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ТИЖДЕНЬ 1 
 

Що означає бути  
християнином 

 
Урок 1. Біблійний християнин 

 
     Біблія називає християнами тих людей, які 
роблять те, чого хоче Бог. Сьогодні ми ставимо 
дуже важливе питання: як виглядає біблійний 
християнин? Кого Біблія називає християни-
ном? Що очікує Бог від людини? Взагалі, носи-
ти назву християнин не є головною ціллю. 
Але, саме слово християнин несе в собі глибо-
ке і важливе значення. Ось саме про це тема 
сьогоднішнього дня. 
     В першу чергу, справжній християнин 
отримав прощення гріхів. Як це відбувається і 
що це означає? Давайте ми звернемось до Сло-
ва Божого. В першому посланні Івана 1:9 напи-
сані такі слова: «Якщо ми свої гріхи визнаємо, 
то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити і очистити нас від неправди всіля-
кої». Виходячи з цього вірша, перше, що по-
винна вчинити людина, щоб стати христия-
нином – це визнати перед Ісусом Христом свої 
гріхи. А це не просто признатися в тому, що 
грішний. Визнати свої гріхи – означає попро-
сити в Ісуса прощення за скоєні переступи, ві-
дмовитися від них. Слова апостола Івана стве-
рджують і дають надію для нас – Ісус вірний 
своїм обіцянкам. А Він обіцяє, що простить 
гріхи, якщо тільки ти, дорогий друже попро-
сиш Його про це. Тому називатися христия-
нином – означає мати прощення гріхів. 
     Чому саме Ісус? Пізніше  на наступних уро-
ках ми детальніше поговоримо про це. Але да-
вайте звернемо увагу на два вірші – Римлянам 
10:9 і Дії Апостолів 4:12 (прочитайте ці вірші зі 
своєї Біблії). Вони стверджують, що центром 
нашого спасіння є Ісус Христос, який є Гос-
подь, який воскрес із мертвих і живий по сьо-
годнішній день. Саме віра в нашого Господа 
Ісуса і прощення гріхів дає нам спасіння. Що 
ви можете зробити у відповідь, знаючи ці істи-
ни? Визнати Ісуса не просто як Спасителя і Го-
спода, а як свого Спасителя і Господа. 
     Для того, щоб нам оцінити важливість спа-
сіння і прощення гріхів, давайте звернемось на 
самий початок історії людства (див. Буття 1,2,3 

розділи). Бог створив людину, чоловіка і жін-
ку, на  Свою подобу. Люди були створені без 
гріха, тобто чисті, незаплямовані. Таким чи-
ном, Бог, який Сам без гріха, святий, і людина, 
мали прекрасну можливість спілкуватися. У 
них були чудові стосунки! Але диявол, ворог 
Бога і людини, позаздрив таким стосункам і 
вирішив їх зруйнувати. Він обманув перших 
людей, Адама і Єву і вони вчинили непослух 
Богу. Це був перший гріх, який розповсюдився 
на всі наступні покоління. Таким чином, на-
жаль, святий Бог не міг більше мати стосунків 
із грішною людиною. Святість і гріх ніколи не 
можуть бути разом. З цього часу Бог і людина 
є розлучені гріхом. Але Бог любить людину, 
Він хоче благословити її, Він хоче відновити ці 
стосунки. Саме тому, дві тисячі років назад Бог 
прийшов у цей світ в тілі людини – Ісус Хрис-
тос. Він прийшов не тому, щоб народити нову 
релігійну течію. Його ціль була відновити 
втрачені стосунки між Собою і людством, тоб-
то спасіння людства. Але за вчинений гріх по-
трібно заплатити і тому Христос заплатив Сво-
їм життям. Мала померти людина – я і ти, до-
рогий друже. Христос взяв на Себе наше пока-
рання, прийнявши смерть. Це шанс для кож-
ного відновити свої стосунки з Богом, а точні-
ше, воскресити ці стосунки. Справжній хрис-
тиянин – це той, хто має стосунки з Ісусом 
Христом, хто повірив і прийняв Його жертву 
за свої гріхи. 
     У посланні до Ефесян 2:8-9 стверджується, 
що Бог дарує нам спасіння саме по вірі. Ми не 
можемо заслужити його своїми добрими спра-
вами, це подарунок Бога, який потрібно при-
йняти. Твої стосунки з Богом відновлюються 
не через те, що ти щось робиш добре, а на ос-
нові того, що Ісус вже зробив для тебе! 
     Отже, якщо ви прийняли і визнали Ісуса за 
свого особистого Спасителя і Господа, давайте 
ми розглянемо ще декілька віршів з Біблії, які 
також характеризують справжнього біблійного 
християнина. Прочитайте Євангелію від Івана 
1:12-13. Зверніть увагу на чотири характерні 
риси віруючої людини: 
  1. Вони прийняли Ісуса. Тобто визнали Його 
за свого Спасителя. 

2. Вони стали Божими дітьми. Це дуже ва-
жлива істина, яка говорить нам, що в нас 
змінений життєвий статус – були рабами 
цього світу і гріха, а стали Божими дітьми. 
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3. Вони вірять в Ісуса Христа. Саме віра в 
Христа дає спасіння, а не власні «святі» ді-
ла. 

4. Вони народилися від Бога. Це не фізичне 
народження, а духовне народження. Коли 
через свій гріх перші люди через втратили 
стосунки з Богом, їхня духовна сутність 
стала мертвою, відділеною від Бога. Саме 
через Христа, Бог відроджує наш дух до 
нового життя. Цей пункт також підсилює 
істину про те, що віруючий – Божа дити-
на. 

      
     І ще один вірш з Біблії – Відкриття апостола 
Івана 3:20. Цей вірш також подає чотири хара-
ктеристики справжнього християнина: 

1. Чує голос Христа. Це як вівці чують і 
знають голос свого пастуха, так і хрис-
тиянин чує голос свого Бога. 

2. Відкриває двері свого серця.  Якщо 
Христос не буде жити в твоєму серці, 
якщо ти не впустиш Його туди, ти не є 
християнином Біблії. 

3. Христос живе в серці християнина. Це 
питання керівництва Христа у твоєму 
житті. Якщо Ісус керує твоїм серцем, а 
це означає твоїм життям, Він є Господом 
для тебе. 

4. Має спільність з Богом. Символом гар-
них стосунків для всіх часів і народів 
був спільний стіл. Спільність з Богом, 
стосунки з Ним – це основа нашого спа-
сіння. 

 
     Закінчуючи цей перший урок великої теми 
«Що означає бути християнином» зверніть 
увагу на слова, які записані у посланні до Рим-
лян 10:13 – «Кожен, хто прикличе Господнє 
Ім’я, буде спасенний».   
     На наступних уроках ви більше дізнаєтесь 
про те, як стати спасенним, віруючим в Ісуса, 
справжнім біблійним християнином. Ви зро-
зумієте найбільшу проблему людини (свою 
також), яка перешкоджає бути християнином. 
Дізнаєтесь,  що робити з цією проблемою і які 
реальні переміни робить Христос, коли спасає 
людину від її гріхів. 
 

 
 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Перерахуйте якості і характеристики 
біблійного християнина, які ви запам'я-
тали  виконуючи цей урок.  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Чи можете ви назвати себе біблійним 
християнином згідно вищеназваних ха-
рактеристик? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Знайдіть можливість поговорити про це 
зі своїми близькими друзями або зна-
йомими, які вже декілька років є вірую-
чими людьми. 
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Урок 2. Найбільша проблема людини 
 

     Коли ми говоримо про те, що людині вкрай 
важливо мати глибокі стосунки з Богом, то ми 
говоримо про спасіння.  І найбільшою про-
блемою людини в досягненні спасіння  є абсо-
лютна гріховність і відокремленість від Бога. 
Більше того, людина сама по собі нічого з цим 
не може вдіяти. Послання до Римлян 3:23 го-
ворить: «Бо всі згрішили, і позбавлені Божої 
слави». В нас, нажаль, є природне (внутрішнє) 
бажання грішити та ігнорувати Божі принци-
пи для життя. 
     Дуже часто нашими лозунгами є наступні 
ствердження: 

 Намагайся бути першим. Роби все по-
своєму. 

