ПОВЕРНЕННЯ ЦАРЯ ЦАРІВ
Урок 1 Об’явлення Ісуса Христа
Місце Писання: Об.1-3 розд.
ЦІ Бог відкриває таємниці Своїм вірним дітям
Застосування для неспасених: Ісус скоро повернеться: прийми Ісуса в своє
серце та стань Його дитиною.
Застосування для спасених: Ісус скоро повернеться: будь вірним Йому,
перемагай труднощі та гріх і Він відкриє тобі Свої таємниці.
Вступ
Чи часто ти чуєш про кінець світу?
Розвиток подій
1.
Апостол Іван знаходиться в засланні на о. Патмос.
ЦІН
2.
Бог має задум щодо Івана
3.
Іван молиться та чує голос позаду себе: «Напиши, що бачиш
і пошли до семи Церков »
4.
Він виконав повеління Господа ЦІС
5.
Іван оглянувся та побачив прославленого Господа
і впав, немов мертвий
6.
«Не лякайся! Я Перший і Останній»
ЦІН
7.
«До Ангола Церкви в Ефесі напиши…» ЦІС
8.
«До Ангола Церкви в Смирні напиши…» ЦІС
9.
До Ангола Церкви в Лаодикії напиши:
«Ти не холодний і не гарячий…»
Кульм.
«Я стою під дверима та стукаю…»
ЦІН
Закінч.
Ісус знову повернеться на землю
ЦІН
Вступ
(картинка одна з версій «кінця світу»)
Чи часто тобі доводиться бачити подібні картинки та чути щось про кінець
світу? Де ти можеш про це чути? (діти відповідають)
Так, сьогодні справді існує дуже багато різних версій про кінець світу та про
другий прихід Христа на землю. Часто деякі люди навіть призначають наперед
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якийсь день і говорять, що саме в цей день станеться кінець світу. Але приходить
цей день і нічого не відбувається. Життя продовжується і люди забувають про
неправдивих пророків, які говорили неправду. Гірше того, вони перестають вірити
правді. А звідки ж ми можемо дізнатися правду про події останніх днів на землі та
про другий прихід Христа? (відповідь дітей) Так, звичайно з Біблії. Адже Слово Боже
навіки затверджене на Небесах. Наш Господь є незмінний та досконалий. Його
Слово є абсолютно правдивим та незмінним. Сотні пророцтв, про які записано в
Біблії вже збулися з дивовижною точністю (Наприклад пророцтва про
народження Ісуса Христа, про зруйнування поганських міст, таких як Вавилон, Тир
та ін.). Деякі пророцтва збуваються й сьогодні, а деякі мають ще відбутися у
майбутньому. Багато років назад, Господь промовляв до Своїх дітей через
правдиве пророче слово. Так само й сьогодні через Біблію Він відкриває таємниці
Своїм дітям, які люблять Його.
Один з учнів Господа Ісуса Христа, Апостол Іван, був у засланні на острові
Патмос. Іван вже був сивоволосим стареньким дідусем, але це був той самий Іван,
який ще юнаком полюбив Господа Ісуса й пізніше написав Євангелію від Івана. А
тепер жорстокий імператор Доміціан віддав наказ відправити старенького Апостола
на о. Патмос з іншими в’язнями через те, що Іван, як і раніше, проповідував Добру
новину про Ісуса Христа всім людям. Апостол Іван навчав, що Господь Ісус дає владу
стати дітьми Божими всім тим, що вірять у Його Ім’я (Івана 1:12) . Ім’я Ісус означає
Спаситель. Чи спас тебе Ісус? Чи став ти вже Його дитиною? Адже Божий Син Ісус
Христос приходив з Небес більше як дві тисячі років тому для того, щоб стати твоїм
та моїм Спасителем. Ісус помер на хресті «за наші гріхи, щоб привести нас до Бога,
Праведний за неправедних…»(1Пет.3:18), тобто безгрішний за грішників. «Вмер
Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для самих себе, а для Того, Хто за них
був умер і воскрес» (2Кор.5:15) . Христос ожив, воскрес із мертвих, тому що Бог ще
до того, як створив наш світ, запланував усиновити нас через Ісуса (Еф.1:5).
Господь хоче, щоб ти також став Його дитиною. Він чекає тебе, щоб ти повірив у
