
Молитва

Посібник для  
занять у групі

«Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не 
стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злороків, 
та в Законі Господнім його насолода, і про Закон Його 
вдень та вночі він роздумує!»

Псалом 1:1-2

Тимоті Дж. Келлер | Пресвітеріанська церква Відкупителя | 2010

Видавництво «Крайнебо»
Львів, Україна

www.kraynebo.com



Усі права збережені © Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя, 2010 р.

Всі права збережено. Відповідно до обмежень щодо авторських прав, жодну частину цього матеріалу не можна 
відтворювати будь-яким способомм або зберігати будь-яким засобом без дозволу Пресвітеріанської  церкви 

Відкупителя (Redeemer Presbyterian Church 271 Madison Ave., Suite 1600 New York, NY 10016)

Використано та адаптовано з дозволу Джона Смеда, церкви «Благодать»  
(м. Ванкувер, провінція Британська Колумбія), 2006 р.

www.kraynebo.com
Видавництво «Крайнебо»

Переклад українською мовою.
Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо»

Версія 1 – 9 лютого 2018 р.

ISBN 978-617-7601-25-7

©  2010 Тимоті Дж. Келлер  
та Пресвітеріанська церква Відкупителя

© 2018 Видавництво «Крайнебо»

МОЛИТВА

ПОСІБНИК ДЛЯ ЗАНЯТЬ У ГРУПІ

УДК 27-583
 K 342



Усі права збережені © 2010 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

Молитва  

Зміст
Заняття 1 Спільна молитва 1: необхідність оновлення 7

Заняття 2 Спільна молитва 2: молитва, що зосереджується на Божому Царстві 17

Заняття 3  Спільна молитва 3: три принципи молитви, зосередженої на Божому Царстві 27

Заняття 4 Особиста молитва 1: молитва у сердечному спокої 39

Заняття 5 Особиста молитва 2: молитва за зміни у світі 45

Заняття 6 Особиста молитва 3: план щоденної молитви 51

Заняття 7 Роздуми 1: шлях до глибшої молитви 55

Заняття 8 Роздуми 2: шлях до глибшої молитви 63

Заняття 9 Хвала та поклоніння 69

Заняття 10 Сповідь та покаянння 79

Додаток А Поради щодо молитви у групі 85

Додаток Б Молитовні прогулянки в місті 87





Усі права збережені © 2010 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

5

Молитва
Заняття з вивчення теми молитви, що ввійшли до цієї збірки, доктор Тимоті 
Келлер написав у різні періоди існування Пресвітеріанської церкви Відкупи-
теля. Деякі з них – це ті біблійні уроки, які проходила перша групка, з якої й 
зародилася церква Відкупителя. Окремі заняття були написані для викори-
стання в інших малих групках церкви Відкупителя, а ще деякі – це проповіді, 
виголошені на зустрічах церкви щодо служінь. Ви можете використовувати їх 
як для особистого, так і для групового вивчення. 

Кожне заняття можна використовувати для вивчення індивідуально чи у гру-
пах, або ж вивчати як збірку уроків. 

Групи можуть використовувати заняття кількома способами. Члени групки 
можуть читати матеріали заздалегідь, виокремлюючи частини, які найбільше 
їх зацікавили, а потім зустрічатися, щоб підсумувати свої думки і разом опра-
цювати частину обговорення та молитви. Або ж хтось може готуватися, щоб 
подати матеріал для групи і сприяти дискусії та молитві. Якщо ж у вас небагато 
часу, члени групки можуть просто по черзі прочитати заняття вголос, зупи-
няючись для обговорення та молитви. Три заняття про спільну молитву є 
довгими. Їх варто вивчати протягом кількох тижнів. 

Пресвітеріанська церква Відкупителя висловлює подяку Ґреґу та Лоурін 
Кларк, які присвятили багато часу, зусиль та молитов, щоб втілити цей проект. 
Ми вдячні за їхнє посвячення та прагнення зробити ці матеріали доступними 
ширшому колу людей. 

ВСТУП
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Молитва
 Спільна молитва 1

Необхідність оновлення
ВСТУП

Християни часто думають про молитву як про спосіб задоволення своїх осо-
бистих потреб. Зріліші християни розуміють, що молитва – це спосіб прослав-
ляти Бога та насолоджуватися Ним, знати Його, приходити у Його присутність 
і змінюватися через Нього. Однак аспект спільної молитви залишається нез-
розумілим. Яким чином ми, як Його народ, повинні молитися, каятися та про-
сити Бога.