 Якщо це класно – роби це, незважаючи на 
те, що Бог про це говорить. 

 Це моє життя і я буду робити все, що мені 
подобається. 

     І є ще багато подібних висловлювань, якими 
ми оперуємо, щоб захистити і виправдати свій 
гріховний спосіб життя. 
    Чому людина не живе так, як говорить Бог у 
Своєму Слові? Тому, що ми всі вже народжує-
мось з гріхом, відділеними від Бога. Зверніть 
увагу на декілька біблійних віршів, які пока-
зують усю складність нашого становища перед 
Богом. 
     Ісаї 53:6 – пророк Ісая стверджує, що всі ми, 
всі без виключення збилися з правильної (Бо-
жої) дороги життя. Кожен ходить своїми доро-
гами, як йому заманеться. Це подібно до ове-
чок, які пасуться без нагляду пастуха і ходять 
де їм заманеться. 
     1 Івана 1:8 – проблема також в тому, що лю-
дина, в більшості, не визнає себе гріховною або 
применшує складність свого становища. Цей 
вірш говорить нам, що коли стоїмо на такій 
або подібній позиції, ми обманюємо самі себе. 
І тим більше, якщо стверджуємо, що ми без 
гріха - це вже говорить про те, що ми грішимо. 
     Ісаї 59:2 – знову вертаємось до пророка Ісаї. 
Ви можете переконатися на власному житті, 
спостерігаючи за собою, що неможливо про-
жити хоча б день і не згрішити. Саме про це 
стверджує цей вірш: наші щоденні гріхи, пере-
ступи віддаляють нас від Бога. Гріх розбив сто-
сунки людини і Бога, він розбиває ці стосунки 

і сьогодні. І це є найбільшою проблемою лю-
дини, моєю і вашою. 
     Ми дуже часто думаємо, що наші проблеми 
обмежені тільки сім'єю або тільки нашим біз-
несом, роботою, здоров'ям. Істина в тому, що 
наші неправильні стосунки з Богом викли-
кають проблеми в кожній сфері нашого 
життя: в шлюбі, кар’єрі, стосунках з людьми, 
фінансах, тощо. Проблеми, які викликає гріх в 
житті людини є жахливими. Але найбільшою 
проблемою є, коли люди пробують різні шля-
хи, щоб вирішити свої негаразди, перш ніж 
звернутися до Бога. Приповістки Соломона 
16:25 говорять такі слова: «Буває, дорога люди-
ні ЗДАЄТЬСЯ простою, та кінець її – стежка 
до смерті».  
     Навіть коли люди знають, що понад усе в 
житті потребують Бога, вони все одно досить 
часто обирають неправильні шляхи, свої шля-
хи, щоб виправдати себе, звільнитися від гріха 
і говорять наступне: 

 Моя мама була християнкою, тому… 

 Неважливо у що ти віриш, просто будь 
щирим. 

 Я сам зможу покинути усі свої погані 
звички. 

 Я старатимусь, буду працювати дуже 
важко і заслужу звільнення від гріхів. 

 Я буду релігійним і ходитиму в церкву. 
     Якщо у вас також закралась десь така думка, 
перечитайте ще раз уважно Приповістки Со-
ломона 16:25. Всі вище перераховані слова є 
ніщо інше, як людські різноманітні дороги до 
Бога, які в кінцевому результаті не вирішують 
головної проблеми – проблеми залежності від 
гріха. 
     Єдиним рішенням головної проблеми лю-
дини – є Ісус Христос. Більше про це дивіться в 
попередньому уроці.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Подумайте і перерахуйте свої методи і 
шляхи, якими ви хотіли звільнитися від 
гріха і від проблем, які породжує гріх. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Напишіть коротко, як ви розумієте, що 
таке гріх? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

________________________________________
________________________________________ 
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Урок 3. Що робити з гріхом? 
 
     Частково відповіді на це запитання прозву-
чали у перших двох уроках. 
     Єдина можливість отримати прощення грі-
хів і відновити стосунки з Богом – це Господь 
Ісус Христос. В Євангелії від Івана 14:6 записані 
чудові слова, які визначають важливість Ісуса 
для нашого спасіння – «Ісус Христос сказав: Я 
є Дорога, і Правда, і Життя. До Отця не при-
ходить ніхто, якщо не через Мене!». Це слова, 
які були сказані не людьми і навіть не відоми-
ми людьми. Ці слова про Себе сказав Сам Ісус. 
Це Його свідоцтво про Самого Себе. Саме Хри-
стос є однією дорогою, що веде тебе і мене, до-
рогий друже, до спасіння. Всі інші дороги так 
званого спасіння не приведуть людину до 
справжнього спасіння від гріхів. І лише Ісус 
Христос є тією дорогою. Він є істиною Прав-
дою, яка робить людину вільною.  
     В сучасному суспільстві існує дуже багато 
проповідей різних філософій, які стверджу-
ють, що саме вони претендують на правду, са-
ме їхнє вчення – це правда. Та якщо в таких 
філософіях відсутній Ісус Христос – це не є 
правдою. Такі вчення не мають сили звільнити 
людину від гріха. Тільки Ісус Христос є єдина 
Правда для нас, що має силу зробити вільним. 
     Ісус Христос є справжнє Життя. Це також 
сильне ствердження, істина якого може зміни-
ти ваше життя. Люди дуже часто не уявляють 
свого життя без певних речей, інших людей. 
Без того, що вони надто сильно цінують. Але 
ці речі не дають справжнього життя. Справжнє 
життя – це Христос. Біблія говорить, що за гріх 
розраховуються життям (Рим.6:23). Христос, 
звільняючи нас від гріха, дає повноцінне Жит-
тя. 
     Подумайте над тим, що ця істина про Ісуса 
означає для вас? 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
     Бог сам прийшов на землю у вигляді люди-
ни, щоб відновити втрачені стосунки з люди-
ною. Якби існував інший шлях для спасіння, 
то Ісусу Христу не потрібно було б приходити 
на цю землю, страждати і вмирати. 
     Але, прийшовши на цю землю, Спаситель 
потурбувався про вашу і мою проблему гріха.      