Нього. Саме про те, як стати Божою дитиною і навчав Апостол Іван. Тепер через
переслідування християн жорстоким імператором він опинився серед засланих
каторжників великої Римської імперії. Та Бог був з Іваном. Він мав Свої задуми щодо
Свого Апостола.
Інші Апостоли вже були вбиті ворогами Ісуса Христа через те, що
розповідали людям про Нього. Бог же зберіг життя Івана до певного часу для того,
щоб відкрити йому Свою таємницю. І не лише йому, а й всім своїм вірним дітям, які
люблять Господа Ісуса та виконують Його заповіді.
Одного недільного дня, коли Іван молився, то почув позаду себе сильний
голос, немов голос сурми: «Що бачиш, - напиши те до книги, і пошли до сімох
Церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергаму, і до Тіятирів, і до Сард, і до Філадельфії ,
і до Лаодикії».
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Іван виконав повеління Господа Ісуса і записав все, що Він йому відкрив, у
книгу, а потім послав до вказаних семи Церков того часу. Так з’явилася остання
книга Біблії - Об’явлення св. Івана богослова. На початку цієї книги Іван записав, що
це «Об’явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати Своїм рабам, що
незабаром статися має». Тобто Господь Ісус хоче показати таємницю про останні дні
нашої історії та про Свій другий прихід не чужим для Нього людям, а своїм рабам –
виконавцям Його Слова, Його вірним дітям. Іван називає щасливими тих, «хто
читає,… слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому, - час-бо близький!»
(Об. 1:3). Якщо ти вже є Божою дитиною, чи виконуєш ти Його Слово? Чи любиш
ти Ісуса всім Своїм серцем? Можливо, комп’ютерні ігри, телевізійні програми чи
розваги з твоїми друзями є важливішими для тебе ніж спілкування з Господом.
Тоді Він не зможе відкрити тобі Своїх таємниць, так як відкрив був Іванові.
Іван дуже любив Господа та виконував Його накази навіть у тяжкі часи
страждань у засланні. Саме йому Господь захотів відкрити Свої таємниці. Іван
оглянувся, щоб побачити Чий то голос говорив з ним, і побачив сім золотих
свічників, а посередині них Подібного до Людського Сина, одягненого в довгу одежу
і підперезаного по грудях золотим поясом. Його голова та волосся були білі, немов
сніг; а очі Його немов полум'я огняне. Ноги Його були подібні до міді, розпаленої в
печі; а голос Його немов шум великої води. Він тримав сім зір у правій руці Своїй, а з
уст Його виходив обосічний меч , а обличчя Його, було немов сонце, що світить у
силі своїй. І коли Іван побачив Його, то впав до Його ніг, немов мертвий. Іван
побачив Ісуса. Це був Той самий Ісус, що колись Немовлям лежав у бідних яслах, а
коли виріс, то проповідував на вулицях Ізраїльських міст Боже Слово. Часто Іван та
решта учнів обідали разом з Ісусом, ходили разом з Ним. Коли Ісуса розіп’яли на
хресті, Іван – єдиний з його учнів, стояв біля Його хреста разом з іншими жінками та
матір’ю Ісуса. Іван також один з перших був свідком Христового воскресіння. Через
сорок днів після того він бачив, як Христос вознісся на небо. З тої пори минуло
приблизно 60 років. І тепер старенький Іван впав, немов мертвий, коли побачив
Прославленого Ісуса. Та Господь поклав на нього праву руку Свою та й промовив до
нього: «Не лякайся! Я Перший і Останній, і Живий. І був Я мертвий, а ось Я Живий на
вічні віки. І маю ключі Я від смерті й від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що
має бути по цьому! Таємниця семи зір, що бачив ти їх у правій руці Моїй, і семи
свічників золотих така: сім зір, то Анголи (тобто служителі) семи Церков, а сім
свічників, що ти бачив, то сім Церков».
