
Що таке поклоніння? 

Вступ 
Чи замислювались ви коли небудь над тим що означає 
поклонятися Богу? 

Про що йдеться коли ми чуємо термін поклоніння? 

Мені здається, що ми далеко не всі чітко розуміємо біблійне вчення 
про поклоніння. 

Якщо я неправильно поклоняюсь, я не зможу правильно виконувати те 
покликання заради якого я народився.  

Якщо я неправильно поклоняюсь, то в людей, які поруч може 
виникнути неправильне розуміння поклоніння Богу. 

За своєю сутністю кожна людина чомусь поклоняється, незалежно від 
віку і місця проживання. Поклоніння чомусь, або комусь приводить 
людину до певного стилю життя і стилю звичок, які властиві об’єкту 
поклоніння.  

Науковці, які досліджують людину її природу називаються 
антропологами. Так антропологи помітили, що люди в будь якій 
культурі інстинктивно чомусь поклоняються.  

Для людини поклонятися природньо, так само як їсти, або дихати. 
Якщо людина не поклоняється Богу, то неодмінно знаходить Йому 
заміну. 

Що ви розумієте під словом поклоніння?  

Думаю, що багато з вас відразу подумали про церковне зібрання зі 
співом, молитвою. Хтось відразу подумав про урочисті ритуали, 
свічки, таїнство причастя.  

Хтось думає що поклоніння – це особливі переживання, емоції. 

І якщо говорити загалом, то в цьому є правда, але вона не повна. 
Поклоніння – це значно більше ніж все це. Поклоніння – це стиль 
життя. 
Дії Апостолів 4:24-35 
24 Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли й 
промовили: Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти створив!  
25 Ти устами Давида, Свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим: Чого 
люди бунтуються, а народи задумують марне?  
26 Повстають царі земні, і збираються старші докупи на Господа та на 
Христа Його.  
27 Бо справді зібралися в місці оцім проти Отрока Святого Твого Ісуса, що 
Його намастив Ти, Ірод та Понтій Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим,  
28 учинити оте, що рука Твоя й воля Твоя наперед встановили були, щоб 
збулося.  
29 І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай Своїм рабам із повною 
сміливістю слово Твоє повідати,  
30 коли руку Свою простягатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та 
чуда чинились Ім'ям Твого Святого Отрока Ісуса.  
31 Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і 
переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже з 
сміливістю!  
32 А люди, що ввірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не 
вважав що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було.  
33 І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і 
благодать велика на всіх них була!  
34 Бо жаден із них не терпів недостачі: бо, хто мав поле чи дім, продавали, і 
заплату за продаж приносили,  
35 та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу в чім 
мав.  
 

 



Що таке поклоніння?  

Поклоніння – це прославлення і благоговіння, яке направлене до 
Бога.  

В Новому Завіті для слова поклоніння є кілька слів. 

Одне слово буквально означає: цілувати, цілувати руку, чи 
поклонятися. Йдеться про смиренне благоговіння. 

Друге слово має значення – надавати почесті, виявляти повагу. 

Два терміни мають на увазі, що відбувається віддача, або даяння.  

Поклонятися – це віддавати щось Богу. 

Поклоніння – це віддавати Богу Його значимість, стверджуючи або 
закріпляючи за Ним найвищу перевагу. 

1. Поклонятися – це молитися 
 

24 Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли й 
промовили: Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, Ти створив!  

Що ми бачимо в цьому тексті, який ми щойно прочитали? Ми бачимо 
людей, які звертаються до Бога у молитві. 

Їхня молитва, дуже багато говорить про те, що означає поклонятися. 

Поклонятися – це погоджуватися, визнавати, підтверджувати те, Ким є 
Бог. 

 

 

Уроки молитовного життя першої Церкви 

• Молитва починається з усвідомленням Бога і його влади. 
• Молитва пов’язана з розумінням нашої залежності від Бога. 
• Молитва основана на Божих обіцянках, які дані в Його слові. 
• Молитва виходить з прийняття Божого шляху, який він 

приготував. 
• Молитва фокусується на тому, чого хоче Бог 
• Молитва очікує Божої дії 
• Бог відповідає на молитви своїх дітей.  