Продовжуючи розглядати вірш з послання до 
Римлян 6:23, ми бачимо рішення цієї пробле-
ми. Людина повинна заплатити власним жит-
тям за свої гріхи. Але цю ціну заплатив Своїм 
життям Ісус Христос, тим самим звільнивши 
нас від смерті. І Він дарує нам це звільнення і 
спасіння безкоштовно. Вічне життя з Богом  
(що є результатом праці Ісуса), є безкоштов-
ним даром для мене і для вас, дорогі друзі! 
     Бог зробив це для нас, бо Він любить нас і 
хоче, щоб ми мали з Ним стосунки, щоб ми 
знали Його. Знати про Бога не достатньо, пот-
рібно бути знайомим з Ним особисто. 
     Страждання Ісуса на Голгофі і Його смерть 
– це той подвиг, який звершив Ісус для нашого 
спасіння. Він не заслуговував на смерть, бо 
прожив безгрішне життя, хоча і був спокушу-
ваний, як і всі люди. Він це зробив задля лю-
дини і її звільнення від гріхів. Чому Ісус це 
зробив? Знову звертаємось до послання до Ри-
млян 5:8. Він любить кожну людину, Він лю-
бить кожного грішника. Бог не хоче смерті 
грішника. І цю любов Господь доводить тим, 
що прийняв страждання і смерть за нас, гріш-
них людей. 
     Тому, Христос має бути для бути самою 
близькою Особою, вашим Спасителем від грі-
хів, вашим Господом. Сьогодні люди шукають 
собі інших спасителів. Вони моляться до лю-
дей, які колись прожили достойне життя і яких 
зараз називають святими. Вони моляться до 
Марії, мами Ісуса, думаючи, що в неї є сила 
спасти і звільнити від гріха. Але чомусь не ма-
ють бажання молитися до істинного Бога, 
Який зробив все для мого і вашого спасіння і в 
Якого є сила спасти людину. Ісус Христос – це 
єдиний Посередник між Отцем і людиною, до 
Якого ми можемо молитися, в Якого ми може-
мо просити прощення за свої гріхи. Це записа-
но в 1-у посланні до Тимофія 2:5. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Бог уже зробив все зі Своєї сторони, 
щоб відновити ваші з Ним стосунки. 
Він взяв ініціативу на Себе. Тепер Він 
хоче, щоб кожна людина особисто при-
йняла те, що Бог зробив для неї. Що ви 
зробите з тим, що пропонує для вас 
Ісус? Яка буде ваша реакція? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

2. Яку ви можете дати відповідь на запи-
тання «що робити з гріхом?» 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 4. Спасіння 
 

     Отже, ви вже знаєте, що людина має велику 
проблему – вона розділена з Богом через влас-
ний гріх. Ви вже знаєте, що цю проблему здат-
ний вирішити тільки Ісус Христос, бо Він є 
єдиною дорогою до нашого спасіння. В цьому 
уроці ви більш детально вивчите, що означає 
бути спасенним, що таке спасіння. 
     Як було вже згадано в попередніх уроках, 
грішник перебуває в стані духовної смерті. 
Тому спасіння можна охарактеризувати як ду-
ховне народження, нове народження. Власне, 
саме про це говорив Ісус однієї ночі з вчителем 
єврейського Закону – Никодимом (Єв. Від Іва-
на 3:3). В цьому вірші Ісус використовує таке 
словосполучення, як «народитися згори», на-
родження згори. Що означає народитися зго-
ри? Никодим задає таке саме питання. Йому 
було не зрозуміло, як чоловік, будучи вже ста-
рим, може знову народитися? Ісус говорив не 
про фізичне народження, а про духовне. Тоб-
то, народження згори означає відродження 
духовної сутності людини, це спасіння люди-
ни від смерті. Народження згори – це подія в 
житті особистості. Це означає, що ми перехо-
димо від смерті до життя, ми стаємо новим 
творінням, новою людиною. У нас вже нове 
життя! 
     В посланні до Ефесян 4:24 зазначено, якою 
повинна бути людина, що народилася згори. 
Це нова людина  з новими якостями справед-
ливості і святості. Про ці переміни ви будете 
мати можливість дізнатися у наступному уро-
ці. 
     Прийняти Ісуса Христа, як свого особистого 
Спасителя, попросити в Нього прощення за 
свої гріхи – ось, що веде до народження з гори, 
до нового життя. Коли людина звільняється від 
тягаря гріхів, коли вона не повинна відповіда-
ючи за свої вчинки, вмирати, коли вона вільна 
і в її житті панує Господь - це є спасіння. 
     Але давайте повернемось до розмови Ісуса з 
Никодимом. У 8-му вірші 3-го розділу Єванге-
лії від Івана наш Спаситель вказує на те, що в 
духовному народженні людини приймає 
участь ще одна Особа – Дух Святий. Деталь-
ніше про цю Особу Трійці, про її діяльність ви 
дізнаєтесь через декілька уроків. 
     Дух Святий торкається людини через Слово 
Боже, через Білію. Слово Боже сильне відроди-

ти вас до нового життя. Зверніться до 1-го пос-
лання апостола Петра 1:23, де стверджується, 
що ми – духовно народжені Словом Божим, 
яке є живим і тривалим. Саме тому вам необ-
хідно цінувати Біблією, читати її, бо через Пи-
сання працює Дух Святий і відновлює дух лю-
дини. 
     Ще дуже важливо знати, що народжений 
згори має вічне спасіння. Тому, якщо ви спа-
сенні, прощені Христом, ви маєте право нази-
ватися дітьми Божими, можете бути впевне-
ними у своєму спасінні і у вічному житті. Впе-
вненість – це тоді, коли ви точно знаєте. Впев-
неність у спасінні – це відсутність сумнівів, 
що ми отримали спасіння тоді, коли при-
йшли до Христа в покаянні (народилася зго-
ри). 
     Щира молитва покаяння за свої гріхи перед 
Ісусом є першим кроком вашої віри, що спасає. 
Покаяння – означає переміну мислення. Якщо 
раніше ваші думки були направлені на гріх, 
після покаяння вони будуть направлені на 
освячення і Божу славу. 
     Впевненість в спасінні дає нам Писання. 
Перше послання Івана 5:13 стверджує, що як-
що ви віруєте в Ісуса Христа, то знайте, що ви 
маєте вічне життя. Тут не йде мова про те, що 
ви можливо маєте або будете в майбутньому 
мати. Слово Боже стверджує однозначно – як-
що вірите в Ісуса, знайте, що ви вже маєте спа-
сіння! Тому в світлі цих слів пригадайте ще раз 
вірш Писання (1Івана 1:9), який ви вже мали 
можливість розглядати на першому уроці. Ці 
слова ще раз підтверджують, що якщо людина 
визнає свої гріхи перед Христом, вона отримує 
прощення своїх гріхів, отримує спасіння і віч-
не життя. Христос вірний Своєму Слову! 
     Запам’ятайте, впевненість у спасінні – це 
не людський оптимізм або сильне бажання. 
Це факт, що базується на Божественному 
свідоцтві Писання того, що ми знаходимось 
в потрібному положенні перед Богом, що ми 
маємо добрі стосунки з нашим Богом.       
     На кінець даного уроку ви маєте можливість 
подумати, чи спасенні ви, чи маєте ви про-
щення гріхів? Є три засвідчення, завдяки яким 
ви можете перевірити свій стан перед Богом. 

1. Слово Боже. Біблія свідкує нам, що ми 
спасенні. У посланні до Римлян 10:9-10 
написано: «Бо коли ти устами визна-
ватимеш Ісуса за Господа, і будеш ві-
рувати у своїм серці, що Бог воскресив 
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Його з мертвих, то спасешся, бо серцем 
віруємо для праведності, а устами 
сповідуємо для спасіння».  

2. Свідкування життя. Якщо ви: 

 Визнаєте Христа 

 Ваша віра веде вас до добрих справ 

 Перебуваєте в спільності з церквою 

 Слухняні Слову Божому 

 Сповідуєте перед Христом свій гріх 

  Втікаєте від гріха 
то це і є свідоцтво вашого щоденного життя, 
що ви – спасенна людина. 

3. Внутрішнє свідоцтво. В посланні до 
Римлян 8:16 написано так: «Сам Цей 
Дух свідчить разом із духом нашим, що 
ми – діти Божі». Згідно цих слів Дух 
Святий буде запевняти вас, що ви маєте 
спасіння. 