Господь Ісус Переможець. Він Живий. Він переміг смерть та пекло, коли
став Спасителем людей та воскрес із мертвих. Тепер Ісус має ключі від смерті й від
пекла і лише Він приймає рішення про те, де ти будеш проводити вічні дні. У своїй
Євангелії Іван назвав Господа Ісуса правдивим Світлом, Тим , Хто просвічує кожну
людину, що приходить на світ (Ів.1:9). Напевно тому у видінні Іванові Ісус з’явився з
очима, немов полум'я огняне. Він бачить та знає життя кожної людини. Він бачить та
знає тебе. Він просвітлює твоє серце, ніби рентгеном. Тобі роблять рентген
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легенів, щоб впевнитися в тому, що вони здорові і ти не хворий на туберкульоз.
Адже людей з такою хворобою відокремлюють від здорових і кладуть до
спеціальних лікарень для лікування. Гріх можна порівняти з смертельною
заразною хворобою. Коли Бог бачить твою внутрішню сутність, справжнього тебе,
то бачить, що ти вражений гріхом. Бажаючи досягнути певної мети, ти обманюєш,
кривдиш інших. Бажаючи бути найкращим у чомусь, ти заздриш та ненавидиш,
порушуючи Божі заповіді. Якраз через все це ти є чужий для Бога, відокремлений
від Нього та заслуговуєш на Його покарання. Та Бог не хоче залишати тебе у
безвихідному становищі. Коли хворобу виявлено, її слід лікувати. Коли ти
усвідомлюєш себе грішником, тобі необхідний Спаситель. Від гріха та покарання
за нього існують єдині ліки – смерть Божого Сина Ісуса Христа. Щоб стати Божою
дитиною, тобі необхідно прийняти Його, тобто повірити, що Христос вмер за твій
гріх і воскрес саме для тебе. Якщо ти це зробиш щиро і від всього серця повіриш в
Нього, то Він не лише пробачить всі твої провини, а й прийме тебе в Свою сім’ю,
навчить тебе як потрібно жити. Ти більше не будеш чужим для Бога. Ти станеш
Його дитиною, будеш спілкуватися з Ним через читання Біблії та молитву і Він
відкриє тобі багато Своїх таємниць, розповість про велике та незрозуміле, чого ти
не знаєш! (Єрем.33:3б). Господь Ісус розповів Іванові, що Він повинен був написати
до служителів сімох Церков. Усіх Їх Господь тримав у Своїй руці. Пам’ятаєш
таємницю семи зірок у правій руці Ісуса? Тримати у руці означає оберігати та
захищати. Господь Сам дбає про Своїх служителів, які звіщають Його Слово та
навчають людей по церквах. Церква – це не просто будівля, де збираються
християни. Церква – це люди, які вірять в Ісуса Христа, які стали Божими дітьми.
Прославлений Господь говорив до Івана: «До Ангола Церкви в Ефесі
напиши: Оце каже Той, Хто тримає сім зір у правиці Своїй, Хто ходить серед семи
свічників золотих: Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не
можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає посланцями Господа, але
ними не є, і знайшов, що фальшиві (неправдиві) вони. І ти маєш терпіння, і
працював для Ймення Мого, але не втомився. Та маю проти тебе те, що ти покинув
свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші
роби». Господь знав все про свого служителя в Ефесі: його працю і терпіння,
вірність та ненависть до гріха. Ісус також знав, що той з якоїсь причини залишив
свою першу любов до Нього. Ми не знаємо, що то була за причина. Може він був
настільки зайнятий своєю працею для Господа, що забув про Нього Самого, про
спілкування з Ним? Можливо і ти сьогодні вже не так любиш Господа, як у перші
дні, коли став Його дитиною. «В школі так багато задають домашнього завдання!
У мене зовсім немає часу!» - виправдовуєшся ти, коли дивишся на свою Біблію,
яка стоїть на поличці та припадає пилом. Можливо ти заспокоюєш себе: «Треба
мамі допомогти. До того ж сьогодні йде по телевізору мій улюблений серіал.
