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Спокушування Ісуса Христа у пустелі
(Мт.4:1-11; Мк.1:12-13; Лк.4:1-13)

“Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав. І
постив Він сорок день і сорок ночей, а вкінці зголоднів. І ось приступив до Нього
спокусник, і сказав: Коли Ти Син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами!
А Він відповів і промовив: Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але
кожним словом, що походить із уст Божих.”
(Матвія 3:1-6)
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Диявол спокушає Ісуса
Після Хрищення Святий Дух повів Ісуса в пустелю, де Його різними шляхами
мав спокушати диявол. Ісус пробув у пустелі сорок
днів і ночей. Протягом цього часу Він нічого не їв і не
пив. Довкола було одне каміння. Спекотне сонячне
проміння ще більше виснажувало Ісуса. Піт заливав
Йому чоло і очі. Вуста Ісуса потріскались від спраги і
спеки. Його одяг зносився. Він ночував просто неба, і
часто потерпав від холоду вночі. На сороковий день
Він дуже зголоднів.
“І ось приступив до Нього спокусник, і сказав:
Коли Ти Син Божий, скажи, щоб каміння це стало
хлібами! А Він відповів і промовив: Написано: Не
хлібом самим буде жити людина, але кожним словом,
що походить із уст Божих” (Матвія 4:3-4).
Це означає, що кожна людина в житті потребує не лише
їсти і пити, але, насамперед, насичувати себе, своє серце і душу
Божим Словом. Духовна пожива Божого Слова є важливішою і
потрібнішою для нас, ніж фізична. Для того, щоб одержати її, ми
йдемо щонеділі до церкви, слухаємо проповідь, вивчаємо Святе
Писання. Так само і вдома, ми дбаємо про свою духовну поживу і
щодня читаємо Біблію. Боже Слово зміцняє нашу віру, дає сили
побожно жити і дотримувати Божі Заповіді.

Далі диявол поставив Ісуса на верхівку храму і
сказав: “...Коли Ти Син Божий, то кинься додолу, бо ж
написано: Він накаже про Тебе Своїм Анголам, і вони
на руках понесуть Тебе, щоб об камінь коли не
спіткнув Ти Своєї ноги” (Матвія 4:6). На що Ісус Христос відповів: “...Ще написано: Не
спокушуй Господа Бога свого!” (Матвія 4:7). Тобто, не роби необдумано чогось
прикрого перед Богом, гадаючи, що Бог завжди буде тебе рятувати, коли ти навмисно
робитимеш дурниці.
Нарешті, диявол вивів Ісуса на високу гору, показав Йому найбільші багатства
світу і сказав: “...Це все Тобі дам, якщо впадеш і мені Ти поклонишся!” (Матвія 4:9).
Але Ісус знову твердо відповів сатані: “...Відійди, сатано! Бо ж написано: Господеві
Богові своєму вклоняйся, і служи Одному Йому!” (Матвія 4:10). Кожен раз Ісус
Христос відповідав спокусникові Божим Словом! Бо воно завжди є найкращою і
найсильнішою зброєю в боротьбі проти диявола. Так само і ми, за прикладом Ісуса
Христа у пустелі, повинні щодня використовувати це Боже Слово для того, щоб
перемагати спокуси і зміцнятись у вірі, а також завжди робити те, що Боже Слово нас
навчає. Тому що Боже Слово є “сила Божа на спасіння кожному, хто вірує” в Ісуса
Христа. (Римлян 1:16). Зрозумівши, що він не матиме ніякого успіху, спокушуючи
Ісуса, диявол відійшов від нього і забрався геть. “І ось Анголи приступили, і служили
Йому” (Матвія 4:11). Своєю поведінкою в пустелі Ісус дає нам приклад того, як ми
повинні чинити опір дияволу і спокусам.
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Завдання 1
Дай відповіді на питання:
1. Скільки днів і ночей Ісус Христос постив у пустелі? (Мт.4:2).
2. Чому Святий Дух повів туди Ісуса? (Мт.4:1).
3. Скільки разів диявол спокушував Ісуса Христа у пустелі?
4. Які це були спокуси? (Мт.4:3-9)
5. Яка пожива важливіша від їжі і пиття?
6. Де ми отримуємо духовну поживу?
7. За допомогою чого Ісус весь час чинив опір сатані?
8. Яку “зброю” ми повинні використовувати проти диявола?

Псалом 118:105
Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло
для стежки моєї.
До римлян 1:16
...Я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила
Божа на спасіння кожному, хто вірує...
Пам’ятна скарбничка

Господня молитва
Господня молитва – це найкраща молитва, тому що нею навчив нас молитися сам Господь Ісус
Христос. Знаходимо її у Святих Євангеліях від Матвія (Матвія 6:9-13) та від Луки (Луки 11:24). Господня молитва дає нам зразок того, як ми повинні молитися Богові.
“Отче наш, щo єcи на небecax! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нacyщний дай нам сьогодні. І
прости нам пpoвини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у cпoкycy,
але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки віків! Амінь“
(Матвія 6:13)

ТРЕТЄ ПРОХАННЯ
Нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі.
Що це означає?
Добра і милостива воля Божа насправді чиниться сама по собі – без нашої молитви; але ми
молимося тут, щоб вона чинилася також і посеред нас.
Як це відбувається? [як добра і милостива воля Божа чиниться посеред нас]
Це відбувається тоді, коли Бог розбиває будь-яку злу волю та задум, перешкоджає всьому, що
не дозволяло б нам святити Боже Ім’я, або чинило б опір приходу Його Царства (як от – воля
диявола, світу, нашого тіла) і зміцнює та твердо утримує нас у вірі до кінця наших днів. Це є
Його милостива та добра воля.
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Дім на камені
(Прочитай притчу і розфарбуй малюнок)

“Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка
розумного, що свій дім збудував на камені” (Матвія 7:24).
Щоб збудувати добрий, міцний дім, треба багато часу і сил. Головне –
закласти добрий фундамент. Тоді дім вистоїть в будь яку погоду.
Знаєш, що говорив Ісус Христос про такий дім, про дім, збудований на
камені?
В притчі про дім, Він говорив про те, що слід не лише слухати Його слів,
але й виконувати те, про що вони кажуть. Чоловік, котрий збудував свій дім на
кам’яному фундаменті, якому не страшна ніяка буря, - це той, хто слухає слова
Ісуса Христа і виконує їх. Саме так навчає нас робити Ісус Христос. Виконавцям
Божого Слова не страшні ніякі життєві випробування.
Той, хто слухає слова Христа, але не дотримується їх, не виконує їх,
подібний до чоловіка, який збудував свій дім на піску. Такий дім буде
зруйнований після першої ж бурі, після першої сильної зливи. Вода розмиє його
фундамент і він впаде, бо не має доброї основи. Людина, яка тільки на словах
дотримується Біблії, є слабкою і чується непевно в житті.
Доброю основою, наріжним каменем усього є сам Ісус Христос. Біблія
навчає нас: “Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих
обманюють” (Якова 1:22).