 
     Отже, якщо ви маєте цих три засвідчення, 
ви можете бути впевненими в тому, що ви має-
те спасіння. Проаналізуйте своє життя, свій 
внутрішній стан, свої дії і дайте відповідь самі 
для себе: чи маю я впевненість в тому, що 
отримав спасіння і прощення гріхів? 
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Якщо у вас є сумніви щодо вашого спа-
сіння, поговоріть про це із вашим ліде-
ром домашньої групи, з духовним на-
ставником або з іншим служителем це-
ркви. 

 
2. Якщо ви впевнені в своєму спасінні, 

зверніться до Господа в молитві з подя-
кою за те, що Він подарував вам спасін-
ня. Віддайте хвалу Ісусу Христу, що він 
віддав Своє життя за ваші гріхи. 
 

3. Почитайте вірш з Євангелії від Івана 
3:16, якого ми не розглядали в уроці і 
ще раз віддайте славу Господу Ісусу 
Христу. 
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Урок 5. Переміни нової людини 
 
     Якщо ви народилися згори і маєте обґрун-
товану впевненість в спасінні, що базується на 
Писанні, на свідоцтві ваших перемін і на внут-
рішньому свідоцтві вашого духу, у вас почина-
ється нове життя. Ви – нова людина. У вас на-
роджуються нові звички, новий спосіб життя. 
Старе життя залишилося в минулому, воно 
прощене Богом і за нього вам не потрібно 
триматися. Якщо ви вже належите Христу, ви 
повинні змінюватися в Його образ, тобто ста-
вати подібним на Нього. Це справа всього хри-
стиянського життя. Це означає, що у вашому 
житті мають початися активні переміни, пере-
міни нової людини (2 Коринтян 5:17).  
     В цьому уроці ви дізнаєтесь, як виглядають 
на практиці життя переміни віруючого в Ісуса. 
В старому гріховному житті людина була в  
рабстві гріха і робила те, що вимагав від неї її 
гріх. Нове життя приносить нові обов’язки, 
про які ви будете мати можливість довідатися з 
цього уроку. Вам будуть запропоновані вірші з 
Біблії, які висвітлюють нові обов’язки спасен-
них людей, сфери життя, в яких повинні від-
буватися переміни. Перечитуйте всі запропо-
новані вам місця із Біблії, роздумуйте над ни-
ми і аналізуйте в світлі цих слів своє життя: чи 
відбуваються такі переміни у вашому житті? 
     Послання до Колосян 2:6 – в старому житті 
ви ходили в гріху, служили гріху. Прийнявши 
Христа, ви маєте ходити в Христі. Це означає, 
що людина вже не служить гріху, а Ісусу. Хо-
дити в Христі означає жити так, як Він запові-
дає. 
     1 послання до Коринтян 6:19-20 – ваше тіло 
до покаяння було «вертепом розбійників». Во-
но було призначене для служіння і панування 
зла. Коли Бог вас спас, ваше тіло стало храмом 
Духа Святого для служіння Богу і панування 
святості, для прославлення свого Спасителя. 
     Послання до Римлян 8:14 – нова людина 
керована Духом Святим, а не власними заба-
ганками. Вона слухняна вже своєму небесному 
Батькові і Його волі, а не філософії цього світу. 
Спасенна людина є Божою дитиною. 
     Послання до Ефесян 5:18 – цей вірш яскра-
во показує кардинальні переміни. Якщо в ста-
рому житті радістю для багатьох було вино, 
що піднімало настрій, робило сміливішим, 
приносило сумнівне задоволення, то в житті 

нової людини цією радістю є Дух Святий, 
Яким християнин має наповнюватися. Саме 
присутність Духа Святого робить наше життя 
повноцінним, радісним і щасливим навіть то-
ді, коли навколо нас вирує життєва буря. Спо-
внюватися Духом – означає бути слухняним 
Йому, керуватися Ним.   
     Євангеліє від Івана 14:15 – відбуваються пе-
реміни в об’єкті любові. Якщо до покаяння 
людина любила гріх і їй подобалося жити по 
законам гріха, то зараз нова людина любить 
Христа і Його заповіді. Їй подобається жити по 
заповідям Христа.     
     1 книга Самуїла 15:22 – важливе питання 
послуху або не послуху також зазнає кардина-
льних перемін. Бунтівний дух анархії зазнає 
перемін під дією Духа Святого і християнин 
набуває покірливого духа. Слідкуйте за тим, 
чи стали ви слухняні Богу після свого покаян-
ня. 
     2 послання до Коринтян 5:7 – наступні пе-
реміни відбуваються в фундаменті ваших пе-
реконань. Ви отримуєте тверде переконання 
своєї приналежності Богу не тому, що маєте 
емоції і почуття, різні видіння, тощо. Ваше пе-
реконання ґрунтується на твердій вірі в слова 
Писання. Ви практикуєте щоденне ходження 
саме вірою, а не видіннями і уявою. 
     Послання до Галатів 5:13 – від рабства гріха 
нова людина переходить до свободи в Христі. 
Ви більше не зобов’язані робити гріх, ви не 
можете жити в гріху. Христос дав вам свободу, 
коли простив вас. Пам’ятай одне – ця свобода 
не повинна бути для вас мотивацією продов-
жувати грішити. Це свобода від гріха, це сво-
бода для того, щоб ви служили Богу і служили 
людям.  
     1 послання до Коринтян 9:27 – цей вірш 
продовжує думку попереднього. Ми покликані 
до свободи, але не до свободи грішити. Нова 
людина в новому житті живе в дисципліні для 
свого тіла, для свого розуму і для своєї душі. 
Вона контролює свої бажання, панує над ни-
ми. Свобода – це не вседозволеність. Це справ-
жнє повноцінне життя з Христом, вільне від 
рабства гріха. 
     На наступних уроках ви більш детально бу-
дете розглядати практику нового життя нової 
людини. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
1. Розкажіть, які події привели вас до того, 

що ви стали біблійним християнином і 
маєте нове життя? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

2. Чи бачите ви в своєму житті переміни? 
Так ____                  Ні ____ 
 
3. Якщо ви ствердно відповіли на друге 

питання, поділіться, які найбільші пе-
реміни вашого життя відбулися після 
вашого народження згори. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ЗАВДАННЯ 

 
Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
2 Коринтян 5:17 «Тому то, коли хто в Христі, 
той створіння нове, стародавнє минуло, ото 
сталось нове!» 
 
1 Івана 1:9 «Коли ми свої гріхи визнаємо, то 
Він вірний та праведний, щоб гріхи нам прос-
тити, та очистити нас від неправди всіля-
кої»  
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ТИЖДЕНЬ 2 
 

Біблія 
 

Урок 1. Як виглядає Біблія 
 

     П’ять наступних уроків будуть присвячені 
Біблії – книзі, що написана Богом через вірних 
Йому людей. 
     Ця книга писалася протягом 15 століть. Бог 
використав майже 40 різних людей, які мали 
різний соціальний статус і різні професії: царі, 
військові, селяни, філософи, рибаки, поети, 
музиканти, державні діячі, вчені і пастухи. Се-
ред цих людей був навіть один податківець, 
лікар і вчитель Закону Божого. Ця дивовижна 
книга була написана в різноманітних куточках 
відомого на той час світу. Вона писалася в пус-
телі, у в’язниці, в царському палаці і на мальо-
вничій природі, під час небезпечної подорожі, 
в часи процвітання і в часи війни, у вигнанні, 
на острові, в різних країнах і на трьох різних 
континентах (Азія, Африка і Європа). Люди, 
через яких Бог писав Своє Слово, перебували в 
різному настрої – сповнені радістю або пере-
буваючи в скруті та відчаї; одні писали в твер-
дій вірі, інші були збентежені і сумні. Вона бу-
ла написана на трьох різних мовах: арамейсь-
ка, іврит і грецька. Її унікальність в тому, що 
вона написана в різних літературних жанрах 
(історичний жанр, поетичний, пророчий, лис-
ти). І при такому великому розмаїтті Біблія 
зберегла свою цілісність і єдність вчення. Бог 
зосередив увагу авторів на одній головній 
Особі, що є вираженням Божої слави і викуп-
ленням людини – на Ісусі Христі, Сині Божо-
му.  
     Біблія – величний подарунок Бога людям; 
єдина книга, що відкриває таємницю похо-
дження Всесвіту і людини, вказує на ціль ство-
рення світу, задовольняє пошуки людини Бо-
га-Творця. Біблія є Словом Божим. Вона є іс-
тинним посланням Бога до людства. 
     Біблія була написана не тому, що хтось із 
людей вирішив це зробити. Бог за власним ба-
жанням вибрав мужів, яким вказав, що писати. 
Вони не вигадували – їх надихав Святий Дух. 
«Бо пророцтво ніколи не було з волі людської, 
а звіщали його святі Божі мужі, проваджені 
Духом Святим» (2 послання Петра 1:21). 

