ПЕРША ЗАПОВІДЬ БОЖА: НЕХАЙ НЕ БУДЕ В ТЕБЕ ІНШИХ БОГІВ
Вихід 20:2-5

Інколи люди кажуть, що на світі є багато богів і немає значення кому поклонятись і до
кого з них молитись. У музеях нашого міста та інших міст можна побачити, як жили
наші предки в давні часи. Серед музейних експонатів зустрічаються фігурки божків,
яким вони поклонялися. Ці фігурки виготовляли з глини, дерева, каменю, кісток
тварин тощо. Як ви гадаєте, якщо ви зробите з пластиліну фігурку, схожу на людину,
чи можна вважати її богом? Чи може вона бути всемогутнім, люблячим, милостивим,
всезнаючим, всюди присутнім, добрим, справедливим Богом? Звісно, що ні, тим
більше, що ми виготовили її власними руками. Вона нежива, мертва, німа, не може

бачити, чути, говорити, спілкуватися. Вона – просто іграшка або виріб, твориво
людських рук. Це тільки в казках іграшка може оживати і промовляти. Ви напевно
читали одну з таких казок, герой якої – хлопчик із дерева – Піноккіо?
Якщо б вам довелось побувати в Індії, вашому здивуванню не було б меж! В індусів є
тисячі божків-ідолів, яким вони поклоняються. Такими божками вони вважають навіть
щурів, птахів, змій то корів. До них моляться і просять благословення. Чимало народів
Африки уважають святими дерева та інші речі в природі, які нас оточують. Вони також
виготовляють собі божків і вклоняються їм. Дивина та й годі! Подібні речі дуже
засмучують правдивого Бога, який об’являє нам Себе на сторінках Святого Писання,
як Отець, Син і Святий Дух. Він єдиний і інших таких нема. Він Творець усього і
Володар усього. Йому належить вся слава, шана і поклоніння. Він хоче, щоб ми це
розуміли і любили Його всім серцем, поклонялись лише Йому. Він запевняє нас у
тому, що божки, що є витвором людських рук – це німі і сліпі ідоли, і поклоніння їм,
уважання їх богами – є образою для Господа і смутком. Часом люди власноруч
роблять собі божка з будь-чого – з якоїсь речі, котрою вони дуже дорожать, з посади,
з грошей і навіть з іншої людини. Ніколи не робімо цього самі і кажімо про це іншим.
Розповідаймо їм про єдиного правдивого Бога, який промовляє до нас на сторінках
Біблії – живого, могутнього, милостивого і справедливого. Він застерігає нас, що
витворам людських рук, людських думок – вклонятися не слід. Це є гріхом і
порушенням Божої заповіді, яка каже: «2 Я Господь, Бог твій…3 Хай не буде тобі інших
богів переді Мною! 4 Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що
на землі долі, і що в воді під землею. 5 Не вклоняйся їм і не служи їм…». Читаймо
Біблію і пізнаваймо нашого Бога у Його Слові. Довідуймося про те, яким є наш
Господь, що Він зробив і продовжує робити для нас щодня. Найбільшим Його
дарунком для нас є Його Син, а наш Спаситель Ісус Христос, котрий дарував нам
прощення гріхів, спасіння і вічне життя!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. В якій книзі Біблії містяться Божі заповіді?
2. Де ми можемо побачити божків-ідолів, яким в давнину поклонялися люди?
3. Чи можуть ідоли чути, бачити, говорити?
4. Назвіть одну з країн, мешканці якої досі вклоняються ідолам?
5. Де ми довідуємося про правдивого Бога? Чи Він лише один?
6. Які божественні риси має наш Господь?
7. Що Він каже про ідолів?
8. З чого ще люди роблять собі божків?
9. Кому ми повинні поклонятися, кого шанувати і любити?
10. Хто є найбільшим дарунком правдивого Бога для нас?
11. Вивчіть напам’ять першу Божу Заповідь.