Щоб правильно поклонятися Богу потрібно мати сталі і динамічні 
відносини з Богом. 

Як мати відносини з Богом? 
Постійне спілкування 

Без постійного спілкування не буває відносин. 

Ми вже більше 6 років, як переїхали жити в Бережани. І ми помітили 
цікаву особливість. Що чим довше ми тут, тим менш інтенсивним є 
спілкування з нашими друзями молодості. 

Напочатку, ми часто дзвонили один до одного. До нас приїжджали 
наші друзі. Пройшов час і відстань нас зробила просто приятелями, 
які спілкуються, тоді коли виходить. Зникала потреба спілкуватися 
постійно. 

Неможливо правильно поклонятися Богу, якщо у вас не буде щирих і 
близьких відносин з  Богом. Якщо ви будете раз в тиждень відвідувати 
церкву, це не означає, що ви будете поклонятися. 

Відносини з Богом – це розділяти з Богом усі події, і переживання у 
житті. 



Звичайно дуже важливо навчитися щоденно проводити час з Богом, 
але Бог не хоче бути одним із пунктів у нашому розпорядку дня. Бог 
хоче, щоб ми включили Його у всі свої справи, в кожну бесіду, в 
кожну проблему, в кожну думку. 

Перша церква зустріла перші гоніння і вони не зібралися, просто для 
того, щоб вирішити, що робити далі. Вони свою проблему принесли до 
Господа. Він був центром їхнього життя і діяльності. 

Розповідають про одного чоловіка, який працював на кухні в одному з 
монастирів. Він навчився перетворювати самі звичні діла такі як 
миття посуду, чистка картоплі в поклоніння Богу. Він казав, що 
ключем до відносин з Богом, полягає не в тому, що потрібно змінити 
свою роботу, а змінити своє відношення до того, що ми робимо. 
Людина починає робити для Бога те, що раніше робила лише для себе. 

Коли сьогодні ми думаємо про поклоніння то в першу чергу думаємо, 
про церкву, про богослужіння. Але Справжнє поклоніння це 
усвідомлення Божої присутності скрізь і завжди. 

Поклоніння – це відклик всього нашого єства – серця, душі, розуму і 
сили на усвідомлення і споглядання Божої Слави. 

Поклоніння виявляється в молитві. Щоб молитва була 
ефективною, потрібно знати Бога і цей процес має не 
закінчуватися протягом усього життя.  

 

 

 

2. Поклонятися – це проповідувати 
31 Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і 
переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже з 
сміливістю! 

Коли ми спостерігаємо за цими людьми, то бачимо вражаючу гармонію в 
тому що робила перша церква. 

На вашу думку яку роль в цей момент мала проповідь Євангелії? 

Одного чоловіка, який багато років церкві займався організацією музичного 
прославлення запитали: Що має більшу значимість: проповідь Євангелії, чи 
поклоніння? 

А як думаєте ви?  

Виходячи з цього тексту, то проповідь і була прославленням. 

Іншими словами, коли ми проповідуємо Євангелію ми прославляємо 
Господа. 

Джон Леонард був гончарем, а Девід Нітшман – теслею.  
Вони обидва були яскравими проповідниками і першими місіонерами в 
моравському русі. Вони почули про одного безбожного британця, який купив 
острів і туди звозив всіх своїх рабів, для того, що вони не потрапили під 
зовнішній вплив… Особливо він боявся релігійного впливу. 
Всіх чужих, які приїжджали на  острів випадково, британець відправляв 
назад.  
Двоє чоловіків продали себе в рабство цьому землевласнику, для того, щоб 
завоювати острів для Христа.  
8 жовтня 1732 року всі друзі і сім’ї зібрались на узбережжі для того, щоб 
провести корабель. Очевидці говорять, що ці двоє підняли руки до неба і 
прокричали свої останні слова: «Нехай заколений Агнець отримає всю честь 
за Свої страждання!». 
Ці слова стали девізом усіх моравських місіонерів. І Це друзі справжнє 
поклоніння! 