Структура Біблії 
     Саме слово «Біблія» означає збірка книг, бі-
бліотека. Вона складається з двох великих час-
тин: Старий Заповіт і Новий Заповіт. В свою 
чергу Старий Заповіт містить в собі 39 книг, а 
Новий Заповіт – 27 (детальну структуру Біблії 
дивіться в кінці цього уроку). В Старому Запо-
віті в основному записані різноманітні прави-
ла, закони, які Бог дав для Ізраїльського наро-
ду і які йому потрібно було виконувати. Там 
також описана історія цього народу, який був 
вибраний Богом для звершення особливої Бо-
жої цілі – спасіння усього людства. Але ця час-
тина книги є актуальною і для нас. Там є дуже 
багато повчальних історій, різних прообразів 
нашого духовного життя для нашого духовно-
го збагачення.  
     Новий Заповіт розказує про Ісуса Христа, 
Бога, що прийшов у тілі на землю ради нашого 
спасіння. Також в Новому Заповіті говориться 
про народження Церкви і наведено багато Бо-
гонатхненних вказівок для практичного духо-
вного щоденного життя віруючої людини. 
     Особливе місце займає і по особливому на-
писана остання книга Біблії – Відкриття Івана 
Богослова. Саме ця книга інформує нас про 
останні дні, про події, які будуть відбуватися 
перед Другим приходом Христа. В цій книзі, в 
першому розділі, дев’ятнадцятому вірші напи-
сані такі слова: «Отже, напиши, що ти бачив, і 
що є, і що має бути по цьому!» Цей вірш відк-
риває суть написання цієї непростої для розу-
міння книги Біблії: про реальність теперіш-
нього і про правду майбутнього. Цей принцип 
розповсюджується і на всю Біблію. Писання 
відкриває для нас правду, хто ми є зараз і що 
нас очікуватиме в майбутньому. Слово Боже 
дає нам надію на майбутнє, не дивлячись на 
всі жахи і катастрофи, що будуть відбуватися в 
останні дні. 
     Нижче вам буде запропоновано декілька 
віршів, які розширять ваш погляд на важли-
вість і значимість Писання для християнина. 
     2 послання до Тимофія 3:16-17 – коли тут 
говориться, що все Писання Богом натхненне, 
то це означає ВСЕ, без винятків. Кожне слово, 
що знаходиться в Писанні є корисним для на-
вчання віруючої людини. Слова Біблії мають 
силу докорити за гріх і виховати в людині пра-
ведність на практиці. Перебування в Слові Бо-
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жому вдосконалює людину і виховує в христи-
янині доброту. 
     Псалом 1 – чудовий псалом, який показує 
всю насолоду і користь для християнина від 
перебування в Писанні. Якщо ви маєте постій-
ність в читанні Слова – ви маєте джерело живої 
води для здорового духовного життя. Слово 
Боже – це насолода для живого християнина. 
     Послання до євреїв 4:12 – глибоке свідоцтво 
Біблії про саму себе. Біблія – це не застаріла 
книга першого століття або середньовіччя. Ця 
книга жива і в 21 столітті, вона діяльна і здатна 
впливати на людей покоління «Google». Її 
вплив настільки сильний і глибокий, що вона 
здатна виявити справжню мотивацію наших 
глибоких бажань, витягнути на світло самі по-
таємні мрії, виявити заховані гріхи. 
     Псалом 118:105 – Слово Боже є світлом для 
нашого життя. Воно освітлює наш життєвий 
шлях і направляє нас на правильну дорогу – 
ходження перед лицем Бога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Яким було ваше ставлення до Біблії до 
вашого покаяння? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________ 
 

2. Що саме змінилося у вашому ставленні 
до Біблії після вивчення цього уроку? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. На наступній сторінці  цього посібника 
знаходиться цікава книжкова поличка, 
на якій знаходяться не підписані книги. 
Використовуючи Біблію, а саме зміст, 
заповніть ці пусті місця назвами книг 
Біблії по порядку.  
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Урок 2. Чому важливо читати Біблію 
 

     В попередньому уроці в певній мірі вже бу-
ла дана відповідь на це запитання. В цьому 
уроці ви продовжите дізнаватися про важли-
вість Писання в житті віруючої людини. 
     Зверніть увагу на Євангелію від Матвія 4 
розділ, з 1-го вірша по 11-ий. Це історія випро-
бування Ісуса. Будучи випробовуваний сата-
ною, Ісус відповідав словами з Писання, а саме 
з книги Повторення Закону 8:3. «…не хлібом 
єдиним буде жити людина, але кожним сло-
вом, що походить із уст Божих» (Єв. Від Ма-
твія 4:4). Слово Боже, життя по Слову, допо-
магає християнину перемагати спокуси і зрос-
тати у вірі. 
     Згадуючи місце з Біблії, яке було наведене в 
першому уроці цієї теми (2 Тимофія 3:16), ви 
ще раз можете переконатися, що Писання не 
частково натхненне Богом. У ньому немає слів 
або частин, які були б сказані тільки від лю-
дей. Богом натхненні не тільки місця, які ма-
ють конкретне відношення до нас - вся Біблія 
натхнена Богом. Ця істина повторюється для 
того, щоб ви краще усвідомлювали силу і важ-
ливість  Божого Слова. 
     Біблія відповідає на всі життєво важливі пи-
тання: як з’явилася людина, що відбувається 
після смерті, в чому зміст життя. Слово Боже 
пояснює закони духовного життя. Біблію пот-
рібно не просто читати, але читати і вивчати 
під керівництвом Духа Святого. Її можна чита-
ти як художню книгу, можна читати як істо-
ричний довідник, можна читати, щоб бути ви-
сокоморальним чоловіком. Але справжня суть 
Біблії відкривається тоді, коли ви просите, щоб 
Дух Святий відкрив вам духовні істини. 
     Важливість читання Слова можна ще порів-
няти з важливістю прийому їжі. Так як ваше 
тіло потребує постійного підкріплення, так 
само ваша душа постійно потребує духовної 
їжі. Якщо залишити ваше тіло на довший час 
без їжі, воно змарніє, ослабне і через деякий 
час все закінчиться смертю. Не ризикуйте, за-
лишаючи свою духовну сутність без духовної 
їжі! 
     Про важливість читання і виконання Слова 
говорить також притча Ісуса Христа про два 
будинки (Єв. Від Матвія 7:24-27). Тут життя ві-
руючого порівнюється із будівництвом дому. 
Як відомо, самим важливим елементом кожно-

