
Різні, але єдині



Церква — не будівля 
Церква — це дім з людей



• 1 Петра 2 

• 4 Прийдіть до Господа Ісуса, Живого 
Каменя, не прийнятого людьми, але 
обраного й дорогоцінного Богу. 5 І ви 
самі, неначе живе каміння, з якого Бог 
будує духовний Храм [Дім], щоб ви 
стали святим священицтвом і 
приносили духовні пожертви, приємні 
Богу через Ісуса Христа.

Живе каміння. Духовний Храм/Дім



• 1 Петра 2 

• 9 Ви ж люди вибрані, Царські 
священики, святий народ, який 
належить Богу. Ви призначені 
сповіщати людям про великі 
вчинки Того, Хто покликав вас із 
темряви гріха у прекрасне Світло 
Своє.

Велика мета Церкви



ДімНива



1 Коринтян 3 

• 9 Бо всі ми на службі у Бога, трудимося 
в Його ім’я, а ви — і нива Божа, й оселя 
Його… 
16 Чи знаєте ви, що ви — Храм Божий, і 
що Дух Божий живе в вас?  
17 Якщо хтось зруйнує Божий Храм, 
того Бог зруйнує, бо Храм Божий — 
святий, а ви і є цим Храмом.

Нива Божа, оселя Його, Святий Храм



Поділи в 
Церкві



Перше Послання до Коринтян 1:10-13 

• 10 Я благаю вас, брати і сестри мої, іменем 
Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви 
погоджувалися одне з одним, щоб не було 
розбрату між вами, і щоб були ви єдині в 
думках своїх і прагненнях. 
11 Бо стало мені відомо від Хлоїних домашніх, 
що між вами є суперечки. 
12 І ось що я маю на увазі: кожен із вас каже: 
«Я — прибічник Павла» — «Я — Аполлосів» — «Я 
— Кифин» — «А я — прибічник Христа».13 Хіба 
ж Христос розділився? Хіба був розіп’ятий за 
вас Павло? Чи, може, хрестилися ви в ім’я 
Павлове?



1 Коринтян 3 

• 3 Ви й досі належите цьому світу. Якщо 
між вами є заздрощі й суперечки, то хіба 
не мирські ви є? Хіба не поводитесь, як 
усі люди цього світу? 4 Якщо хтось із 
вас каже: «Я послідовник Павла», а 
інший: «А я — Аполлоса» — то хіба не як 
мирські люди ви чините?



1 Коринтян 3 

• 16 Чи знаєте ви, що ви — Храм Божий, і 
що Дух Божий живе в вас?  
17 Якщо хтось зруйнує Божий Храм, того 
Бог зруйнує, бо Храм Божий — святий, а 
ви і є цим Храмом. 
18 Не обманюйте себе. Якщо хтось із вас 
вважає, що він розумний мудрістю цього 
світу, то йому слід стати «нерозумним», 
щоб здобути істинну мудрість

Поділи руйнують Божу працю



Дбай про те, як будуєш
Зважай на свій вплив, який ти 

чиниш на церкву



• 1 Коринтян 3 

• 10 Згідно з Божим даром, даним мені, я 
заклав фундамент, як той мудрий 
будівельник, а вже інший зводить на ньому 
споруду. Та кожен мусить дбати про те, як 
він будує. 11 Але ніхто не може закласти 
іншого фундаменту, ніж той, що вже 
закладено, й фундамент той — Ісус Христос.
12 Людина може будувати на цьому 
фундаменті з золота чи срібла, коштовного 
каміння чи дерева, сіна чи соломи.

Вогонь випробує працю кожного і виявить її якість



• 1 Коринтян 3 

• 13 Але робота кожного буде очевидна, 
бо настане День, і все стане зрозумілим, 
тому що той День прийде з вогнем. І 
вогонь випробує працю кожного і 
виявить її якість. 14 І якщо збудоване 
людиною вистоїть, то вона здобуде 
винагороду.15 Чия ж споруда згорить, 
той зазнає втрати, а сам він буде 
врятований, уникнувши вогню.

Вогонь випробує працю кожного і виявить її якість



Як будувати



• 5 А хто ж такий Аполлос, і хто такий 
Павло? Ми лише слуги… 

• 8 І той, хто сіяв зерно, і той, хто 
поливав його, мають одну мету, і 
кожен буде нагороджений за свою 
працю. 9 Бо всі ми на службі у Бога, 
трудимося в Його ім’я, а ви — і нива 
Божа, й оселя Його.

Велике ім’я чи велика мета



• 1 Кор. 3. 

• 7 Тож не має значення ні той, хто 
сіяв, ні той, хто поливав, а лише Бог, 
Який зростив… 

• 14 І якщо збудоване людиною 
вистоїть, то вона здобуде 
винагороду

Земна слава чи небесна нагорода



• Єфесян 4. 

• 15 Тож промовлятимемо істину з любов’ю 
і зростатимемо в усьому, щоб бути 
схожими на Христа. Бо Ісус — голова, 
16 та усе тіло залежить від Нього. Його 
владою усі частини тіла з’єднані докупи, і 
все воно тримається разом завдяки 
Христу. І коли кожна окрема частина 
виконує те, що мусить, все тіло росте й 
міцніє завдяки любові.

Церква, поєднана зв’язками



• Рим. 8. 13 Тож якщо їжа призводить брата 
чи сестру мою до гріха, то я ніколи більше 
не їстиму м’яса, щоб не привести їх до 
гріха! 

• Рим. 10. 23 «Усе нам дозволено», — 
стверджуєте ви. Та не все на користь. «Усе 
нам дозволено». Та не все допомагає 
людям стати сильнішими. 24 Нехай ніхто не 
шукає вигоди для себе, а лише дбає про 
ближнього свого.

Свобода чи користь



• Гал. 3 

• 26 Усі ви — Божі діти через віру в Ісуса 
Христа. 
27 Бо усі, хто хрестилися в Христі, в Христа 
одяглися. 
28 Тож немає різниці між юдеєм і 
поганином, рабом і вільною людиною, 
чоловіком і жінкою, бо всі ви — єдині в 
Ісусі Христі.

Немає перепон для єдності

• Зневага, шовінізм, расизм — гріх



• Євр 10 

• 23 Будьмо непохитні в тій надії, яку ми маємо, 
завжди навчаючи інших про неї. Адже ми 
сповнені віри у те, що Господь виконає усе, що 
обіцяв. 
24 Ми повинні думати одне про одного, та 
спонукати одне одного до любові й добрих 
вчинків.  
25 Не дамо припинитися нашим зустрічам, як то 
дехто намагається. Навпаки, підтримуймо одне 
одного дедалі дужче. Адже ми бачимо, як 
наближається День.

Мотивувати один одного



Неначе живе каміння
• Не допускати поділу 

• Поважати інші служіння 

• Приймати один одного, незважаючи 
на вікові, соціальні, культурні 
відмінності 

• Будувати зв’язки для мотивування 
зростати в Христі



Церква за Божим задумом — 
найпотужніша Божа зброя проти 

темряви на землі

Будь її частиною 
Будь живим каменем


