
ЦІННІСТЬ БОГА 
 
   1 день. ПРОЧИТАЙТЕ ОДКРОВЕННЯ 4-5 

Після того я дивлюсь, а переді мною відчинені двері в Небеса. І голос, який я вже чув перед тим і який 
звучав як сурма, сказав: «Підійди сюди, Я покажу тобі, що має статися після цього». Тоді вмить я 
опинився під владою Духа. Переді мною на небесах стояв престол, і на ньому Хтось сидів. Той, Хто там 
сидів, подібний був до коштовного каміння ясписа і сардиса, а навколо престолу сяяла веселка, подібна 
до смарагду.  Навколо престолу було ще двадцять чотири трони, та двадцять чотири старійшини сиділи 
на них. Вони були вбрані у білий одяг, а на головах мали золоті вінці. Блискавки, гуркіт, і звуки грому 
чулися з престолу. Перед ним горіло сім світильників — сім Духів Божих.  Перед престолом було щось 
подібне до скляного моря, прозорого, немов кришталь. З чотирьох боків престолу були живі істоти з 
безліччю очей спереду і ззаду. Перша істота була схожа на лева, друга — на бика, у третьої обличчя 
було, як у людини, а четверта була схожа на орла, що летить. І кожна з цих шести істот мала шість крил 
і була вкрита очима: спереду і ззаду. День і ніч безупинно вони повторювали: «Святий, святий, святий 
Господь Бог Всемогутній, Який був, є і має прийти».  І щоразу, коли ці живі істоти складали славу, честь і 
подяку Тому, Хто сидить на престолі й живе вічно, двадцять чотири старійшини падали долілиць перед 
Тим, Хто сидить на престолі, і вклонялися Тому, Хто живе віки вічні. Вони складали вінці свої перед 
престолом, повторюючи:  «Господь і Бог наш! Ти гідний слави, честі й могутності, бо Ти створив усе, і 
все з волі Твоєї існує і було створене». 
 
Після того я побачив сувій у правиці Того, Хто сидів на престолі. Надписи на ньому були з обох боків, і 
був він запечатаний сімома печатками. І побачив я могутнього Ангела, який закликав гучним голосом: 
«Хто гідний зламати печатки та відкрити сувій?» Але нікого не було ні на небі, ні на землі й під землею, 
хто б міг відкрити сувій і зазирнути в нього. Я гірко плакав, бо нікого не знайшлося гідного, хто б 
спромігся відкрити сувій й зазирнути в нього.  Тоді один із старійшин сказав мені: «Не треба плакати! 
Слухай! Лев із роду Юдиного, з коліна Давидового, переміг. Він може розгорнути сувій і зламати сім 
печаток».  Далі я побачив Ягня, Яке стояло перед престолом поміж чотирьох живих істот і старійшин. 
Воно було немовби заколоте. Ягня мало сім рогів і сім очей, котрі були сімома Божими Духами, 
посланими в усі землі. І тут Воно підійшло і взяло сувій з правиці Того, Хто сидів на престолі. Коли ж 
Воно взяло сувій, чотири живі істоти й двадцять чотири старійшини впали долілиць перед Ягням. У 
кожного були кіфари й золоті чаші, наповнені пахощами, а пахощі ті — молитви святих людей Божих. І 
заспівали вони нову пісню до Ягняти: «Ти вартий того, щоб узяти сувій і зламати печатки, тому що Ти 
був заколотий і кров’ю Своєю викупив людей для Бога із кожного роду, з кожного племені, мови й 
народу.  Ти об’єднав їх у царство і зробив священиками для нашого Бога, і вони царюватимуть на землі». 
Тоді я подивився й почув голоси багатьох Ангелів, які оточили престол, живих істот і старійшин. Їх були 
тисячі й тисячі — десятки тисяч разів по десять тисяч. Вони голосно гукали: «Ягня, Яке було заколоте, 
варте могутності, мудрості, багатства. Воно гідне сили, честі, слави і благословення!»  Потому я почув, 
як кожне створіння на небі, на землі, під землею і в морі — усе, що було там, говорило: «Нехай буде 
благословення, честь, слава і могутність Тому, Хто сидить на престолі, і Ягняті на віки вічні!»  І чотири 
живі істоти додали: «Амінь!» Тоді старійшини впали долілиць і вклонилися. 
  