Ми розглянемо це запитання у трьох частинах:

Заняття 1 «Що таке духовне оновлення? Звідки воно приходить? Чому цей 
фактор завжди присутній у кожній спільній молитві, що оновлює та зосере-
джується на Божому Царстві? 
Заняття 2 «Про що конкретно треба молитися?»
Заняття 3 «Що характеризує ефективну спільну молитву, що зосереджується 
на Божому Царстві?»

Духовне пробудження та оновлення у Старому Завіті
Скрізь у Старому Завіті Божий народ постійно падав у періоди духовного 
занепаду, що призводило до культурних обрядів поклоніння ідолам та 
іншим практикам, які панували у сусідніх язичницьких суспільствах. Тоді 
настає повернення до Бога, сходження нових лідерів та «завітнє онов-
лення» – відновлення духовного бачення та життя. Таку послідовність особ-
ливо чітко бачимо у Книзі Суддів, але вона триває і в період Царів, полону 
та повернення із заслання. Оскільки Ізраїль був народом, який читав Закон 
і склав завітну клятву на горі Синай, вони періодично повинні були нагаду-
вати собі, ким вони є, оновлювати заповіт і навертатися до Господа. Цере-
монії, що відображали події на Синаї, знову повторюються перед входом у 
Ханаан (Ісус Навин 24), перед обранням першого царя (1 Самуїлова 12) та 
після повернення із заслання (Неемії 8-9). Не надто офіційні, але не менш 
ключові рухи з оновлення відбуваються постійно (див. Судді 3:7-11; 3:12-15; 
4:1-4; 6:7-10; 10:6-16).

Якщо поглянути на всі ці різні оновлення, то насамперед вражає те, наскільки 
вони відрізняються один від одного. Інколи це − офіційні церемонії, а іноді 
все відбувається спонтанно. Деякі з них веде сильний централізований 
лідер, а інші виникають з низин. Однак є те, що повторюється знову і знову. 
Читаємо: «І кликав народ Божий до Господа». Це − єдиний фактор, який зав-
жди присутній у будь-якому оновленні. Це спільна, потужна та дієва молитва 
не за особисті потреби, але за присутність Бога поміж Його людьми. 

{ }

Заняття 1
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Духовне пробудження та оновлення у Новому Завіті
Навіть у Новому Завіті в період лідерства апостолів залишається очевидним, 
що все ще існує потреба для постійного оновлення. Так, як Ізраїль став Божим 
народом на г. Синай, так і Церква постала через сходження та сповнення Свя-
тим Духом (про це читаємо у Дії 2).

Але так, як Ізраїль постійно мав заклик до оновлення завіту на взірець Синаю, 
так само й до церкви скеровано такий заклик − навіть якщо вона не у гли-
бокому занепаді. Вона отримує Святого Духа. «Міні-п’ятидесятниці» відбува-
ються у Діях 4:31, 7:55, 8:17, 10:44 та 13:9.

Дуже легко відволіктися на три незвичайні феномени, що відбулися у день 
П’ятидесятниці, а саме:

1) сильний шум, наче буря; 
2) видимі язики полум’я над кожною людиною;
3) говоріння на інших мовах − так, що кожен член поліетнічної аудиторії міг 

чути свою рідну мову. 

Говоріння на мовах трапляється в деяких місцях, де відбувається сповнення 
Духом, але не в усіх, навіть не в більшості. Центральними, невід’ємними харак-
теристиками П’ятидесятниці є:

1) вони перебували у спільній молитві; 
2) вони «сповнювалися Святим Духом»; а тому
3) «починали говорити… проголошуючи чуда Божі». 

Погляньте в книзі Дії Апостолів на дві події після П’ятидесятниці. Перша 
записана у Діях 4:31, як і на П’ятидесятницю вони перебували в однодуш-
ній молитві (4:24), потім те місце затряслося, і всі відчули присутність Бога. 
Ця подія не схожа на П’ятидесятницю, бо там не було говоріння мовами чи 
вогненних язиків. Але бачимо той же наслідок – «сміливість» (впевненість у 
Божій любові та присутності) та вміння «проповідувати Слово Боже».

