
СІМ'Я ЦАРСТВА.  ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ГРОМАДИ 
 
 ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ЦЬОГО ТИЖНЯ: ІВАНА 13: 34-35 
  Я даю вам нову заповідь: любіть один одного. Як Я вас полюбив, ви повинні любити один 
одного. Всі знатимуть, що ви Мої учні, якщо ви любитимете один одного». 
 

1 день.  Християнство ЦЕ КОМАНДНИЙ СПОРТ 

 ПРОЧИТАЙТЕ ЄВРЕЯМ 10: 24-25 

  Ми повинні думати одне про одного, та спонукати одне одного до любові й добрих вчинків. Не дамо 
припинитися нашим зустрічам, як то дехто намагається. Навпаки, підтримуймо одне одного дедалі 
дужче. Адже ми бачимо, як наближається День. 
 
  
ІВАНА 13:34-35 

 Я даю вам нову заповідь: любіть один одного. Як Я вас полюбив, ви повинні любити один одного. Всі 
знатимуть, що ви Мої учні, якщо ви любитимете один одного». 
 
  
ЛУКИ 10:1-9  

  Невдовзі Господь призначив сімдесят двох учнів і вирядив їх перед Собою — по два в кожне місто й 
поселення, куди Сам Він збирався незабаром прийти. Ісус сказав їм: «Жнива великі, та мало робітників. 
Отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоб послав робітників на Свої жнива. Не беріть із собою ні 
гаманця, ні торби, ні сандалів. І не вітайте нікого по дорозі. А ввійшовши до чиєїсь оселі, спершу мовте: 
„Мир дому цьому!” Якщо там миролюбива людина, то ваше благословення зостанеться з нею. Коли ж ні 
— воно до вас повернеться.  Залишайтеся в тому домі, їжте й пийте те, що запропонують господарі, бо 
робітник вартий того, що йому платять. Не переходьте із дому в дім.  Коли ввійдете до міста й вам 
виявлять гостинність, їжте те, що вам подадуть. Зцілюйте хворих у тому місті й кажіть людям: „Царство 
Боже наближається до вас!” 
 
  
ФИЛИП'ЯНАМ 4:2-3 

Я закликаю Еводію та Синтихію бути в згоді між собою в Господі. Я також прошу тебе, мій вірний 
соратнику: допомагай цим жінкам, які важко працювали разом зі мною, Клементом, та іншими 
соратниками, поширюючи Добру Звістку, і чиї імена занесені до Книги Життя . 
    
 
Бог замислив і створив  так, що кожена дитина народжується в сім'ї.  Вони мають мати доповнюючий дар 
матері і батька та групу підтримки в якості родичів.  Це ідеал, який для багатьох людей не існує. 
Зазвичай сім'ї можуть бути жахливими,або в результаті руйнівної дії гріха - навіть небезпечними. 
 
 
Коли ви стаєте християнином, ви входите в нову сім'ю - духовну.  Вона називається церквою.  Церква - 
це не будівля, це група послідовників Ісуса Христа.  Це організм, живе та динамічне тіло.  У ньому є 
структура, хоча сама вона організацією не є.  Протягом історії, церква проходила через цикли духовного 
здоров'я - слабкості, інституціоналізації, хвороби, з наступним пробудженням і новим життям.  По всьому 
світу сьогодні, деякі частини церкви трохи більше ніж просто соціальний клуб, а інші церкви майже схожі 
на небеса тут на землі.  Ісус любить церкву - навіть ті її частини, які хворі.  Це Його наречена.  Церковна 
сім'я - це Божий шлях виконання Його роботи тут на землі.  Хтось сказав: «Християнство - це віра, 
приналежність і поведінка!»  Бог дає вам таку сім'ю з різних причин.  
    