Проповідь – одна з центральних частин поклоніння Богу. Через проповідь, 
ми маємо можливість розмірковувати і пізнавати Бога через Дію Духа 
Святого і через особистий досвід проповідника. 

Слухаючи боже Слово ми подумки приймаємо рішення, діяти не діяти, 
виконувати не виконувати, відгукуватись чи не відгукуватись, застосовувати 
чи не застосувати. Наша реакція на Боже Слово є зворотнім зв’язком у 
відповідь на Божі істини.  

Все що ми друзі сприймаємо і розуміємо зумовлене нашою культурою. 
Культура яка навколо нас формує і надає значення всьому що ми робимо. 

Наша сучасна культура каже, що поклоніння це: музика, пісні, 
молитва, але сюди не потрапляє проповідь. 

Саме зібрання, яке ми маємо сьогодні є поклонінням і все що ми 
робимо спрямоване на поклоніння.  

Хто під час проповіді поклоняється Богу, проповідник, чи ті хто 
його слухають? 

Звичайно проповідник готується до проповіді. Як може до проповіді 
готуватися слухач? 

Як активно готуватися до проповіді 

1. моліться проповідь.  
2. Моліться про того, хто проповідує. 
3. Моліться про себе коли слухаєте, щоб чути Бога. 
4. Робіть замітки, це допоможе бути більш уважним. 
5. Шукайте як це можна застосувати у житті 
6. Поділіться з кимось, одним висновком з проповіді. 

Поклонятися – це проповідувати Євангеліє з особливим 
ентузіазмом і силою. 

 

3. Поклонятися – це жертвувати 
32 А люди, що ввірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не 
вважав що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було.  

33 І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і 
благодать велика на всіх них була!  

34 Бо жаден із них не терпів недостачі: бо, хто мав поле чи дім, продавали, і 
заплату за продаж приносили, 

Поклонятися – це жертвувати 

Пожертвування буває без поклоніння, але поклоніння без 
пожертвування бути не може. Справжнє поклоніння завжди 
супроводжується давання.  

Весь Новий і Старий Завіт це розповідь про самовіддану і повну 
жертву любові Бога до людини. Сам Бог сходить до нас людей, щоб 
дати людині шанс на інше життя, подарувати її привілей давати.  

Просто вдумайтесь. Бог, який володіє світом і всіма багатствами у часі 
і просторі, дає людям можливість бути дарителями. 

Це те саме, що наші діти можуть комусь подарувати дуже цінний 
подарунок. Але щоб отримати цей подарунок для іншого, татові і 
мамі потрібно було чимало заплатити. 

Що таке гроші?  

Гроші – це засіб обміну, це еквівалент нашого часу, праці і творчості. 
Коли ми жертвуємо, до даємо не просто гроші, але частину себе, свого 
часу, своїх здібностей і талантів.  

Через жертовність ми визнаємо, що належимо Богу.  

Ми не власники тут на землі, ми лише розпорядники і управителі.  



Новий Завіт пропонує кілька порад як жертвувати 

1. Жертвуйте 

Пожертвування підтверджують, що Господь є моїм Господом. Давання 
скидає мене з трону і підвищує Господа. Воно дає мені можливість 
цінувати Бога більше за майно і гроші, які я маю. 

2. Жертвуйте щедро 

Щедро, - це скільки? Це більше ніж вам здається. Якщо ви раніше 
ніколи не давали 10%, можете почати з цього, а потім розширюйте 
межі своєї жертовності.  

3. Жертвуйте регулярно.  

Управління – це не одноразовий захід, яке трапляється раз в рік, а 
щотижневе, щомісячне. Це вимагає дисципліни і постійності. 

