
Проживати НАШЕ ЖИТТЯ

5 день. РИМЛЯН 12:1

Отже, благаю вас, брати і сестри мої, через милосердя Боже віддайте життя своє Богу, як живу
пожертву, що є свята й мила Богу. То буде вашим духовним служінням Йому.

МИХЕЯ 6:8

Господь сказав тобі, о чоловіче, що є добре й чого Господь від тебе вимагає: чинити справедливо,
любити милосердя й жити у покорі Богу.

АМОС 5:22-24

Навіть якщо приносите Мені пожертви всеспалення та хлібні жертви, Я їх не прийму. Не подивлюся Я на
ваші мирні жертви на вашу відгодовану худобу. Позбав Мене галасу пісень твоїх. Не слухатиму звуків
ваших арф. Та справедливість хай тече, немов ріка через країну, а праведність, немов потік невпинний.

Метт Редман написав пісню поклоніння, яка звучить так:
Багато слів ми говоримо,
Багато пісень ми співаємо,
Багато жертвуємо ми,
А тепер давайте
проживемо наше життя!

Як ми бачили вчора, є багато різних форм і виразів поклоніння Господу. І, попри те, що це добре:
відвідувати домашню групу на тижні та збиратися щонеділі поклонятися Богу через пісні та танці, це
лише частина того, що має бути поклонінням. Якщо це все, що ви приносите в поклонінні Богу, то воно
не повне. Поклоніння — це не просто пісні. Вся суть у тому, щоб вшанувати Бога всім нашим життям.
Недостатньо просто заспівати пісні та піти додому. Бог пропонує нам зробити ще один крок — Він
називає його ЖИТТЯ.

Як ви шануєте Бога всім своїм життям? Ми робимо це через послух Його слову. Перевіримо, що говорить
Слово. У Міхея 6:6-7 це питання звучить як: «З чим постати мені перед Господом, схилитися
перед Богом небесним? Чи постати перед Ним із всепаленнями, з тельцями однолітніми?
Але чи можна догодити Господу тисячами баранів або невичерпними потоками єлею? Хіба
дам Йому первістка мого за злочин мій і плід утроби моєї — за гріх душі моєї?»

Прочитайте цей уривок. Чого Бог хоче від нас?

Прочитайте Римлян 12:1. Відповідно до слів Павла, що містить духовний акт поклоніння?

Якщо пісні, які ми співаємо, говорять про одне, а те, як ми проживаємо наше життя, говорить про інше,
то наше поклоніння не догоджає Богу. В книзі Амоса 5:23 Бог говорить про такі пісні: «Позбав Мене
галасу пісень твоїх. Не слухатиму звуків ваших арф». Бог хоче, щоб наші слова та життя збігалися! Він
хоче, щоб ми були шанувальниками по життю!



Прочитайте Амоса 5:23-24. Яким чином ми можемо зробити так, щоб «хай тече правосуддя, немов
та вода, а справедливість як сильний потік!»?

Спробуйте застосувати цю істину сьогодні та протягом декількох наступних тижнів.