 
 
 
 
Хочете весело провести час?  Підіть туди, де вас ніхто не зможе почути.  Встаньте з Біблією.  Прочитайте 
вголос Одкровення 4 і 5. Зробили?  У вас волосся дибки не встали на голові?  Вам важко було 
втриматися на ногах?  Яка дивна велич постає перед нами, сила і добро нашого Небесного Отця і Його 
Сина, Господа Ісуса Христа!  Можна розмірковувати над цими главами багато днів. 
 
Тут Бог у всій Своїй славі - настільки славний і святий, що ніхто не може встояти в Його присутності. 
Чотири могутніх творіння нічого не можуть зробити, як тільки заявляти: «Святий, Святий Бог 
Всемогутній, хто був і є та Гряде!»  І коли вони роблять це, 24 старійшини приносять свої вінці до ніг 
Ісуса і проголошують: «Достойний Ти!» Ось це то так !!! 



 Поклоніння - це цінність номер 1 у послідовника Христа - не тому що ми поклоняємося «поклонінню», 
але тому що Бог гідний.  Він центр всього!  Перш за все, ми служимо Богові таким чином.  Ми не просто 
говоримо, що музика важлива.  Насправді музика взагалі не пов'язана з цим.  Коли ми бачимо Бога, то 
музика несподівано стає взагалі не важливою.  «Бо все з Нього, через Нього і для Нього.  Йому слава 
навіки, амінь ».  Римлянам 11:36. 
 
Старе англійське слово «поклоніння» позначає гідний поклоніння.  Бог гідний нашої любові, слухняності, 
хвали, пісень, слів і роздумів.  Поклоніння - це те, заради чого ми були створені і те, що ми завжди 
будемо робити в присутності Бога.  Звучить нудно, але це тільки тому, що ми ще не зрозуміли те, що 
складно взагалі зрозуміти - Його цінність.  Кілька років тому на християнській конференції спів пісень 
надало нового розуміння Божої величі.   
 
Закритими очима, я встав на коліна з відчуттям Божої слави.  Час завмер.  Я абсолютно не помічав інших 
2000 чоловік в залі.  Згодом , я зрозумів, що ми вже більше не співаємо.  Я озирнувся навколо і зрозумів, 
що велика частина натовпу теж була на підлозі, повністю поглинута Богом.  Ми побачили Його обличчям 
до обличчя або так близько як тільки це можна зробити на землі. 
 
 Як новонавернений ви починаєте своє життя шанувальника.  Дізнавайтеся більше Бога і тоді поклоніння 
і хвала природним чином поллються з вашого серця.  Ми віддаємо належне те, що нам відомо.  І знову, 
ми хвалимо те, що вважаємо великим.  У міру того, як ви пізнаєте  Бога більше (Одкровення - відмінна 
книга для поклоніння), ви будете хвалити Бога більш пристрасно.  Наше життя на землі лише підготовка 
до тієї на небесах.  Не впускайте ні хвилини в домашній групі або на великих зборах з іншими 
шанувальниками. 
  
 
 Прочитайте повільно Одкровення 4. Спробуйте уявити те, що там відбувалося.  Чому тварини і 
старійшини хвалили того, хто сидів на троні? 
   
   
Прочитайте Одкровення 5. За що агнець Божий, Ісус уславлюється? 
 Що славного в Його досягнення?  (Вірші з 9-10) 
   
   
Що приймає Ісус і чого ? (вірші з 11-12)  
   
   
Проведіть час у молитві, кажучи Богу про Його велич.  Візьміть один з гімнів в Одкровенні 4-5 і 
повторюйте їх перед Богом знову і знову, поки ваше серце не буде повністю охоплене.  Читайте вірш 
цього тижня і користуйтесь ним на цьому тижні, щоб хвалити Його. 


