ЦАРСТВО БОЖЕ
Євангеліє від Луки 17:20-30

У Господній молитві ми молимося: «Нехай прийде Царство Твоє». А Що таке
Царство Боже? Мартин Лютер пояснює нам це у своєму Катехізисі. Він говорить, що
Царство Боже «це власне саме те, про що ми довідалися з Символу віри – що Бог
послав Свого Сина Ісуса Христа, нашого Господа, у світ, щоб викупити нас від влади
диявола і привести нас до Себе, і щоб Він міг панувати над нами, як Цар праведності,
життя і визволення від гріха, смерті і зіпсованої совісті, для чого Він також дарував
нам Свого Святого Духа, Котрий повинен принести нам все це через Його святе
Слово, а також Своєю силою просвітити нас і зміцнити у вірі»
Усі ви є громадянами України. Отож кожен із вас має українське громадянство. Коли
ви виростете, то отримаєте паспорт громадянина України, в котрому буде зазначено,
що ви маєте українське громадянство. Водночас всі є дітьми Божими і кожен із вас
охрищений в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Таким чином, всі ви маєте ще одне

чудове громадянство – громадянство Царства Божого, Царем котрого є наш
Спаситель Ісус Христос. Він панує у цьому Царстві за допомогою Свого Слова –
Слова Божого. У Євангелії Ісус Христос навчає нас як саме Його Царство приходить
до нас і стає нашим. Він говорить, що воно є всередині нас, коли ми віруємо в Нього.
Отож Царство Боже приходить до нас через віру в Ісуса тут на землі. Ісус також дає
нам тверду обітницю про те, що згодом воно буде належати нам у вічності, де ми
будемо разом з Ним на небесах.
Наш Спаситель хоче, щоб Його Царство ширилося, щоб кожна дитина Божа
приєднувалася до справи поширення Його Царства тут, на землі. Ви, як християни,
також повинні брати в цьому участь. Як саме це здійснюється? Як Царство Боже
поширюється? Ось як– через Слово Боже, завдяки проповідуванню і поширенню
Доброї Звістки Ісуса про прощення гріхів, життя і спасіння. Таким чином, коли ви
навчаєтесь Божого Слова в церкві, то повинні ділитися ним з іншими людьми, які є
довкола вас. Діліться зі своїми приятелями і друзям тим, про що ви навчилися в
Церкві, почули під час проповіді, розповідайте їм яким чудовим є наш Спаситель, як
Він любить нас і піклується про нас!
Коли ми молимося словами «Нехай прийде Царство Твоє», то просимо Бога, щоб
Його Царство прийшло до нас і було серед нас кожного дня, щоб Боже ім’я
прославлялося в усьому, що ми робимо. Ми також просимо, щоб кожен із нас належав
до Церкви Ісуса Христа – спільноти тих, хто вірує в Нього, покладається на Нього.
Ми просимо, щоб до Царства Божого належало якомога більше людей, щоб Святий
Дух через Слово Боже привів їх до нього. Щоб це сталося, Слово Боже мусить
проповідуватись і навчатись без жодного перекручення і єресі.
У Євангелії від Матвія, Ісус каже: «Шукайте ж найперше Царства Божого і правди
його, а все інше вам буде дано» (Матвія 6:33). Ми молимось, щоб правдива віра в
Ісуса Христа і християни жили побожним життям, як належиться дітям Божим, як про
це каже Святий Петро: «щоб зростали в благодаті й пізнанні Господа нашого й
Спасителя Ісуса Христа» (2 Петра 3:18). Таким чином, ми просимо Бога, щоб ми
вірили Його Слову, жили побожно тут, на землі нині, а згодом жили з Ісусом на
небесах.
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Повторіть напам’ять молитву «Отче наш»?
В яких книгах Писання вона міститься?
Громадянами яких двох Царств є ви та всі християни?
Про що ми просимо Бога, кажучи: «Нехай прийде Царство Твоє»?
Як Царство Боже приходить до нас?
Як Царство Боже поширюється на землі?
Як ми повинні долучатися до поширення Божого Царства?
Вивчіть напам’ять вірш із Матвія 6:33.
Який період церковного календаря є зараз і що він означає?