го будинку є фундамент: чим сильніший фун-
дамент, тим надійніша сама будова. З цієї істо-
рії видно, що та людина, яка чує (читає) слова 
Христа і виконує їх, подібна до людини, яка 
будує своє життя на міцному фундаменті – 
Слові Божому. Та людина, яка відноситься до 
Слова легковажно, ставить під загрозу все своє 
духовне життя. 
     І для того, щоб ще краще зміцнити своє рі-
шення про постійність читання Біблії, зверніть 
увагу на те, що говорить про Слово Бога текс-
ти із книги Псалмів 18:8-9: 

 Господній Закон досконалий 

 Він зміцнює душу 

 Свідчення Господа певні (правдиві, на-
дійні) 

 Слово збагачує мудрістю немудрих 

 Божі накази справедливі 

 Слово звеселяє (потішає) серце людини 

 Заповіді Господа чисті 

 Слово Бога просвітлює очі (відкриває 
правду) 

 
     У кожної людини є знання отримані на ос-
нові життєвого досвіду, під час навчання в 
школі, інституті, університеті. Але вони не є 
світлом для життя, бо дуже часто можуть при-
вести до глибоких помилок. Тільки знання 
Божих істин, перебування в Слові є справжнім 
світлом. 
Тому прийміть рішення: 

 Постійно читати Слово 

 Вивчати Слово 

 Чинити згідно з отриманими відкрит-
тями від Бога 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
     Виходячи з того, що ви дізналися з першого 
і другого уроків про Біблію, поділіться своїми 
думками, яке значення ці істини мають для 
вас?  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 3. Як зрозуміти Біблію 
 

     Для того, щоб правильно розуміти Біблію, 
потрібно навчитися правильно слухати її, чи-
тати її і вивчати. Саме з цих трьох складових: 
слухання – читання – вивчення, складається 
розуміння Біблії. На цьому уроці вам буде за-
пропоновано огляд принципів підходу до 
Слова Божого. 
     Коли мова йде про слухання або читання 
Писання, завжди виникає проблемне питання: 
як покращити здатність чути і розуміти Біб-
лію? А тим більше: як пам’ятати Слово Боже і 
його принципи в кожну хвилину щоденного 
життя? В цьому є проблема, тому, що люди за-
бувають левову частину з того, що чули, через 
три доби (забувають 95% почутого). Правиль-
не ставлення до Слова Божого дозволить вам 
ефективніше слухати і запам’ятовувати його. 
 
     Читати і розуміти Слово Боже. Апостол 
Павло запевняв римлян у своєму листі до них, 
що «Віра від слухання, а слухання через Слово 
Христове» (Послання до Римлян 10:17). Ці сло-
ва відкривають важливість чути Слово Боже. 
Слово Боже народжує, зрощує і підкріпляє ві-
ру християнина. Тому, зважуючи на важли-
вість Слова необхідно мати правильне став-
лення до нього. Правильне ставлення до Пи-
сання висвітлюється в самому Писанні. У 
Євангелії від Луки 8:18 говориться, що при 
слуханні потрібно бути пильними, тобто ува-
жними. Просто прослухати або мимохідь про-
читати не дає ніякого результату. Саме ваша 
уважність до Слова робить істини зрозумілі-
шими і доступнішими. Тому будьте уважними, 
коли слухаєте і читаєте Біблію. А книга Псал-
мів 118:103 наголошує, що віруючому потрібно 
насолоджуватися Словом Бога, смакувати йо-
го. Це є правильне ставлення до Біблії, що ро-
бить саму Біблію зрозумілішою для христия-
нина. 
     Та досить часто трапляється таке, що непра-
вильне ставлення до Слова Божого закриває 
розум до правильного розуміння його істин. 
Притча Ісуса, що записана в Євангелії від Луки 
8:5-15 (прочитайте її уважно) дозволяє зрозумі-
ти суть проблеми та дає пораду, як змінити 
своє ставлення до Біблії. 

     Є три головні причини, які розкриває ця 
притча, що не дозволяють людям розуміти Бі-
блію: 

1. Закритий розум – задайте собі питання, 
чи є щось, що перешкоджає вам чути 
Бога? Можливо таємний або явний гріх, 
страх, гордість, образи, залежності. 
Проаналізуйте, що саме закриває ваш 
розум від правильного сприйняття Біб-
лії. 

2. Неглибокий розум – чи налаштовані ви 
серйозно щодо Слова Божого? Чи готові 
ви почути Бога? У книзі Вихід 6:9 вказа-
но дві причини, чому євреї не чули 
Мойсея, який закликав людей до поко-
ри перед Богом – це легкодухість і важ-
ка робота. Чи не ставитесь ви легкоду-
шно, зневажливо до Слова Божого? 

3. Надто зайнятий розум – чи не надто ви 
зайняті і стурбовані чимось іншим, ко-
ли читаєте або слухаєте Слово? Можли-
во ви не можете сконцентруватися на 
тому, що Бог говорить вам? Перевірте 
свій розум, чим він зайнятий? 

     Ваше ставлення до Слова повинне бути на-
ступним: розуміти його цінність, пам’ятати це 
Слово і практикувати його в житті. 
     Щоб рости в пізнанні Слова, потрібно пи-
льнувати за своїм духовним життям – відкида-
ти через покаяння і відречення свої особисті 
гріхи і приймати щиро і спокійно слова істини 
(послання Якова 1:21). 
     Продовжуючи розглядати послання Якова, 
ви можете зустріти також практичні поради по 
застосуванню Слова в своєму житті. Якова 1:25 
– застосування Писання на практиці приво-
дить до успіху у справах і в служінні. Коли 
людина читаючи Біблію не виконує принци-
пів Писання, це самообман (послання Якова 
1:22). 
     Уважне слухання, пильне читання і застосу-
вання Слова дозволяє краще розуміти суть Пи-
сання. Нижче ви можете прочитати декілька 
порад, як читати Слово Боже: 

 Перед читанням моліться, щоб Дух 
Святий зробив ваше серце відкритим і 
чутливим до Його голосу. 

 Читайте Біблію із смиренним серцем, 
усвідомлюючи, що без Бога ви її не зро-
зумієте. 

 Читайте Біблію систематично. 
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 Читайте Біблію без допоміжних засобів, 
звертаючись до них лише тоді, коли ви 
вже навчилися читати Слово самостій-
но. 

 При можливості використовуйте декі-
лька різних перекладів Біблії. 

 Для кращого запам’ятовування читайте 
Біблію в голос. 

 Підкреслюйте або особливим чином 
виділяйте основні істини, вірші, слова. 

 При читанні не поспішайте, а уважно 
перечитуйте слова. Краще менше і які-
сно, ніж багато і без користі! 

     Одним із найкращих методів вивчення і за-
пам’ятовування Писання є ведення духовного 
щоденника. В щоденнику ви будете мати мо-
жливість записувати Божі відкриття, важливі 
істини, що потрібно і що ви хочете змінити в 
своєму духовному житті, як Бог відповідає на 
ваші молитви і багато моментів духовного 
життя з Богом. 
 
     Вивчати Слово Боже. У Діях святих Апос-
толів 17:11 вказано, що перші християни не 
просто читали Писання, а досліджували його, 
прийнявши із завзяттям. Ці слова є добрим 
прикладом для наслідування для кожного 
християнина сучасності – досліджувати Слово 
день у день. 
     Відмінність між читанням і вивченням Біб-
лії полягає в тому, що при читанні ви просто 
читаєте біблійний текст, а при вивченні ви 
ЗАДАЄТЕ питання до тексту. Секрет ефектив-
ного біблійного вивчення полягає в тому, що 
ви знаєте, що залежите від Духа Святого, знає-
те, як задавати питання і як задавати правиль-
ні питання. Нижче передивіться декілька про-
стих питань, які ви можете задавати при ви-
вченні Біблії: 

 Хто був автором книги? Хто були перші 
одержувачі книги? Хто є головним ге-
роєм книги або тексту? 

