


Невпевненість  



Невпевненість 

• у своєму покликанні 

• у своїх дарах та талантах 

• у собі 



Невпевненість у своєму покликанні 

• Мойсей та палаючий терновий кущ 

• Він мав сумніви щодо Божого покликання і 
завдання, яке мав виконати 



Вихід 3:10-12 

10 А тепер іди ж, і Я пошлю тебе до фараона, і 
виведи з Єгипту народ Мій, синів Ізраїлевих! 

11 І сказав Мойсей до Бога: Хто я, що піду до 
фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? 

12 А Він відказав: Та Я буду з тобою! А це тобі знак, 
що Я послав тебе: коли ти виведеш народ із Єгипту, 
то ви будете служити Богові на оцій горі. 

 



Вихід 4:1-5 

1 І відповів Мойсей та й сказав: Таж вони не повірять 
мені, і не послухають голосу мого, бо скажуть: 
Господь не явився тобі! 

2 І промовив до нього Господь: Що то в руці твоїй? 
Той відказав: Палиця. 

3  Сказав Він: Кинь її на землю! І той кинув її на 
землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього. 



Вихід 4:1-5 

4 І сказав Господь до Мойсея: Простягни свою руку, і 
візьми його за хвоста! І він простяг свою руку й узяв 
його, і той став палицею в долоні його. 

5 Щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх 
батьків, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова. 



Невпевненість у своєму покликанні 

• Якщо ти маєш покликання, Бог спорядить тебе 

• Сміливо крокуй до свого покликання 

 



Вихід 4: 10-11 

10 Та Мойсей сказав до Господа: О, Господи, я не 
промовець ні від учора, ні від позавчора, ані відтоді, 
коли Ти говорив був до Свого раба, бо я тяжкоустий 
та тяжкоязикий. 

11 І сказав йому Господь: Хто дав уста людині? Або 
Хто робить німим, чи глухим, чи видючим, чи 
темним, чи ж не Я, Господь? 

12 А тепер іди, а Я буду з устами твоїми, і буду 
навчати тебе, що ти маєш говорити. 

 



Невпевненість у своїх дарах 

• Всі ми маємо дари 

• Всі ми маємо таланти 

• Незважаючи на те, що Мойсей не був 
красномовним, Бог все таки збирався його 
використовувати 

• Святий Дух може промовляти через тебе в будь-
який момент 

 



Вихід 4:13-15 

13 А він відказав: Молю Тебе, Господи, пошли 
іншого, кого маєш послати. 

14 І запалав гнів Господній на Мойсея, і Він сказав: Чи 
ж не Аарон твій брат, Левит? Я знаю, що він добре 
буде говорити. Та ось він вийде навпроти тебе, і 
побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм. 

15 І ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в 
уста його, а Я буду з устами твоїми й з устами його, і 
буду навчати вас, що маєте робити. 

 



Невпевненість у собі 

• В мене не вийде 

• У мене немає того, що потрібно  

• Подивись на мене: ніхто мене не слухатиме 

• Будь-ласка, пошли іншого 



Перемога над невпевненістю 

Якщо воїни в армії, озброєні лише музичними 
інтрументами, можуть зруйнувати найміцніші мури 
міста; якщо хлопчик пастух пращею та каменем 
може подолати велетня; якщо Ісус може покликати 
звичайних людей і зробити їх своїми учнями, щоб 
вони йшли та змінювали світ, то Бог може 
використати  і тебе, щоб приносити зміни навколо 
нас.   

 



Перемога над невпевненістю 

• Покайся 

• Прийми рішення 

• Отримай 

 



Джеймс МакДональд 

Немає жодної причини у всесвіті для послідовника 
Ісуса бути невпевненим у житті. На хресті вже все для 
цього було зроблено. Заради цього гробниця стала 
порожньою. Ми насміхаємося над завершеною 
роботою Христа, якщо ми не позбуваємося 
невпевненості через щире каяття, рішучість і 
отримання прощення, яке дійсно пропонує Бог. 




