
 4 день. ЧУТИ БОЖИЙ ГОЛОС 1 
 ДІЯННЯ 13:1-3 

У церкві в Антиохії були деякі пророки й учителі: Варнава, Симеон, якого ще називали Ніґером, Луцій з 
Киринеї, Манаїл, який зростав разом з Іродом-тетрархом , та Савл. Одного разу, коли вони служили 
Господу й постилися, Дух Святий промовив до них: «Відділіть Мені Варнаву і Савла для справи, на яку Я 
їх обрав».  Тож після поста і молитви, апостоли й учителі поклали руки на Варнаву й Савла і вирядили їх 
у дорогу. 
 
 
  
ПСАЛОМ 131:2 

 Але клянуся: я спокійний, не гнівливий, душа моя впокорена, як в дитинча у матері обіймах, яке от-от 
лиш відлучили від грудей. 
 
 
 
 
Розмова з Богом - це важлива складова молитви.  Слухати Бога - ще одна важлива частина.  Ви 
коли-небудь пробували розмовляти з людиною, яка все говорить і говорить, і не дає вам слово вставити 
в розмову?  Не смішно.  Такий односторонній монолог - не справжня дружба!  Ісус сказав: «Ті ж, хто 
належить, слухаються голосу Мого. Я знаю їх, і вони йдуть за Мною. »(Івана 10:27).  Навчаючись 
слухати Бога, ви знайдете великий скарб, і будете «перебувати» в двосторонніх відносинах зі Своїм 
Спасителем.  Богу подобається говорити зі своїми друзями.  Чи вчитеся ви бути гарним слухачем? 
 Корисно знати, що слухання Божого голосу відбувається у вашому дусі.  Учитель Ральф Нейбор пише: 
 «Жити в Царстві, не означає відкинути в сторону розум.  Ми повинні використовувати наш дух і наш 
розум (нашого «внутрішнього людини»), а не тільки або наш розум або тільки наш розум.  Ваш розум 
задіяний, коли ви приходите до Бога, і тепер ваш розум знаходить правильний фокус.  Незважаючи на 
те, що розум - це та частина, де обробляються і перевіряються осяяння / думки, це не той орган, де ми 
отримуємо одкровення.  Це відбувається в дусі.  Ваш розум і дух працюють разом.  Осяяння / думки є не 
просто раціональними, вони понад раціональні! » 
 
Ми читаємо в Марка 2: 8, що «Ісус знав в дусі», що люди думали.  Він не намагався «обчислювати», це 
було одкровенням для Нього.  Як же приготувати наш дух до слухання голосу Божого? 
 
Прочитайте Діяння 13: 1-3.  Що робили учні в Антиохії? 
  
  
 Чому їм міг проговорити Дух? 
  
  
 У посланні Духа Святого немає нічого незрозумілого.  Воно було конкретним і в конкретний час.  Те, що 
говорив Дух, відповідало дарам Савла і Варнави.  Бог говорить до цього дня таким же чином.  Подібно 
християнам в Антиохії, ми можемо використовувати духовну практику або навички для того, щоб 
поліпшити наш слух.  Вони поклонялися і постили - дві християнські дисципліни, які роблять нас 
чутливими для Господа.  Поклоніння і молитва тісно пов'язані, тому що більшість молитов включають в 
себе поклоніння, а поклоніння включає молитву (про поклоніння і молитви прочитайте 4Цар. 3: 9-16). 
Багато століть Божий народ використовував ці способи слухання Бога. 
 
 
Прочитайте Псалом 131: 2.  Що робить автор псалма? 
  
  
 Що допомагає вам заспокоїти вашу душу? 
  



 
 
 Для того, щоб заспокоїтися, спробуйте практикувати «концентруючу молитву».  Знайдіть місце, де ви 
можете залишитися наодинці.  Сядьте зручно, руки покладіть на коліна.  Тепер покладіть руки долонями 
вниз і свідомо віддайте Богу все те, що викликає занепокоєння або відволікає вас.  Наприклад, моліться 
«Господь, я відпускаю свій страх через здачу іспитів».  Потім переверніть долоні догори та прийміть 
Божий мир від того  неспокою.  «Господь, я приймаю твою благодать для моєї роботи сьогодні».  І так 
далі.  Моліться про все, що турбує вас таким чином.  Через кілька хвилин, ви будете більш готовими 
слухати Бога.  Може бути, Господня молитва допоможе вам молитися.  Переконайтеся, що ви приділяєте 
час тому, щоб просто в тиші посидіти перед Господом.  Скажіть: «Господь, хочеш чи Ти мені сказати 
що-небудь сьогодні?» а потім чекайте. 
 
 Розвивайте слухаючий дух у щоденних подіях вашого життя.  «Господь, що ти мені кажеш через це? 
Чому Ти вчиш мене Господь через це? »  Ви йдете повз гарних квітів.  Запитайте Бога, що Він говорить 
вам.  Ви відвідуєте хворого друга в лікарні.  Запитайте у Бога, чи є у Нього слово для вас або вашого 
друга.  Не намагайтеся придумати щось, просто будьте відкритими.  Одного разу в церкві, яку я 
відвідував, були величезні труднощі.  Всі були в великому напруженні.  Я пішов у ліс, щоб запитати 
Господа що робити.  Чи повинен я зробити щось?  Чи повинен створити кризу?  Струсити всіх?  Мені 
було важко чути Бога.  Коли я йшов в тиші, я помітив багато старих, відмерлих дерев, які впали, але їх 
все ще підпирали кілька молодих дерев. Завдяки їм вони б ще не скоро  впали на землю.  І потім 
Господь промовив: «У моєму лісі зміни відбуваються повільно» У своєму дусі, я відчув, що Він 
попереджає мене не поспішати, і не робити різких і радикальних рішень.  Я був дуже вдячний Богу за 
таку мудрість. 
 
 Чому б вам не спробувати зробити це прямо зараз?  Приділіть кілька хвилин вправі: Долоні вниз, долоні 
догори.  Коли ваша душа заспокоїться, моліться: «Господь, ти хочеш сказати мені що-небудь?» 
Спробуйте почати ваші молитви з цієї простої вправи. 