 

4. Жертвуйте свідомо 

Жертовність лише тоді досягає найвищого потенціалу, коли воно стає 
свідомою дією і стає регулярним. 

5. Жертвуйте добровільно 

Коли ми усвідомлюємо благодать, ми жертвуємо з великим бажанням. 

6. Жертвуйте так, щоб це було жертвою 

Ми не любимо ризику. Ми хотіли б мати страховку, чи подушку 
безпеки. Але ми упускаємо можливість побачити, як Бог турбується 
про нас і наші потреби, у міру того, як ми віддаємо більше. 

7. Жертвуйте з радістю 

Якщо ми жертвуємо без радості, то наша проблема – наше серце, а 
щоб вилікувати цю проблему, потрібно не утримувати даяння. 

8. Жертвуючи поклоняйтесь Богу 

Наша жертовність, це реакція на Божу благодать. Жертовність це не 
результат нашої щедрості, а результат перемін, які у мені робить Бог. 

9. Жертвуйте більше, коли будете  більше заробляти 

Бог дає нам гроші, не для того, щоб підняти рівень нашого достатку, а 
щоб підняти рівень нашого давання. 

10. Жертвуйте у тиші 

Жертвування любить самітність і тишу. Про це не потрібно трубити. 
Ви і Господь. 

 

Висновок простий 

Праведні готові обділити себе заради суспільства; нечестиві готові 
нанести шкоду суспільству заради своєї вигоди. 

Нехай ваші пожертвування стануть проявом хвали. Якщо жертовність 
– це не про вас, то вам сьогодні потрібно змінити своє ставлення. І 
почати робити це у дусі хвали і радості. 

 

 

 

 



Чого може очікувати людина, яка повна рішучості 
поклонятися 
Рішучість славити Бога – це рішення яке може змінити життя кожного, 
хто візьме на себе такий привілей.  

• Людина яка поклоняється відчує підбадьорення і 
піднесення 

Ніщо так не наповнює людину радістю, як хвала і поклоніння Богу. 
Коли ми разом можемо вознести Богу Хвалу, це можливість запалити 
один одного і наповнитися радістю. 

• Людина яка поклоняється, відчує опір від духовних сил 

Практично без винятків, коли є підйом радості, завжди буде 
активізація противника. Дияволу не подобається поклоніння. Його 
ціль зосередити нашу увагу на собі, щоб ми не бачили Бога. Але в його 
арсеналі не має такої зброї, яка б могла остудити бажання поклонятися 
Богу. 

• Ми краще починаємо розуміти і сприймати істину 

Біблія оживає. Ми робимося відкритими до Божої роботи у нашому 
серці. Боже Слово набуває особливої ваги і актуальності. 

• Виникає інтерес до спільного поклоніння 

Для нас зібрання церкви, стає особливим. Отримана радість, взаємне 
підбадьорення, добре відношення. Спільне читання Біблії, спільна 
молитва, пісні, набувають особливого значення і змісту. 

 

 

 

• Особистий час з Богом отримає нове життя 

Коли людина на особистому рівні переживатиме радість від близькості 
з Богом, і радість від поклоніння Йому, то ці відносини стають 
лабораторією радості і глибоких уроків, гармонізації життя, прощення, 
налагодження відносин з людьми. 

• Зміниться ставлення до Бога 

Появиться бажання рости, появиться ріст любові до Бога. Життя стане 
життям поклоніння.  Ви зможете радо приймати будь які ситуації у 
житті. Робити саму чорну роботу з великим задоволенням. 

Висновок 
Для християнського життя поклоніння – це як пружина для годинника і 
двигун для автомобіля. Це сама суть це найголовніше. 

Поклонятися – це Божою святістю пробуджувати сумління, Божою істиною 
живити розум, Божою красою очищати уяву, відкривати серце Божої любові і 
посвячувати Божому задуму свою волю. 

Поклоніння – це все, чим ми є, у відповідь на все Ким є Він. 
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