючому, перетвореному житті. НІЯКОЇ. Він – життя!  

 В перекладі Короля Якова в 2 до Коринтян сказано: «перетворюємося на той самий образ від 

слави до слави, як і завдяки Духу Господньому». Слово «перетворюємося» в перекладі з грецького 

слова metamorphóō, що означає зміну в іншу форму; перетворювати; або преображення.  
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Ви колись зустрічалися з кимось, хто став християнином в пізньому віці? З часом, коли Бог діє в 

них і через них, вони до глибини відрізняються, оскільки дозволяють Богові працювати в їхньому 

житті. Їхні бажання та пріоритети змінюються. Їхній напрямок та цілі змінюються. Їх ставлення та 

манери все більше схожі на Ісуса. Це дійсно дивовижно спостерігати.  

Metamorphóō з’являється всього чотири рази в Новому Заповіті. Кожного разу це стосується 

преображення. Знайдіть хвилинку, щоб записати три інші випадки цього дивовижного слова: 

Матвія 17:2 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 9:2 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Римлянам 12:2 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Слова «преображення» та «перетворення» перекладені як metamorphóō. Яке перетворення ви 

побачили у кожному уривку?  

 

 

 

В Римлянам 12:2 metamorphóō відноситься до трансформації нашого розуму. Цей уривок є для нас 

критичним. Наші думки диктують нашим діям. Коли Бог преображає наш розум, наші дії 

змінюються. Вивчаючи Писання, Він відновлює наш розум Своєю істиною, благодаттю та 

любов’ю. Тому наші дії відображають це для інших. Нам легше любити, прощати швидше, охоче 

проявляти більше милості. Розум, який радикально перемінений Богом, може торкнутися 

мільйонів життів.  

 

Подумайте про апостола Павла. В той назначений Богом день, коли Павло подорожував до 

Дамаску, щоб переслідувати християн (Дії 9), Ісус зустрівся з Ним і розпочав роботу над зміною 

його розуму. Павло вже не думав про переслідування християн. Він думав про Христа. Він 

роздумував над спасаючою роботою Ісуса на хресті. Він думав про свободу та надію, яка надається 

кожній людині, і він поставив перед собою мету розповісти про це всім.  

З часом Павло переніс ці думки на папір. Як результат, апостол Павло є одним з найглибших 

прикладів життя, повністю зміненого Богом для того, щоб мільйони життів були змінені в продовж 

тисячі років посланням про спасаюче Євангеліє Ісуса Христа.   
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І Римлян 12:2, і 2 Коринтян 3:18 мають на увазі трансформацію (процес освячення з часом, а не 

миттєву зміну), яка відбувається в нас, коли Святий Дух наближає нас ближче до Ісуса. 

Незважаючи на те, що ми були створені по подобі Божій (єдине творіння, яке Він створив по 

образу Своєму), цей образ було втрачено при гріхопадінні (див, Буття 1:26-27; 2 Коринтянам 4:4; а 

також 1 Івана 3:2). Та на цій стороні небес, наші душі відроджені в образ Христа, де Його 

благодать здійснюється через Святого Духа.  

Ми неминуче перетворюємся в подобу Христа: 

1 Коринтян 15:49 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Колосян 3:10 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1 Івана 3:2 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Бог постійно працює над нами Своїми люблячими руками. Я знаю, що трапляються дні, коли ми 

бажаємо побути наодинці в наших комфортних коконах. Нам подобається вигляд того, де ми 

знаходимося. Ми звикли до його запаху. Ми розставили меблі саме там, де нам подобається. Ми 

знаходимо спокій у буденній рутині.  

Але, дорогі, Бог приготував для нас Свій конкретний план. В результаті Його плану – Він 

прославлений, а наше духовне життя зростає, що є чим завгодно, але не буденне та рутинне: 

Псалом 84:7 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Приповісті 4:18 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1 Тимофія 4:15 _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Поступова зміна в Ісусову подобу виражається фразою «від слави до слави». Не від слави Закону 

до слави Євангелія. Не від слави Мойсея до слави Христа. Але від слави, яка є справжньою 

реальністю через благодать у Христі, до повноти слави на небесах.  

У 2 до Коринтян 3:17-18 слава розпочинається тут, у благодаті, і зростає до досконалої слави 

допоки цей образ буде завершено як у тілі, так і в душі. Святі чудово передають образ Христа і 

бачать Його таким, яким Він є.   

Оскільки ми дійсно віримо і живемо в істині, що Ісус помер, переможно воскрес і вознісся, щоб 

приготувати нам місце на небі, інші повинні помічати зміну нашого життя:  

Псалом 34:5 __________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

Даниїла 12:3 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Филип’ян 2:15 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Є багато прикладів по всьому Писанні тих, хто яскраво світив від слави Господньої, але Мойсей 

пропонує нам найсильніший приклад: 

Вихід 34:30 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ця слава, яка приходить від Господа, і перебуває в нас – це робота Духа Святого в нас. Дух забирає 

завісу з нашого серця, щоб ми відкритими обличчями могли мати дивовижний привілей 

споглядати на Господню славу. Це той самий Дух, який поступово перетворює нашу душу в образ 

Христа. Протягом нашого життя Дух Святий продовжує роботу благодаті в нашій душі, збільшує 

віру і розширює наші погляди на славу Христа. Робота Духа Святого вирішальна для кожного 

віруючого. Ми можемо обрати заблокувати її, або ми можемо прийняти її і жити в повноті Божого 

потенціалу.  

Що було найбільш визначним для вас у вивченні про роботу та служіння Духа Святого за останні 

чотири уроки?  

 

 

Яким чином це змінить вашу духовну подорож? 

 

 

 

Давайте ще раз пригадаємо наш Золотий Вірш. Випишіть 2 Коринтян 3:17-18:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Реальність Божої присутності доноситься до Божого народу Духом Божим. Дух Святий – це Божий 

подих в нас. Він дає нам можливість жити вільним життям, незалежно від пристрасті сатани до 

духовної війни та полону.  

Пам’ятайте, що кожного разу, коли ви дивилися у дзеркало, ви отримали надзвичайний привілей 

відображати славу Господню у темряві світу. Проказуйте собі Псалом 139 знову і знову. Через силу 
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Духа Святого, нехай ваші випромінюючі, гарнi, відкриті обличчя сяють у цей світ, щоб інші 

бажали пізнати Ісуса, як Господа та Спасителя.  

 

Завершення молитвою:  

Отче, я не знаходжу слів, щоб виразити, як Ти продовжуєш звертатися до мене в любові. Я 

молюсь, щоб Твоє світло сяяло так яскраво в моєму житті, що люди не зможуть встояти перед 

Тобою і не прийти до Тебе. 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 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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