 Що відбувається, про що йде мова в тек-
сті? 

 Чому написаний цей текст? Яка ціль? 

 Що це означало для людей того часу? 

 Що це означає для вас сьогодні? 

 До яких дій (перемін) закликають вас іс-
тини тексту? 

     Відповіді на ці запитання дозволять вам 
правильно тлумачити текст і, як наслідок, ро-

зуміти його для практичного застосування в 
житті. 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
Знайдіть і прочитайте наступні вірші. Дайте 
відповідь згідно цих віршів на наступне запи-
тання: в чому цінність вивчення Слова Божо-
го? 

1. Псалом 118:11 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Псалом 118:105 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Псалом 118:49-50 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. Єремії 15:16 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 4. Практика перебування в Слові 
Божому 

 
     З попередніх уроків ви вже дізналися про 
важливість в першу чергу регулярно читати і 
досліджувати Писання. Сьогодні ви вивчите, 
як практично кожний день перебувати в чи-
танні, роздумах і в виконанні Божих істин. 
Найперше, що передує застосуванню Слова 
Божого в житті людини, це є роздуми над ним 
(Книга Псалмів 1:3). 
     Роздуми – це розумове і сердечне занурення 
в біблійний вірш для того, щоб знайти в ньому 
істину і шляхи застосування цієї істини у влас-
ному житті.  У книзі Ісуса Навина 1:8 віруючим 
даний принцип відношення до Біблії - розду-
мувати день і вночі, тобто безперестанку ваші 
думки повинні бути наповнені Словом. Саме 
присутність Слова в розумі і в серці людини 
мотивує її до практичного застосування істин. 
     Тому, окрім того, що християнину дуже до-
бре перебувати в постійних роздумах, йому 
потрібно виділяти окремий час для спілкуван-
ня з Богом і збагаченням Його істинами. 
     Найкращим методом для спілкування з Бо-
гом, щоб розпочати практичне життя в Слові 
Божому – це щоденне практикування «тихого 
часу» з Богом. Ви хочете дізнатися, що означає 
вислів «тихий час»? Тихий час – це час, який 
ви можете виділити для особистого щоденного 
єднання з Богом, щоб пізнавати Його через Бі-
блію, молитву, роздуми. Саме там ви можете 
закладати основу для подальшого застосуван-
ня істин Писання в щоденному житті. 
     Цей урок буде розглядати важливе і прак-
тичне питання: як розпочати щоденно прово-
дити тихий час з Богом? 
     В першу чергу зрозумійте необхідність і ва-
жливість такої практики. Тому, звернувшись 
до Біблії, ще раз пригадайте в чому важливість 
спілкування з Богом: 
     Книга Псалмів 45:11 – саме в момент прове-
дення тихого часу ви маєте можливість увійти 
в стан спокою, відмежуватися від життєвої ме-
тушні і пізнати свого Господа.  
     Євангеліє від Матвія 6:6 – в Своїй Нагорній 
проповіді Христос говорив про принцип таєм-
ного, прихованого від інших людей спілку-
вання з Богом.  

     Євангеліє від Івана 5:39 – тихий час з Богом 
– це найкращий час щоб якісно дослідити Пи-
сання, по особливому відчути Бога! 
     Найкращий час вашого духовного життя – 
це час, який ви провели один на один з Біблі-
єю. Бо саме через Біблію і саме в такий особли-
вий час Бог може бути найближчим до вас. 
     Як і з чого починати і взагалі, як виглядає 
цей тихий час? Важлива порада: тихий час з 
Богом найкраще мати тоді, коли ви починаєте 
новий день, тобто зранку. Це не є закон, але це 
дуже зручний час для спілкування з Богом і 
пізнання біблійних істин. Чому? Тому, що так 
робили біблійні герої. При можливості пере-
читайте біблійні історії про Авраама, Якова, 
Мойсея, Анну, Йова, Єзекію, Давида, Даниїла. 
Всі ці Божі люди мали особливий час, коли 
слухали голос Божий. І в більшості випадків 
цей час припадав на ніч або на світанку. В той 
самий час спілкувався з Богом під час Свого 
земного життя і наш Спаситель – Ісус Христос. 
     Зрештою, це логічно розпочинати день саме 
так. Як ви думаєте, коли найкращий час на-
строїти музичний інструмент – до концерту, 
чи після концерту? Звичайно, буде мудро на-
строїти інструмент перед початком концерту. 
Що краще, розпочати день з земних проблем, 
чи краще виділити час для спілкування з Бо-
гом, таким чином настроївши своє серце на 
Божу хвилю і прожити день в силі Слова Божо-
го? 
     Зрештою, це показує, що зустріч з Богом – 
ваш найвищий пріоритет. Ви віддаєте Йому 
першу частину дня. Зранку ви зазвичай почу-
ваєте себе бадьоро, ваш розум не занятий ін-
шими думками і це, до речі, найспокійніший 
час доби! Отже, все ж таки ранковий час – це 
найкращий час для вашого спілкування з Бо-
гом. 
     І, звісно, важливим є питання, яка трива-
лість тихого часу з Богом? В більшості випадків 
тривалість не відіграє важливого значення. 
Але все ж таки і ви будете згідні з цим – за 
п’ять хвилин вам не вдасться дослідити Пи-
сання, почути Бога, в молитві звернутися до 
Нього. Тому, якщо ви вирішуєте розпочати ти-
хий час з Богом, почніть мінімум з 15-ти хви-
лин і поступово збільшуйте цей час. Хоча го-
ловний принцип тихого часу – звертайте увагу 
на якість, а не на кількість. Не женіться за кіль-
кістю прочитаних розділів. Краще прочитайте 



 
 

~ 21 ~ 
 

декілька віршів, але присвятіть час для глибо-
ких роздумів над істинами  цих віршів. І коли 
ви полюбите свій тихий час з Богом, тоді ви 
взагалі перестанете дивитися на годинник! 
     Однією із проблем практики тихого часу є 
лінь, відсутність дисципліни. Якщо ви хочете 
мати тихий час з Богом, ви повинні бути дис-
циплінованими християнами, вставати раніше 
ніж звичайно, обмежувати себе. 
     І останнє питання, яке потрібно підняти 
щодо практики перебування в Слові Божому. 
Як правильно вибрати місце для тихого часу? 
Зверніться будь-ласка до Євангелії від Луки 
22:39-41 і Євангелії від Марка 1:35. Ці місця Пи-
сання говорять, що в першу чергу ви повинні 
бути на самоті. Це може бути будь-яке зручне 
для вас місце, головне, щоб вам ніхто не зава-
жав. Ви можете раніше прокинутися, коли вся 
ваша сім'я ще відпочиває і провести час з Бо-
гом. Деякі християни в екстремальних ситуа-
ціях просто сідали на підвіконня, закривалися 
шторами і читали Писання. Інші брали ліхта-
рик, ховалися у шафу і спілкувалися з Богом. 
Вам не обов’язково робити так само, але ці 
приклади наведені для того, щоб було зрозу-
міло – якщо ви маєте бажання читати Писан-
ня, говорити з Богом, отримувати сили для 
щоденного практичного життя – ви знайдете 
для себе це місце, де вам ніхто не буде заважа-
ти поспілкуватися з вашим Богом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Попросіть свого друга-християнина, 
якому ви довіряєте, щоб він поділився з 
вами, як він практикує свій особистий 
тихий час з Богом? Запишіть,  що ви ді-
зналися нового і корисного для себе? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Пройшовши цей урок і дізнавшись про 
духовне життя ваших віруючих друзів, 
чи хочете ви розпочати практикувати 
тихий час з Богом? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 5. Як Бог говорить до нас 
 
