
 5 день. ЧУТИ БОЖИЙ ГОЛОС 2 
 
Сьогоднішні вірші говорять про Біблію.  Поміркуйте над кожним віршем з Письма і запишіть свої думки. 
 
 
  
ЛУКИ 24:27, 32 

І так, починаючи з Мойсея, зупиняючись на кожному з пророків, Ісус пояснив тим двом Своїм учням те, 
що сказано про Нього в усьому Святому Писанні… 
І один із учнів сказав другому: «Чи не горіли наші серця в грудях, коли Він говорив з нами по дорозі, 
пояснюючи нам Святе Писання?» 
 
 
 
  
РИМЛЯНАМ 15:4 

Тож усе, що було написано заздалегідь у Писанні, написано для того, щоб навчити нас терпіння і втіхи, 
що несе в собі Святе Писання. 
   
 
 
  
2 ТИМОФІЯ 3:14-16 

Що ж до тебе, то й далі роби те, чого навчився і у чому переконався, бо ти знаєш тих людей, які вчили 
тебе й можеш довіряти їм. Ти також знаєш з самого дитинства Святе Писання. Воно може наділити тебе 
мудрістю, що веде до спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Святе Писання, оскільки воно надихане 
Богом, корисне для навчання істини затятих грішників, для виправлення помилок і для виховання в 
праведності, 
 
 
 
  
2 ПЕТРА 1:20-21 

Найголовніше, що маєте ви зрозуміти, — це те, що жодне з пророцтв у Святому Писанні не було 
вигадане самими пророками. Бо ніяке пророцтво не прийшло з волі людини. Ні, люди, натхнені Святим 
Духом, висловлювали послання Божі. 
 
 
 
      
Між Біблією і слуханням голосу Божого є безпосередній зв'язок.  Дух Святий ніколи не суперечить 
Писанню.  Так як Дух Святий надихнув написання Біблії (2 Петра 1:21), Він завжди говорить в згоді з 
ним.  І знову, якщо це суперечить Писанню, це не Бог - неважливо скільки підтверджень і знаків ви 
отримаєте. 

 

 По-друге, Бог постійно говорить нам через Писання.  Чоловік з пророчим даром проповідував під час 
церковного служіння і потім молився за багатьох людей.  Було вже пізно, він втомився і дехто з людей, 
за яких він молився вже концентрувалися на досвіді, а не  на Богові.  Одна жінка, натиснувши на нього, 
сказала: «Чи є у Бога слово для мене?»  З деяким роздратуванням, він передав їй свою шкіряну Біблію і 
сказав: «Жінка, вся книга сповнена таких слів».  Здивована, вона взяла Біблію і пішла.  Він пошкодував 
про своє нетерпіння і втрату Біблії.  Кілька тижнів по тому він отримав листа з подякою від неї, вона 
говорила, що вперше в своєму житті вона читала Біблію і чула голос Божий.  Бог говорить через 



написане Слово. 
    

▪ Запам'ятовування Біблійних віршів.Якщо у вашій пам'яті є Біблійний вірш, це означає, що ви можете 
думати про нього, заглибитись в нього на більш глибокому рівні.  Само по собі дію повторення вірша 
оновлює ваш розум.  Бог буде використовувати ці десять віршів, щоб благословити ваше життя. 

▪ Глибоке вивчення.Бог дає мудрість, коли ми вивчаємо Його шляху і природу.  Цей курс - НЕ біблійний 
курс, але ми будемо рекомендувати вам такий курс пізніше. 

▪ Молитва Псалмами. Ще один спосіб, через який Бог говорить через Писання.  Псалми - це пісні і 
молитви Божого народу.  Ви знайдете  все, що ви коли-небудь відчували (і сповідували) в Псалмах. 
Моліться ними вголос.  Ви будете здивовані, як часто події дня будуть повертати вас до того, що ви 
прочитали вранці.  

 

▪ Ви можете почути Бога через Писання в тому, що ранні християни називали Лектіо Дівіна."Священне 
читання"або "молитва слухача серця".  Це повільне читання  Писання і роздуми.  Це читання з метою 
зустрітись з Богом, відчути Його дотик, бути зціленим, зміненим і укріпленим.  Це якісне читання, а не 
кількісна.  Часто, ми як туристи в Біблії.  Уповільніть хід, пийте Слово, використовуйте вашу уяву під 
керівництвом Духа Святого.  Це не важко і буде для вас освіжаючим - якщо ви можете просто сидіти в 
спокої!  Чекайте, що Бог буде говорити.  Євангелія, по-особливому відкривають свій скарб через такий 
тип роздумів.  Спробуйте.  

 
 
Зверніться до Марка 1: 35-39.  Прочитайте вірші вголос дуже повільно.  Потім прочитайте їх знову про 
себе, використовуючи уяву, намалюйте те, що відбувається.  Який це час дня?  Як би ви себе відчули, 
коли ще «дуже темно»?  Уявіть, як прокидається Ісус.  Він іде з дому.  Як це виглядає?  Як далеко Йому 
потрібно було піти, щоб знайти безлюдне місце?  Які були Його молитви?  Уявіть що ви частина історії. 
Уявіть що ви Симон.  Як ви себе почуваєте?  Що вражає вас в цих віршах?  - або може бути Бог 
промовив вам вже в першому вірші, тоді зупиніться, якщо ви чуєте в своєму дусі, що Господь говорить 
до вас.  Міркуйте над тим, що показує вам Бог. 
 
 Пам'ятайте, що мета цієї вправи - зустрітись з Богом, а не прочитати багато віршів.  А якщо нічого не 
сталося?  Спробуйте цю вправу, використовуючи ці ж вірші завтра.  Довіряйте Господу, що Він працює в 
вас.  Запишіть те, що почуєте. 
   
   
  
ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЩО БОГ ГОВОРИТЬ?  ЯК ЙОГО ГОЛОС ВІДРІЗНИТИ ВІД НАШИХ СТРАХІВ АБО 
БАЖАНЬ АБО НАВІТЬ ГОЛОСУ ВОРОГА? 

▪ Голос Божий завжди співпадає з Писанням 

 

▪ Ви відчуваєте, що думки приходять від вашої «внутрішньої людини», а не просто від розуму або емоцій. 

 

▪ Думки, які дає Дух Святий,зазвичай, не схожі на ваші ідеї і іноді мають характеристику - «це взагалі не 
схоже на мене».  Бог може здивувати вас словом, яке ви взагалі не очікували. 



 

▪ Слово Бога приходить з почуттям миру - такого миру, якого у вас немає.  Коли думка приносить страх, 
сумнів, відчай, замішання або занепокоєння, то воно зазвичай не від Бога.  Це знаряддя диявола, а не 
Бога.  

 

▪ Це прославляє Бога, а не вас. 

 

▪ Лише тому, що ви хочете чогось,  не означає обов'язково, що це неправильно, але будьте уважні до 
того, до чого ви відчуваєте сильний потяг.  Коли у мене сильні почуття про щось, я шукаю поради у 
друзів християн, які більш нейтральні в цьому питанні.  Будьте особливо уважні до питань відносин з 
протилежною статтю.  

 

▪ Іноді я знаю, що Бог говорить, тому, що я реагую з роздратованим гнівом.  Він каже мені те, чого я не 
хочу чути (але мені потрібно) і я дратуюся. 

 