Помолюся вже потім, перед сном». Увечері ти вже такий стомлений, так хочеш
спати, що в молитві можеш прошепотіти лише «Боже, благослови мене на цю ніч!
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Амінь». Якщо я зараз говорю про тебе, Бог хоче відкрити тобі таємницю: ти
залишив свою першу любов до Господа. Тобі необхідно покаятися. Звичайно, тобі
не потрібно знову довіритися Ісусу, щоб стати Божою дитиною. Але тобі потрібно
зізнатися перед Господом в тому, що не Він на першому місці у твоєму житті, що
ти перестав любити Його. Господь Ісус говорив далі: «Якщо ж ти цього не зробиш,
то до тебе прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця, якщо не
покаєшся». Яке попередження! Пам’ятаєш таємницю семи свічників, посеред яких
ходив прославлений Ісус у видінні Івана? Сім свічників - то сім церков. Церква
складається з людей, які вірять в Ісуса Христа. Господь попереджає, що покарає тих
християн, які залишають свою любов до Нього. «Хто має вухо, хай чує, що Дух
промовляє Церквам, - продовжував говорити Ісус, - переможцеві дам їсти від
дерева життя, яке в раю Божім». Колись Бог вигнав перших людей, Адама та Єву, з
раю. Через вчинений гріх вони не могли їсти плоди з дерева життя і жити вічно.
Сьогодні Дух Святий промовляє до кожної Божої дитини. Він не лише попереджає
про небезпеки, в які може потрапити християнин. Дух Святий відкриває таємниці
Своїм вірним дітям і дає чудову обіцянку: «Переможцеві дам їсти від дерева
життя, яке в раю Божім».
З семи служителів семи церков, до яких звертався Господь Ісус через Івана,
лише одного Він ні в чому не докорив, а навпаки підбадьорив. Ісус говорив Іванові:
«А до Ангола Церкви в Смірні напиши: Оце каже Перший й Останній, що був
мертвий й ожив: Я знаю діла твої, і біду, і убозтво, але ти багатий, і зневагу тих, що
говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся
того, що маєш страждати! Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас
випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і Я тобі дам
вінця життя! Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: переможець не буде
пошкоджений від другої смерті».
І сьогодні є християни, яких засуджують та кидають до в’язниці у їхніх
країнах лише за те, що вони вірять в Ісуса і розповідають про Нього іншим людям:
дітям та дорослим. Господь відкриває таємницю Своєму служителю, який
переживає великі труднощі: «Ти багатий, не бійся страждань. Не бійся в’язниці.
Страждання тимчасові. Вони закінчаться. Навіть якщо тебе вб’ють, Я тобі дам вінець
життя. Ти житимеш вічно. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті, не
буде відділений від Бога». Якщо ти Божа дитина і переживаєш труднощі, Бог і тобі
відкриває цю таємницю: Бог з тобою, тому ти багатий. Не звертай уваги на
насмішки твоїх однокласників і не сумуй, коли тебе хтось ображає через те, що ти
християнин. Труднощі минуться, май терпіння. Будь вірним Господу Ісусу і
житимеш з Ним вічно.
Особливо вражають слова Господа Ісуса до служителя сьомої Церкви, що
в Лаодикії. «Напиши, - промовив Він Іванові, - Оце каже Амінь, Свідок вірний і
правдивий: Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи
гарячий ти був! А що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з Своїх
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уст... Бо ти кажеш: Я багатий, і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти
нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий!» Жодного слова похвали не
отримав служитель Лаодикійської Церкви. Він був і не холодний і не гарячий. Він не