Події в Діях 7:55-56 є цікавими, бо це особистий досвід, але у ньому прогляда-
ється та ж оновлювальна динаміка. Степана от-от каменують, він підводить очі 
до неба (7:55), так як у 4:24 віруючі підносили до Бога свої голоси. Він був «пов-
ний Духа Святого» (Дії 7:55). Як? Читаємо: «А Степан, повний Духа Святого, 
на небо споглянув, і побачив Божу славу й Ісуса, що по Божій правиці стояв, і 
промовив: Ось я бачу відчинене небо, і Сина Людського, що по Божій правиці 
стоїть!… Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та 
й кинулися однодушно на нього!… І за місто вони його вивели, і зачали поби-
вати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Сав-
лом. І побивали камінням Степана, що молився й казав: Господи Ісусе, прийми 
духа мого!… Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о 
Господи, цього гріха! І, промовивши це, він спочив…» (Дії Апостолів 7:55-60).

Що відбулося? По-перше, він молився. Він глянув вгору. По-друге, сила Свя-
того Духа, те, про що Степан знав розумом, стало справжнім у його серці. Він 
побачив Ісуса, Який «стояв» по правицю Бога. У той момент, коли земний суд 
його засуджував, він усвідомив, що небесний суд його виправдовує. Іншими 
словами, «повнота», яку він пережив, була повнотою Євангелія. У ту мить він 
отримав неймовірно чіткий та могутній образ того, що розумів − що у Хри-



Усі права збережені © 2010 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

 СПІЛЬНА МОЛИТВА 1: НеОБХІДНІСТЬ ОНОВЛеННЯ Для нотаток

9

сті ми є прекрасними в Божих очах і вільними від осуду (Колосян 1:22). Але 
Дух взяв цю інтелектуальну концепцію та зміцнив нею всю його душу, розум, 
серце та уяву. Зрештою, Степан, хоча б на мить, зміг проявляти нову людську 
сутність, яку творив Бог. Він мав сміливість. Він пробачив своїм ворогам. Він 
не просто виступив супроти тих, хто його звинувачував, відважно, але й зі 
спокоєм та радістю. Це − духовне оновлення. Це не просто емоційний досвід, 
це праця Святого Духа, що змінює життя. 

Підсумовуючи, що спільного в усіх цих подіях? По-перше, ми бачимо, що є 
постійна потреба оновлення повноти Духа. По-друге, бачимо, що повнота, 
зазвичай, пов’язана з дієвою молитвою, особливо під час випробувань. 

Запитання для обговорення
1. Чому особисте оновлення чи оновлення у спільноті прямо 

пов’язане з нашим молитовним життям? 

2. Чому існує постійна потреба молитви та оновлення? 

Помоліться (Див. поради щодо молитви у групі в Додатку А).
1. Помоліться за сміливість, щоб Святий Дух показав, де Вам (або 

Вашій групі) потрібне оновлення. Попросіть, щоб Його благодать 
повела Вас у покаянні, яке дасть нову свободу від гріха та більшу 
вдячність за Його любов та прощення. 

2. Помоліться за дух молитви (за молитовну залежність), щоб 
молитва більшою мірою характеризувала Ваше особисте та 
спільне життя. 
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ДУХОВНЕ ПРОБУДЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ СЬОГОДНІ

Духовне пробудження чи оновлення – це Божа праця, у якій Церква набуває 
краси та сили, бо звичні дії Святого Духа посилюються. Звичними діями Духа є:

 • засудження гріха (Івана 16:8); 
 • радість і впевненість у благодаті та у Батьківській любові 

(Римлян 8:15-16); 
 • доступ до Божої присутності (Івана 14:21-23; 2 Коринтян 3:17-18); 
 • створення глибокої спільноти та любов у взаєминах (ефесян 4:3-13). 

Цей погляд відрізняється чи протиставляється трьом іншим звичним 
поглядам: 

1. Популярному харизматичному погляду, який розглядає оновлення так 
само важливим, як і надзвичайні дії Святого Духа (чуда, зцілення, пророц-
тва, одкровення). 

2. Популярному фундаменталістському погляду, який розглядає оновлення 
як просто дуже активний період євангельської діяльності. (Наприклад, 
«євангелізація в місті» тощо). 

3. Популярному світському погляду, що оновлення були примітивними поді-
ями емоційного очищення, які відбувалися серед неосвічених людей, що 
зазнавали психологічних маніпуляцій євангелистів. 

