
ФОРМИ І ПОЛОЖЕННЯ ПОКЛОНІННЯ

4 день. ПСАЛОМ 95: 1-7

Ходімо, звеселімось перед Господом, звертаймося до Нього співом голосним. Співаймо ж величальну нашій
Скелі рятівній! Підійдемо зі вдячними пожертвами до Нього, музикою розбудимо Його. Бо Господь — то наш
великий Бог, над усіма богами Він царює. Адже весь світ Йому підвладний — весь, від безодні до найвищої
гори! Йому належить все: і океани, й твердь земна — бо створене це все Його руками. Схилімось перед Ним,
покірні будьмо! Благословімо Господа, що нас створив! Ми зробимо це тому, що Він — наш Бог, а ми —
народ, якого Він плекає наче стадо. Ми — вівці, що бредуть за помахом Його руки, і слухаємось голосу Його.

Коли я вперше відчув, що таке справжнє поклоніння, це змінило моє життя. Близько 200 осіб зібралися на
конференцію зі зцілення. Лідером поклоніння був типовий представник Каліфорнії в рожевій кофтинці, який
співав нікому не знайомі пісні. Він закрив свої очі, став грати на гітарі та співати пісні Ісусу. Зазвичай мене
такі речі не вражали. Але здавалося, що він торкався самих небес. Я теж хотів бути там, віч-на-віч з Ісусом.
Він не чинив ніякого тиску на навколишніх. Насправді він ігнорував присутніх. Він просто вихваляв Господа
та дозволяв іншим приєднатися до нього. Це було найсолодшим моментом у моєму житті, і моє серце почало
відтавати. Цей досвід назавжди змінив моє розуміння хвали.

В якийсь момент на другий день конференції я озирнувся навколо під час поклоніння. Багато людей стояли з
піднятими вгору руками, деякі були на колінах, деякі сиділи з закритими очима. Коли пісня закінчилася,
люди продовжували бути у захваті перед Господом — хтось вимовляв це словами, хтось співав на «мовах».
Ми були перед троном Божим, занурилися в щось дивовижне. І потім я дещо зрозумів. Я був пастором у
церкві, де поклоніння не було виразним. Я зрозумів, що якби стародавній єврей зійшов зі сторінок Біблії у
своєму одязі та запилених сандалях і увійшов в мою церкву, він би не відразу зміг зрозуміти, що
відбувається. Але якби той же самий єврей увійшов би на зібрання, яке вів хлопець у рожевій кофтинці, то
він би озирнувся навколо і сказав: «О, ці люди поклоняються Всемогутньому Богу», підняв би свої руки та
приєднався б до нас.

Поклоніння має бути виразним і виходити з усього нашого серця. Звичайно ж, ми можемо хвалити Бога
словами, але багато наших поз і дій «висловлюють зовні те, що відбувається всередині».

З’єднайте лінією вираз поклоніння та відповідний вірш з Біблії.

Співають Псалом 149:3

Схиляються Псалом 94:6

Стоять на колінах Неемія 8:6

Плескають у долоні Псалом 46:7

Танцюють Одкровення 5:14

Вигукують Псалом 46:2

Піднімають руки Псалом 99:1

Поклоніння в Біблії має вираз у пісні, вигуках, танцях, схиляннях, приношенні жертви хвали та піднятті рук.
Більш ніж 50 разів в Псалмах сказано говорити та вигукувати перед Господом та понад 60 разів — співати!
Крім цього, єврейське слово поклоніння (шаках) буквально означає схилитися або впасти ниць. Одне з



єврейських слів хвала (яда) продовжує ідею — тримати руки догори в поклонінні перед Господом. Бог
зацікавлений у фізичному виразі поклоніння. Ми шануємо Бога, тому важливо використовувати наші тіла в
поклонінні. Лідер поклоніння та автор пісень Джек Хейфорд сказав: «Фізичне вираження хвали допомагає
нам бути відкритими, чесними та відданими». Чи є серед цих виразів поклоніння якісь нові для вас? Чому б
вам не використати їх під час вашого усамітнення з Ним сьогодні? Спробуйте!

АУДІЄНЦІЯ БОГА

Щоб бути виразним і вільним в поклонінні на зібраннях, концентруйтеся на Господі, а не на людях навколо
вас. Не турбуйтеся про те, хто і про що думає. Беріть до уваги лише думку Бога. Коли ми концентруємося на
Богові, це дозволяє нам мати правильне ставлення серця. Ви можете подумати: «Подивіться на цього
хлопця, як він витанцьовує. Оце блазень!». Але ви не можете судити серце іншої людини або вираз
поклоніння (в будь-якому випадку це не ваше діло). Мені подобається, коли ми розкуті як шанувальники —
коли танцюристи танцюють, а барабанщики грають. Нехай Бог благословить виразних і тихих
шанувальників. Вони всі люблять Бога. Важливо, щоб ви могли зустрітися з Господом. Він любить вас і
чекає того приношення, яке можете принести тільки ви!