ненавидів Господа, але і не любив Його. Цей служитель був байдужим до Ісуса. Він
ні в чому не мав нужди, бо розбагатів. Можливо він мав не лише гарний будинок з
усіма зручностями, багато коштовного одягу, можливість споживати вишукані
страви, а й багато-багато грошей. Йому не потрібно було думати про завтрашній
день. У нього ніби все було. Навіщо йому покладатися на Господа? Та Ісус сказав, що
він дуже бідний. Тож чи справді в нього все було? (відповідь дітей). Через свою
гордість та зверхність він і не помітив, що залишився без Господа Ісуса. Та Божий
Син продовжував любити того, хто був байдужим до Нього. Він сказав: «Раджу тобі
купити в Мене золота, в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб
зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі,
щоб бачити». В Біблії сказано, що віра набагато цінніша за найкраще золото. З білим
одягом порівнюється праведність та святість, яку Бог дає людині через віру в Ісуса.
Тому Господь продовжував: «Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь же
ревний і покайся! Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері
відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо Мною». Стою під
дверима… Коли хто почує… Про які двері говорить Ісус? Хто може почути цей
стук? (відповідь дітей) Так, Ісус говорить тут про двері серця, про двері твоєї душі.
Це таємниця, яку Бог хоче відкрити сьогодні багатьом людям, а також і тобі.
Можливо ти вже довгий час відвідуєш недільну школу чи молодіжний клуб.
Можливо, ти навіть вдаєш, що маєш стосунки з Господом. Іноді ти молишся
вголос. Насправді ж ти знаєш, що Ісус стоїть під дверима твого серця. Що заважає
тобі відкрити йому своє серце вже сьогодні? Прямо зараз ти можеш сказати Йому:
«Дорогий Ісус! Пробач мене за те, що я вдавав із себе християнина. Через свою
гордість я не розумів, що не належу Тобі. Я відкриваю тобі своє серце і хочу бути
Твоєю дитиною. Амінь». Господь обіцяв служителю Лаодикійської Церкви:
«Переможцеві сісти Я дам на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з Отцем
Своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам!» Чи
відкриєш ти сьогодні двері Ісусу? Чи станеш переможцем? Вирішувати тобі.
Ісус незабаром повернеться на землю. «Ото Він із хмарами йде, і побачить
Його кожне око, і ті, що Його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за
Ним. Так, амінь!» Об. 1: 7 Всі побачать Ісуса, коли Він прийде. Кожна людина. Одні
будуть плакати від радості, що нарешті дочекалися Свого Господа. Інші – від горя,
що будуть навіки засуджені праведним Суддею. Ми не знаємо часу, коли Ісус
прийде на землю вдруге і коли настане кінець. Ми не можемо говорити про якісь
дати. Господь Ісус сказав: «Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні Анголи на
небі, ні Син, тільки Отець» (Мар.13:32). На наступних заняттях ми розглянемо ознаки
приходу останніх днів та повернення Ісуса, на які Він Сам вказав в Своєму Слові.
Ісус точно повернеться на землю, як і сказав. Чи готовий ти до зустрічі з Ним?
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Ілюстрації
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Слова «переможцеві…» можна написати на силуетах меча

Ти покинув свою першу
любов

покайся

Будеш мати біду

Будь вірний

переможцеві дам їсти
від дерева життя

Переможець не буде
пошкоджений від другої
смерті

11

Ти не холодний, і не
гарячий (ти байдужий)

Покайся, Я стою
під дверима та
стукаю

Переможцеві сісти Я дам на
Моєму престолі зо Мною

Вірш для вивчення:
«переможець не буде пошкоджений від другої смерти» (Об.2:11б)
Або

Об.3:20
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