
ДРУЖБА І СТРАХ — близькість

3 день. ІВАНА 15:12-15

Ось заповідь Моя: щоб ви любили один одного, як Я вас полюбив. Немає більшої любові, коли людина
своє життя покладе за друга. Всі ви — Мої друзі, якщо виконуєте все, що Я вам заповідаю. Я більше не
називаю вас слугами — слуга не відає, що господар його робить. Я назвав вас друзями, бо все довірив
вам, що чув Я від Отця Свого.

ЛУКИ 10: 38-42

Мандруючи, Ісус і Його учні зайшли якось до одного селища. І їх гостинно привітала жінка, яку звали
Марта. Вона мала сестру Марію, яка сіла біля Господніх ніг і слухала те, що Він говорив. А Марта була
дуже заклопотана по господарству. Вона підійшла до Ісуса й запитала: «Господи, чи Тобі байдуже, що
сестра моя всю роботу звалила на мене саму? Скажи їй, щоб допомогла мені». Ісус відповів їй: «Марто,
Марто, ти турбуєшся та журишся про багато справ, а необхідною є лише одна. Марія ж вибрала те
найкраще, чого в неї ніхто не відбере».

Людський мозок — одне з чудес світу та доказ існування Бога. Коли ви розмірковуєте про Бога
(думаєте про нього, роздумуєте, думаєте в дусі), ви шануєте Його, поклоняючись Йому вашим чудово
створеним розумом. Але Бог бажає більшого за вашу участь у поклонінні за допомогою розуму. Він
хоче більше, ніж ваша праця та послух. Бог хоче ваше серце.

Прочитайте Івана 15:12-15. Опишіть відносини, які Ісус хоче мати з вами.

Ісус хоче не менше і не більше — близьких і глибоких відносин. Він хоче інтимності. Вчора ви
роздумували про важливість Божої величі. Але якщо ви просто поважаєте Бога без почуття близькості до
Нього, то ви втрачаєте ту любов, яку Батько відчуває до вас. Я вірив у Бога, служив Богу та навіть любив
Бога, але багато років я не міг сказати, що я близький з Ним. Мої стосунки з Богом були на рівні мозку,
на інтелектуальному рівні. Я цінував Його добрість. На щастя, Бог не збирався зупинятися на цьому. Він
прорвався в моє серце так, що я точно знаю, що Він любить мене.

Прочитайте Луки 10:38-42. Уявіть те, що відбувається там. Хто відчуває себе відповідальним за вечерю?

Чи проводила вона час з Ісусом?

Чого вона хотіла від сестри?

Що було неправильним у цьому?

Чого найбільше хотів Ісус?

Мораль історії не в тому, що наші справи не духовні, а в тому, що, перш за все, Ісус бажає мати близькі



стосунки з нами. Іноді це означає, що нам слід відкласти наші повсякденні справи в сторону, щоб бути в
Його присутності. Одній з церков Ісусу довелося послати таке слово: «Знаю діла твої, і працю твою, і
твою терпеливість, і те, що ти не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами,
але ними не є, і знайшов, що вони фальшиві. І ти маєш терпіння, і працював для Ймення Мого, але не
знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов». (Одкровення 2: 2-4). Вони були зайняті,
але більше не насолоджувалися своїми відносинами з Богом.

Близькість в поклонінні важлива. Ми любимо гімни з глибоким теологічним змістом, але нам також
подобаються прості пісні любові, які говорять про те, як сильно ми захоплюємося Богом. У 1976 році,
коли Керол Уімбер почала служіння у своєму домі для вигорілих християн, вона виявила, що присутність
Бога приходила, коли вони співали певні пісні.

Це були пісні, які більше зверталися до Господа, ніж говорили про Нього. Потім Бог дав їй слово
ПОКЛОНІННЯ. Вона побачила його у своєму дусі як заголовок газети. Воно збентежило її, тому що в її
розумінні слово “поклоніння” означало звичайне недільне служіння поклоніння. Керол почала помічати,
що коли їх домашня група співала пісні, звернені безпосередньо до самого Бога, особисті, то Божа
присутність була особливо сильною. Група також дізналася, що сила поклоніння показує глибину
особистого часу, який люди проводили на тижні з Богом. Поклоніння стало не просто часом зустрічей.
Таке поклоніння помістило його в центр церковного життя.

Біблія сповнена віршів (і ви їх знайдете ще), які показують, наскільки близько Бог хоче бути до нас. Не
задовольняйтеся нічим меншим, ніж Його любов'ю.

Наскільки ваші відносини з Богом близькі?


