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Дім на горі
(Мт.7:24-27)

“Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка
розумного, що свій дім збудував на камені.”
(Матвія 7:24)
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Слухачі і виконавці Божого Слова
Ісус Христос, наш Господь, бачить у людях те, чого не може бачити жодна
людина. Чому? Тому що Він знає всі наші думки і серце. Коли Ісус навчав людей,
Він знав, що серед них є такі, що хоч уважно слухають, але невдовзі забувають
Його науку. Інші – тільки вдають, що слухають, а насправді думають про своє.
Він також знав, що серед слухачів завжди є ті, що слухають Його слово, і роблять
те, що воно каже.
Серед людей часто трапляються такі, що на словах говорять, що Слово Боже
для них – святе, що все, що вони роблять узгоджується з Біблією. Говорять про
християнську любов, а на ділі не люблять свого ближнього і хочуть зробити йому
щось прикре. Говорять про те, що шанують Божі заповіді, а насправді
розпускають плітки і кажуть неправду. Про таких 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 тільки
вдавати, що виконуємо її, а насправді жити не так, як наказує Боже Слово. Така
людина подібна до тієї, що будує свій дім на піску, без доброго фундаменту. Дім
на піску легко зруйнує перша ліпша злива і він впаде. Так само буде загублене і
життя людини, котра не виконує Божих наказів.
Та ж людина, котра слухає Божі слова, 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. Воно сповнене віри в нашого Господа і
Спаса 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).
Будьте ж завжди такими дітьми Божими, які не тільки з радістю слухають
Його Слів, але й кожен день живуть згідно них і роблять на ділі те, що є добрим в
Божих очах.
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Пам’ятна скарбничка

Матвiя 11:28
Прийдіть до Мене, усі струджені та
обтяжені, і Я вас заспокою!

Дорогий небесний Отче! Я прошу Тебе допоможи
мені бути належним слухачем і виконавцем
Твого Святого Слова, котре Ти дав мені задля
мого спасіння.
спасіння. Я прошу про це через Ісуса
Христа, мого Господа і Спасителя. Амінь.

Завдання 1
Відмітьте кожне слово буквою
і буквою

Н,

З,

якщо воно говорить про земний скарб,

якщо воно каже про небесний скарб.

________ їжа

__________ одяг

________ гроші

_______ прощення гріхів

__________ спасіння

________ земля

_______ віра

__________ дім

________ друзі

_______ вічне життя

__________ мир з Богом

________ батьки
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Завдання 2
Пригадай Божі заповіді і впиши пропущені слова

Заповідь 1: Я – Господь, Бог твій. Нехай не буде тобі ___________________________
Заповідь 2: Не призивай Ймення Господа, Бога твого __________________________
Заповідь 3: Пам’ятай день ________________________ щоб ___________________ його.
Заповідь 4: Шануй свого ____________ та ___________,щоб довгі були твої дні на землі.
Заповідь 5: Не _____________________!
Заповідь 6: Не чини ________________
Заповідь 7: Не _____________________
Заповідь 8: Не _____________________неправдиво на свого ____________________
Заповідь 9:

Не ___________________ дому ближнього свого.

Заповідь 10: Не жадай ___________________ ближнього свого, ані раба його, ані
невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані __________________ що ближнього твого!