▪ Ця група християн підбадьорює вас і зміцнює.  Хороші друзі християни матимуть позитивний вплив на 

вас, і будуть допомагати вам бути ближче до Ісуса.  І зворотне може бути правдою.  Деякі друзі 
штвхатимуть вас назад до гріха і від Господа.  Багато хто ігнорував цю істину, що привело їх до 
руйнування.  Американський тренер був найнятий африканською національною олімпійської командою 
для тренування своєї команди.  Він був здивований тим, що лідируючі бігуни до кінця забігу 
сповільнювали свій біг, щоб всі могли підтягнутися.  Він запитав їх, навіщо вони роблять так.  Капітан 
команди відповів: «Ми всі з одного племені.  Якщо ми будемо вигравати у один одного, то ті, хто програв 
розчаруються.  Але в день самого змагання, ми біжимо, щоб виграти ».  Таким же чином церква повинна 
надавати підтримку.  Християнство не повинно бути в поодиноким, але командним спортом. 

 
  
Прочитайте Євреям 10: 24-25 Чому християни повинні зустрічатися регулярно? 

  * Ваша родина буде любити вас.  Вони повинні - про це написано в Книзі.  Ми повинні приймати один 
одного як Христос приймає нас.  Іноді ми насправді можемо зрозуміти Божу любов по любові, яку 
відчуває до нас християнська сім'я.  Одна маленька дівчинка дала визначення будинку: «Дом - це таке 
місце, в яке ти приходиш, і вони зобов'язані тебе прийняти».  
 
  
Прочитайте Івана 13: 34-35.  Чому так важливо любити один одного? 

  *Церква надасть вам місце, яке допоможе вам відправитися в найважливішу місію на землі: служити 
Царю царів.  Ви зможете знайти свої дари і здібності.  Існує багато радісних можливостей змінити світ.  Є 
такі нудні і мирські завдання, які просто потребують вірних людей (наприклад, збирати стільці).  І для 
вас є місце.  Церква повинна бути як Національне управління з повітроплавання і дослідження 
космічного простору, морський флот, Сестри милосердя і Лікарі - все в одному.  Церква - це лікарня, 
сім'я, армія і школа.  Робочих місць тут багато.  У Царстві немає безробіття.  І у вас є дозвіл на невдачу і 
на успіх!  Якщо церква вам здається нудною - чи служите ви?  (Прочитайте Дії Апостолів. Там так багато 
подій відбувалося! І вам випала честь творити ті ж справи!) 
 
  
Прочитайте Луки 10: 1-9.  Яке завдання Ісус дає своїм учням? 

   
  
Чому Він послав їх по двоє? 

▪ У вашій церковної сім'ї матемите притирання у відносинах з іншими, це відкриє ваш егоїзм, невміння 

глибоко любити і роздратування.  Хтось одного разу сказав, що «Шлюб призначений для шліфування». 
І церква теж.  Хтось у вашій домашній групі дратує вас?  Звичайно ж!  Ця людина - Божий шлях 
шліфування гострих поверхонь.  Мені здається я взагалі не поганий християнин, коли я один.  Проблема 
в інших!  Ну, добре, може бути, вони просто допомагають моїм проблемам проявитися.  Це називається 
дорослішанням і Божим планом. 
  

Жити з усіма святими на небесах в любові, ось це було б славою! 

 

 

 

 Жити з усіма святими на землі - зовсім інша історія! 

▪ У кожній родині є свої стреси.  Не дивуйтеся, що іноді вам доводиться нелегко в церкві.  На жаль, в якій 

- то момент часу і вам заподіють біль в сім'ї (питання не в тому Якщо це трапиться, а Коли!).  Тоді вам 



знадобиться благодать від Господа, щоб прощати.  Ви будете рости, якщо ви будете ставати краще, а не 
наповнюватися гіркотою.  На цю тему ви пізніше прочитаєте урок. 
  

Прочитайте Филип'ян 4: 2-3 

▪ Дві християнки Еводія і Синтихія були в конфлікті.  Павло благає, щоб вони вирішили свій конфлікт з 

 допомогою інших християн.  Ця ситуація дивує вас? 

Поміркуйте: Як їх дружба може бути відновленою? 

 


