НАГІРНА ПРОПОВІДЬ ІСУСА
Євангеліє від Луки 6:20-49, від Матвія 5-7.

За Ісусом, впродовж Його служіння на землі, постійно ходили Його учні і великі натовпи
людей. Всі хотіли почути Його навчання. Одного разу Він навчав людей на високому пагорбі. Це
навчання згодом отримало назву «Нагірної проповіді» або ж «Проповіді на горі». Коли всі люди
розсілися, Ісус почав проповідувати і навчати їх. Спаситель пояснював слухачам Божі заповіді і
розповідав, як повинні жити ті, хто вірує в Нього. Віруючих, які потерпають за свою віру,
прагнуть правди, мають чисте серце, зазнають утисків за Його ім’я, Він назвав блаженними. Він
сказав:

3 Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.
4 Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
5 Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони.
6 Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть.
7 Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть.
8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
9 Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.
10 Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
11 Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке
слово лихе ради Мене. 12 Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так
гнали й пророків, що були перед вами” (Матвія 5:3-11).
Ісус також пояснив учням, яким має бути щоденне життя віруючих. Він казав, що вони повинні
демонструвати іншим людям приклад побожності, говорити і обстоювати правду,
любити Бога і ближніх, навіть своїх ворогів. Замість того, щоб шукати в інших
людях щось погане, слід насамперед бачити в них добре. Ісус навчав, що треба піклуватися про
добре ім’я людини, не шкодити її репутації, не платити злом за зло але добром, не мститися. Він
запевняв, що Бог Сам попіклується про покарання тих, хто завдає шкоди іншим людям. Завжди
слід відноситися до інших так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе самого. Ісус також казав,
що Божі діти повинні турбуватися, насамперед, не про багатства і статки, а радше про
прославлення Бога і вічне життя разом з Ним на небесах. Навчаючи про молитву, Він сказав, що
коли ми молимось, не треба виставляти себе напоказ, сподіваючись, що люди будуть це бачити і
прославлятимуть нас за наші добрі діла, радше нехай прославляється Бог. Коли молимось, не
потрібно вживати надто багато слів. Молитва повинна бути щира, проста і побожна. Ісус сам дав
приклад такої молитви, навчивши учнів Господньої молитви, відомої нам як “Отче наш”. Він
запевнив, що небесний Отець завжди чує молитви своїх вірних дітей і хоче, щоб ми молилися до
Нього. Ісус знав, як швидко люди починають непокоїтися і турбуватися: “Що будемо завтра їсти?
Що будемо пити? В що будемо зодягатися?” Отож Він запевнив їх, що Бог знає всі наші потреби
і дасть нам те, що ми потребуємо. Наприкінці проповіді, Ісус попередив Своїх учнів про те, що
вони повинні боронитися від фальшивих вчителів, котрі з’являться, щоб видавати себе за
вчителів правди. Вони відводитимуть людей від Бога, а не приводитимуть до Нього. Він також
звернув увагу на те, що не досить лише чути Боже Слово. Потрібно також дотримувати його на
ділі і виконувати те, що воно каже. Людина, котра слухає Боже Слово, але не дотримує його,
подібна до тієї, що будує свій дім на піску. Такий дім не встоїть під час негоди і впаде. Той, хто
слухає Слово і виконує його – будує свій дім на кам’яному фундаменті. Такому дому не страшна
жодна буря. Люди, які слухали Ісусову проповідь на горі, були вражені тією переконливістю та
силою, з котрою Він навчав. Бог Він навчав, як Той, Хто мав право і владу, а Його слова були
цілковитою та незаперечною правдою. Ми не повинні цьому дивуватися. Адже Ісус – це Син
Божий, наш Господь і Спаситель. Людей, які прагнуть Царства Божого, вірять у Нього,
покладаються на Нього і твердо стоять у вірі до кінця, Ісус назвав блаженними. Блаженні – це ті,
що мають велику радість, вдячність, втіху і щастя завдяки Ісусові, благословенні Ним.
Пам’ятайте навчання Ісуса на горі і будете благословенними!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Чому проповідь, про котру говорять Матвій та Лука, зветься «нагірною»?
2. Прочитайте вірші з Матвія 5:3-11.
3. Яким повинно бути щоденне життя дітей Божих?
4. Як ми свідчимо про Ісуса своїм щоденним життям?
5. Про що слід турбуватися насамперед і що є другорядним?
6. Якою має бути молитва?
7. Як зветься молитва, котру дав нам Ісус Христос? Де вона міститься у Біблії?
8. Чи достатньо лише чути Боже Слово?
9. Хто твердо стоїть, і хто впаде під час утисків та випробувань?
10. Хто такі блаженні?

