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Дорогі діти, чи вам відомо, що наш Господь бачить у кожному 

людському серці те, чого не може бачити жодна людина. Чому? Тому що Він 

всезнаючий і знає всі наші думки, все, про що ми думаємо і говоримо. Коли Він 

навчав людей, то добре знав, що серед них є різні слухачі.  Одні уважно 

слухають Його, але невдовзі забувають Його науку. Інші –  лише вдають, що 

слухають, а насправді міркують про своє, думками витають десь далеко. Ісус 

також знав, що серед Його слухачів завжди є ті, що уважно і охоче слухають 

Його слово, а також роблять те, що воно каже.  

Серед людей, зокрема віруючих, є й такі, що запевняють ніби Слово 

Боже для них – святе, що все, що вони роблять, цілковито узгоджується з 

Біблією, що вони шанують Біблію, але насправді це не так.  Вони говорять гарні 

слова про християнську любов, однак на ділі не люблять свого ближнього і 

роблять йому прикрощі.  Не бракує і таких, що розпускають плітки і кажуть про 

інших неправду, нерідко навмисно аби комусь нашкодити.  Про них Біблія 



говорить: “Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує, та 

своє серце обманює, марна побожність того!” (Якова 1:26).  

Ісус Христос застерігав, що ми не повинні легковажити Його наукою і 

лише вдавати, що виконуємо її, радо засвоюємо, а насправді жити не так, як Він 

каже, як вчить нас Боже Слово, а натомість покладатися на дуже непевні та 

сумнівні речі, як от – гроші, влада, фізична сила, матеріальні статки тощо. Така 

людина подібна до тієї, що будує свій дім на піску, без доброго, надійного 

фундаменту.  Цілком зрозуміло, що дім, зведений на піску, легко зруйнує 

перша ліпша злива і він впаде. Так само буде загублене і життя людини, котра 

не вкорінена у вірі в Спасителя  не виконує Божих наказів і не кладе надію на 

Бога, а сподівається на помічну дію інших речей.  

Та людина, котра уважно слухає Божі слова, розважає над ними, живе 

так, як вони кажуть і робить те, що вони навчають – подібна до тієї, що 

збудувала свій дім на доброму, кам’яному фундаменті. Такому будинку не 

страшні ані злива, ані будь яка інша негода. Життя такої людини – в руках 

Божих і під захистом Божим . Воно сповнене віри в нашого єдиного Господа і 

Спасителя  Ісуса Христа, надії на Бога, Божого благословення, Божої помочі у 

випробуваннях і Божої обітниці на спасіння.  

Біблія навчає: “Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що 

себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний 

людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й 

відійде, і зараз забуде, яка вона є” (Якова 1:22-23). Дорогі діти, будьте завжди 

тими дітьми Божими, які не лише з радістю слухають Слово Боже, але й кожен 

день живуть згідно з ним і роблять те, що є добрим в Божих очах та приносить 

Богові радість та втіху! Читайте і вивчайте Слово Боже – в Церкві і вдома. 

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Прочитайте текст з Матвія 7:24-27 

2. Хто єдиний знає досконало людське серце і все, що у ньому? 

3. Як зветься риса Божа щодо такого знання? 

4. Розкажіть, як різні люди слухають Христову науку. 

5. Як ви самі слухаєте Слово нашого Господа? 

6. Чи варто покладатись на такі речі, як гроші, влада, статки тощо? 

7. На що каже покладатись Ісус і чому? 

8. Що чекає того, хто кладе надію не Бога? 

9. Як благословляються Богом ті, хто кладе надію на Нього? 

10.  Чи ви читаєте Біблію вдома – самі, з батьками? 

11. Благословенна домівка  і родина, в котрій читається і вивчається 

Боже Слово.  