Три ознаки оновлення
Насправді є три ознаки справжнього оновлення. По-перше, це − виливання 
Духа на спільноту так, що Божа присутність серед Свого народу стає оче-
видною та відчутною. З’являється нове і глибоке засудження за гріх, а також 
покаяння – не просто за «поверхневі гріхи», але за ставлення серця. Тоді від-
чувається значно потужна впевненість у близькості та любові Бога. Внаслідок 
цього християни стають водночас і смиреннішими, і сміливішими. Що більше 
ми відчуваємо свій борг, то більше ми відчуваємо радість від його скасування. 
«Номінальні християни» (де від християнства хіба що назва) усвідомлюють, 
що не мають живих стосунків благодаті з Христом і навертаються. Інші хри-
стияни також говорять про навернення або про виразно нове висловлення 
покаяння. Все це наповнює людей неймовірними відчуттями. Спільно це 
відчувається більше, є більше свободи і відчуття Божої присутності під час 
служби. 

По-друге, внаслідок виливання Духа люди зі світу приходять до церкви і вона 
починає зростати. Чому? З одного боку, оновлені віруючі формують набагато 
привабливішу спільноту, де діляться з іншими та піклуються про інших, маючи 
часто також чудове служіння прославлення. Так спільнота Христа зодягається 
у прекрасні шати. Це може привабити людей ззовні. З іншого боку, коли хри-
стияни, які починають відчувати Божу силу, красу та любов, покладаються 
у своїму житті на Христа і довіряють церкві, то отримують впевненість, щоб 
говорити з іншими про свою віру, а також стають менш осудливими під час 
цього. Вони також більше готові запрошувати людей до церкви.

Наслідком цього всього стають численні навернення − видимі, які дають 
плоди та іноді навіть стають драматичними. Церква починає значно зростати, 
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це навіть вражає. Багато церков в Америці швидко зростають, але тільки 
через те, що туди приходять християни з інших церков. Коли це відбувається, 
то у церкві немає сильної динаміки відновлення. Однак при оновленні люди 
справді щиро навертаються до Бога. 

У США, у 1857-1859 навернення привело близько півмільйона нових людей 
до церкви. Цей факт добре зафіксували у Нью-Йорку − за період цих двох-
трьох років майже всі церкви зросли на 50%. 

У той же період до Церкви приєдналося близько третини населення Північ-
ної Ірландії, а також навернулося приблизно 10% усього населення Уельсу та 
Шотландії. 

По-третє, здійснюється масштабний вплив на громаду навколо церкви та 
навіть ширше − на культуру загалом. На хвилі оновлення з’являються люди, 
які долучаються до вирішення соціальних проблем та встановлення соціаль-
ної справедливості. Коріння значних соціальних рухів, наприклад, аболіціо-
нізму (руху за скасування рабства), сягало цих оновлень. Причина у тому, що 
справжня святість змінює не лише особисте, але й суспільне життя християн. 
Справжня релігія – це не просто «особиста справа», яка дає лише внутрішній 
мир та повноту. Вона, радше, змінює нашу поведінку та наші стосунки. 

Оновлення в Уельсі 1904-1905 років породило багато соціальних змін. Змі-
нилося життя та умови праці у вугільних шахтах. Працівники та менеджери 
почали молитися у робочий час. Багато працездатних людей почали забирати 
своїх пристарілих батьків з робітничих домів, де ті мали працювати. Довготер-
мінові борги було сплачено, вкрадені речі повернуто, а рівень злочинності 
знизився як ніколи. 

Підсумок
Ці три ознаки оновлення можуть бути масштабними, можуть бути непоміт-
ними, драматичними чи тихими, поширеними чи локалізованими. Але якщо 
простежити динаміку оновлення, то ці наслідки є очевидними. Без цієї дина-
міки церква може зростати кількісно, але не якісно, а тому таке зростання не 
матиме дієвих наслідків. В Америці багато церков саме так і зростають, але 
подають усі ознаки відсутності життя. Таке зростання забезпечують пере-
важно перебіжчики з інших церков, а не новонавернені люди. Немає глибо-
кого засудження гріха чи покаяння, а тому лише кілька людей може засвід-
чити про змінене життя. Зростання багатьох церков також ніяк не впливає на 
соціальний порядок, бо люди не впроваджують християнство у сфери, пов’я-
зані з власним добробутом, працею, суспільним життям тощо. Без глибокого 
євангельського оновлення серця наше зовнішнє життя буде закритим від 
нашої віри, а наша віра ніколи не дасть плодів зміненого життя. 
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Питання для обговорення
1. Оцініть свідчення звичних дій Святого Духа у житті Вашої групи. 

