
2 день.  ВЕЛИКА ЦЕРКВА, МАЛЕНЬКА ЦЕРКВА

ДІЯННЯ 2:42-47

Віруючі присвячували життя своє вивченню вчення апостолів. Вони їли разом і молилися разом. Пошана
до Бога перебувала в серці кожного з них, й багато чудес і знамень чинили апостоли. Всі віруючі були
разом і ділилися всім, що мали. Вони продавали своє майно і власність, та розподіляли їх між усіма за
потребою кожного. Щодня вони всім товариством зустрічалися в храмі. В вдома вони розламували хліб і
їли разом. І були вони щасливі й щирі серцями. Віруючі славили Бога і втішалися з того, що всі люди
добре ставилися до них, й щодня Господь додавав до їхньої спільноти тих, хто спаслися. 

Перш ніж, ми подивимося на те, хто складає сім'ю Божу, давайте подивимося на два ключові аспекти
церковного життя.
   
Прочитайте Діяння 2:42  Чому присвячували час християни? 
   

Як гадаєте, що означають ці 4 речі? 
  
  
Прочитайте вірш 43. Як діяв Святий Дух? 
  
  
Прочитайте вірші 44-45. Наскільки близькими були християни? 
  
  
Прочитайте 46 вірш.Де вони зустрічались. Скільки людей могло перебувати там? 
  
  
Прочитайте вірш 47.Що сталося завдяки цьому?

ОДИН РОЗМІР НЕ ПІДХОДИТЬ ВСІМ

Перші християни зустрічалися в храмі, в остаточному підсумку займаючи ту частину, яка називалася
притвором Соломоновим (Діяння 5:12).  Через кілька місяців їх було десятки тисяч (20000?) Віруючих в
Ісуса.  У такій великій групі, апостоли вчили словами Ісуса і відбувалися великі чудеса завдяки Божій
силі.  Християни також зустрічалися по домівках, малих групах, де вони поклонялися, їли разом,
згадували Господа через причастя, молилися за один одного і наставляли один одного (Діяння 2:42, 46).

Велика церква і маленька церква - дуже важливі.  Церква втрачає баланс, коли відбувається тільки одне
або інше.  Наші великі недільні зустрічі - типові. Ми підбадьорені величезним розміром сім'ї, і ми
пам'ятаємо, що ми частина чогось більшого, як вдома, так і по всій землі.  Є радість, коли ми співаємо
разом хвалу Господу в великій групі.  Мій найулюбленіший напис у великій церкви в Мексиці говорить:
«Будь ласка, не танцюйте на сходах».  Ті, хто обдарований, проповідує Писання і послання Ісуса.  І тоді
ми краще розуміємо Біблію і можемо коритися Слову. Ми даємо наші десятини та приношення, щоб
досягти того, чого поодинці ми не зможемо.  

У маленькій церкві, яка зветься домашньою групою, ви можете зустрітися на більш особистому рівні.  У
малих групах пізнають один одного, моляться регулярно про щоденні питання учнівства.  Вони
пам'ятають ваш день народження :).Там є поклоніння і можливість для кожного пророкувати,
підбадьорювати і використовувати свої духовні дари. Це гарне місце для тренування «ваших крил».



Домашні групи не так вивчають Писання, як намагаються застосувати Його.  Як я проживаю ці вірші?  Ми
підзвітні один одному: «Як ти справляєшся з цими спокусами? Як сім'я?"  Намір кожної групи проводити
євангелізацію, приводити нових людей до Господа і зростати до такого розміру, щоб сформувати нову
групу.  Деякі групи формуються навколо загальних факторів: сусіди, за віком, робочому  розкладу, або
за місцем в житті.  Знайдіть місце, де ви будете почувати себе як вдома. 

СПРАВА НЕ В НАЗВІ І БУДОВІ

А як же всі ці різні церкви і деномінації?  Хіба церква не розділена безнадійно?  Чи не повинні ми бути
об'єднаними?  Ні.  Ми повинні бути єдиними.  Любити один одного.  Різні деномінації - це як вдома в
кварталі.  У кожному будинку свої правила.  Моя сім'я хіба краще сім'ї сусіда?  Ні.  Може нам спробувати
жити в одній хаті?  Не обов'язково.  Різні церкви висловлюють різні стилі і досягають різних цілей. Було
б нудно, якби ми всі були однаковими.  Нас об'єднує любов до Ісуса.  Немає жодної досконалої церкви.
Ми любимо всю церкву і цінуємо дари та історію кожної деномінації.  І якщо ми говоримо добре один про
одного і разом діємо «то тоді всі дізнаються, що ви мої учні» (Івана 13:35). 

Ми любимо свою сім'ю «Виноградник» - це наша хата. Але одна з наших цінностей - шанувати все тіло
Христа.  Я сподіваюся, що ви відчуваєте себе так само. Бог дав нашому руху унікальні дари, в яких ми
всі потребуємо.  У мене був привілей працювати з багатьма деномінаціями.  У кожної є свій скарб. 