Наприклад, яким є рівень засудження гріха? Чи дивимося ми на 
благодать Ісуса та любов Бога, щоб здобути впевненість і віднайти 
власну цінність? Чи діємо ми так, наче Бог завжди поруч із нами? 
Чи є ми глибоко жертовною спільнотою? 

2. Що ми можемо зробити, щоб більше спонукати Святого Духа діяти 
посеред нас? 

3. Що може зробити Ваша група як оновлена спільнота людей, щоб 
більше перейматися життям міста? 

Помоліться
1. Помоліться за Ваше обговорення та прагнення у групі. 
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МОЛИТВА, ЩО ЗОСЕРЕДЖУЄТЬСЯ НА БОЖОМУ ЦАРСТВІ

Єдиний біблійний та історично незмінний елемент духовного оновлення – це 
спільна, дієва молитва, зосереджена на Божому Царстві. Що ж це таке?

Вона зосереджується на Божій присутності та Його Царстві. У книзі 
«Зростання та вростання церкви» («Outgrowing the Ingrown Church»1) Джек 
Міллер говорить про різницю між «механічною молитвою» та «молитвою на 
передовій». Механічна молитва коротка, стандартна і цілковито зосереджена 
на внутрішніх потребах церкви. А молитва на передовій має такі три риси:

1. Прохання про благодать, щоб визнати гріхи та присмирити себе. 
2. Прохання про співчуття та жагу щодо процвітання церкви.
3. Бажання знати Бога, бачити Його обличчя та Його славу. 

Щойно почуєш молитву на зустрічі, стає очевидним, чи містить вона ці еле-
менти. Найцікавіше вивчати молитви оновлення у Біблії, зокрема у Дії  4, 
Вихід 33 чи Неемії 1 − там, де чітко видно ці три елементи. Зверніть увагу, 
що у Дії 4:24-30, наприклад, апостоли, життя яких були під загрозою, не про-
сили про захист для себе та своїх сімей, а лише про сміливість продовжувати 
проповідувати!

Молитва є сміливою і чіткою. В історії духовних оновлень є згадки про 
людину або про кількох людей (іноді також і про багатьох), які ведуть у пал-
кій молитві оновлення. Взірцем такої поведінки є Мойсей (Вихід 33:7), який 
розмістив скинію поза ізраїльським табором, де він та інші молилися про 
Божу присутність та про Його славу. Така молитовна потреба не мусить почи-
натися (насправді, зазвичай, не розпочинається) як організована церковна 
програма. Це, радше, поштовх певних лідерів − особистий сильний, навіть з 
елементами агонії. У цій молитві можна виокремити такі риси: 

b. Ті, хто задає темп молитви, багато часу присвячують тому, щоб про-
аналізувати своє серце. Без потужного розуміння благодаті це буде 
болісно вразливим та депресивним. Але у контексті Євангелія воно 
дає очищення та силу. «І познімали вони свої оздоби» (Вихід 33:1-6). 
Вони перевіряли свої серця на ідолів та відкидали їх. 

c. Тоді вони почали благати з великим проханням  – побачити славу 
Бога. Сюди входить: 

1. Особистий досвід слави та присутності Бога («і я пізнаю, як знайти 
милість в очах Твоїх» (Вихід 33:13). 

2. Щоб люди відчули славу Бога (вірш 15). 
3. Щоб світ міг побачити Божу славу через Його народ (вірш 16). Мой-

сей просить, щоб Божа пристутність була виразно видимою для всіх. 
«Бож чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах Твоїх я та 
народ Твій? Чи ж не тим, що Ти підеш із нами? І будемо вирізнені я та 
народ Твій від кожного народу, що на поверхні землі». 

Це молитва, щоб світ зачудувався Божою силою та Його сяйвом у церкві, щоб 
вона справді стала новим людством − знаком майбутнього Царства.

Вона дієва та спільна. Йдеться про те, що молитва має бути постійною, а не 
спорадичною та короткою. Чому? Чи треба нам думати, що Бог хоче, щоб ми 
довго лежали ниць? Чому б просто не перелічити наші прохання й чекати? 
Тому що випадкова коротка молитва показує відсутність залежності, самодо-
статність. Ми не збудували жертовник, який Бог може удостоїти Своїм вогнем. 



Усі права збережені © 2010 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

Заняття 1  |  Молитва

 СПІЛЬНА МОЛИТВА 1: НеОБХІДНІСТЬ ОНОВЛеННЯДля нотаток

14

Ми маємо молитися безперестанку, довго, важко. Ми помітимо, що вже сам 
процес приноситиме те, про що ми просимо – щоб наші серця розтанули, щоб 
стіни зруйнувалися, щоб Божа слава засяяла. (Більше про це йтиме мова на 
третьому занятті). 

Питання для обговорення
1. Що треба зробити, щоб наша молитва стала молитвою «на передовій»? 

Як буде виглядати дієва молитва у Вашому житті? У житті Вашої групи? 
Яким конкретним цілям Ви та Ваша група готові присвятитися, рухаю-
чись щодо них у напрямку дієвої молитви? 

Помоліться
По двоє чи по троє:

Попросіть, щоб перебуваючи у повній впевненості Євангелія, Ви водно-
час не ставилися до себе легковажно. Попросіть Бога показати Вам, як 
цього тижня чи навіть сьогодні Ви не відображаєте Христа так, як мали 
б. Чи то у стосунках, чи то на роботі, чи то у сім’ї, чи то у звичках, чи у 
ставленні, чи у стосунках з церквою. 

Попросіть Бога, щоб те все, що Ви осягнули про Євангеліє розумом, 
справдилося у Вашому серці, щоб Ви могли бачити, де Вам потрібно змі-
нюватися, та щоб Бог допоміг Вам змінитися.

НАША ЧАСТИНА ПРАЦІ В ОНОВЛЕННІ: ПОБУДОВА ЖЕРТОВНИКА

У підсумку варто зауважити, що ми не можемо створити духовне оновлення – 
лише Бог може зіслати «вогонь». Ми лише можемо приготувати жертовник та 
жертву. Тоді Бог може послати Святого Духа. 

Окремо. Добрим образом пошуку повноти Духа є концепція «побудови жер-
товника життя». У Старому Завіті будувався жертовник, а на нього ставили 
жертву. Тоді Бог посилав Свій вогонь, щоб запалити жертву (1 Царів 18). Це − 
чудова ілюстрація динаміки особистого пробудження та духовного онов-
лення. Його використовує Павло, коли каже нам віддавати себе, «як жертву 
живу» (Римлян 12:1-2). 

Як церква. У Дії 1 бачимо, що Ісус допомагає апостолам збудувати жертовник. 
Тут є щонайменше чотири складові. 

1. По-перше, оновлена церква керується баченням. У Дії 1:6-8 Ісус виправляє 
їхнє помилкове бачення того, що треба робити у світі. Вони прагнули полі-
тичної кампанії, а Він каже їм про природу царства, яке пошириться через 
Його апостолів, коли вони стануть Його свідками та посланцями. Бачення 
полягає у тому, що нашими словами та життям ми приведемо людей під 
царювання Христа, яке зцілить та оновить усе. 

2. Оновленою церквою керує Євангеліє. У Дії 1:9-11 Ісус возноситься на 
небеса, а ангели говорять учням, що тепер знання про Його вознесіння 
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мають надавати їм силу. Згадайте Степана. Лише коли ми «самі собі пропо-
відуємо Євангеліє» про те, щоб твердо стояти у Христі, Святий Дух запалює 
цю правду у нашому серці, даючи часи неймовірної впевненості, яка й спо-
ряджає нас до служіння. 

3. Оновленою церквою керує молитва. У Дії 1:4 бачимо, що учні об’єдну-
ються в спільній, дієвій молитві. Лише у молитві та через молитву Дух Свя-
тий бере бачення та Євангеліє і реалізовує їх у центрі нашого буття. 

4. Оновленою церквою керує лідерство. У Дії 1:15-26 бачимо, що учні про-
сять Бога зростити лідерів. Особисті та спільні оновлення відбуваються 
завдяки лідерам, яких Бог зрощує та споряджає.

Помоліться
Поділіться на дві групи.

1. Нехай одна група прочитає Римлян 12:1-2 та попросить Бога 
працювати у житті кожного члена, згідно з вказівкою Павла. 
Моліться також за всю Церкву загалом.

«Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь 
до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що 
то є воля Божа, добро, приємність та досконалість».

2. Інша група нехай молиться за один або більше аспектів оновленої 
Церкви (як описано вище) та за всі навколишні біблійні церкви. 

3. Домовтеся впродовж наступного тижня продовжувати молитися 
тією молитвою цього заняття, яка особливо торкнулася чи 
надихнула Вас. 

1 К. Джон Міллер «Зростання та вростання церкви» (Outgrowing the Ingrown 
Church, Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986). 