     Багато років існувала хибна думка, що лю-
дина сама по собі без допомоги якоїсь іншої 
особливої людини, не може мати спілкування з 
Богом. Для того, щоб чути голос Божий, потрі-
бно мати посередника, що має особливий цер-
ковно-духовний сан, який буде цей голос пе-
редавати. Але, це не так. Ви вже знаєте, що ко-
жен християнин має можливість щоденно 
проводити час з Богом, чути Бога, читаючи 
Його Слово. Коли Бог ввійшов у ваше серце, 
тоді відновився ваш дух, він відроджується до 
нового життя з Богом. Ви маєте можливість го-
ворити до Бога і ви маєте можливість слухати 
Бога. 
     Апостол Іван записав у 1-му своєму послан-
ні 1:3, що ми маємо спільність з Богом-Отцем і 
з Ісусом Христом. Цю єдність ми маємо через 
Духа Святого. Саме Дух Святий використовує 
наш розум і наше серце, щоб ми чули, що го-
ворить до нас Бог, коли ми читаємо Його Сло-
во, слухаємо проповіді або свідоцтва віруючих. 
Саме тоді Дух працює і говорить до нас. 
     Але як дізнатися, що це дійсно говорить до 
нас Бог? Досить часто у людини буває така зді-
бність видавати бажане за реальність. Тому за-
пам’ятайте декілька ознак за якими ви можете 
переконатися, що до вас дійсно говорить Бог: 

 Бог ніколи не минає розум людини.  
Якщо ви отримали якесь відкриття 
(або вам так здається) якимось особли-
вим містичним методом – це дуже 
сумнівне відкриття. Бог дав людині ро-
зум, щоб через нього зрощувати її. 
Людина є цілісною і тому, коли Бог го-
ворить до людини, Він використовує і 
розум і дух. Бог говорить до нас на 
нашій мові, яку ми розуміємо. 

 Бог завжди дає чіткі думки, а не розмиті 
(це в характері Бога). Бог є конкретною 
Особою, Він не говорить розмито. 

 Ви можете відчувати присутність Бога і 
Його силу. 

 Думки, які дає Бог, ніколи не будуть су-
перечити Його записаному Слову, 
тобто Біблії. Біблія – закінчене Слово 
Боже, тому коли Бог говорить до вас, 
це не доповнює Біблію, а пояснює. 

 І тому, записуйте ті істини, які вам відк-
риває Бог! 

     Коли людина спілкується з Богом, читає 
Писання і приходять думки, що суперечать 
Слову Божому, не спішіть їх приймати як бо-
жественні відкриття. Прочитайте текст із 2-о 
послання до Коринтян 11:14 – «І не дивно, бо 
сам сатана прикидається ангелом світла!». 
Сатана діє так, щоб підмінити людям Божу іс-
тину своєю неправдою. Він не хоче, щоб хрис-
тиянин розумів Писання і зростав в пізнанні 
Божого Слова. Але, інколи це можуть бути 
просто ваші власні думки або протиріччя сер-
ця, коли у серці є невпевненість і роздвоєння. 
     Християнин повинен чітко знати духовний 
принцип: «Мого голосу слухають вівці Мої, і 
знаю Я їх, і за Мною слідом вони йдуть» (Єв. 
від Івана 10:27). Ви повинні навчитися розпі-
знавати голос свого Пастиря серед тисяч різ-
них голосів, що претендують на вашу увагу. 
     Бог говорить до Своїх дітей не тільки через 
думки під час їхнього особистого спілкування 
з Ним. Він говорить багатогранно. Головне у 
спілкуванні з Богом повністю відкрити Йому 
своє серце і бути готовим почути Його голос: 

 Через молитву 

 Через проповідь 

 Через читання Біблії 

 Через ваше служіння своїми дарами 

 Через інших людей, друзів, служителів 
церкви. 

     На закінчення цього уроку варто підняти 
ще одне питання: що є важливішим – божест-
венні відкриття глибоких істин чи послух Бо-
жому Слову? Звісно ж послух є набагато важ-
ливішим! Зовсім непогано знати глибини Пи-
сання, розбиратися в складних місцях Біблії, 
мати відкриття від Бога, чути Його голос. Але 
якщо не застосовувати все це в практичному 
щоденному житті, не бути слухняним Богу і 
Його голосу, всі духовні знання не будуть мати 
ніякого значення. Тому досліджуйте Писання, 
збагачуйтеся духовними знаннями, шукайте 
Божого голосу, але найголовніше – будьте слу-
хняні цьому голосу! 
     І пам’ятайте – постійне спілкування з Бо-
гом дозволяє вам краще знати Бога. А чим 
більше ви пізнаєте Бога, тим більше будете 
бажати спілкуватися з Ним! 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
1. Як ви думаєте, чому Бог бажає спілкува-

тися з вами? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Перевірте себе і своє серце – яким голо-
сом ви керуєтесь? Що саме допомагає 
вам формувати ваші цілі і приймати 
рішення? Хто або що керує вашим жит-
тям? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ЗАВДАННЯ 

Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
«Усе Писання Богом натхнене, і корисне до на-
вчання, до докору, до направи, до виховання в 
праведності, щоб Божа людина була доскона-
ла, до всякого доброго діла готова» (2 Тимо-
фія 3:16-17) 
 
«Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх 
уст, але будеш роздумувати про неї вдень та 
вночі, щоб додержувати чинити все, що напи-
сано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги 
свої, і тоді буде щастити тобі» (Ісуса Навина 
1:8) 
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ТИЖДЕНЬ 3 
 

Молитва 
 

Урок 1. Молитва – спілкування з Богом 
 

     Продовжуючи вивчати основи християнсь-
кого життя, весь наступний тиждень ми буде-
мо розглядати надзвичайно важливу тему – 
«Молитва». Бог завжди хотів спілкуватися з 
людиною. Він шукав спілкування з Адамом 
навіть тоді, коли той згрішив. І сьогодні Бог 
продовжує шукати спілкування з людиною. 
Тому Бог подарував для людини чудовий при-
вілей – звертатися до Нього через молитву. 
     Ціль молитви – висловити свою покору пе-
ред Всевишнім Богом і показати впевненість в 
тому, що Він є вірний. Завдяки молитві ви мо-
жете приносити до свого люблячого і мудрого 
Небесного Отця все те, що є у вашому серці. 
Молитва дана людям не для того, щоб просто 
повідомити про щось Бога, Він і так знає про 
все. Молитва дає вам можливість благоговійно-
го єднання з Богом, поклоніння Йому і ви-
знання Його Тим, Хто все подає. Молитися в 
Ім’я Ісуса Христа – означає просити на основі 
Його характеру, Його могутності, Його влади, 
але не нашої, шукаючи слави для Нього, а не 
для себе. 
     То що ж таке молитва? Нижче подані декі-
лька визначень молитви. Можливо деякі з них 
ви будете бачити вперше. Отже, молитва – це: 

 Спілкування з Богом. Саме це є основою 
молитви і головною її ідеєю. 

 Вираження залежності творіння (люди-
ни) від свого Творця. 

 Вираження вашого бажання перед От-
цем. В молитві ви можете приносити 
свої потреби і відкривати свої бажання 
Богу. 

 Прохання. 

 Конфлікт з сатаною. В молитві віддаєть-
ся належна слава Господу. Сатана хоче 
привласнити Божу славу собі. Тому, ко-
ли віддаєте славу Богу в молитві, ви ви-
ступаєте проти диявола. 

 Звернення до Отця через Духа Святого 
в Ім’я Ісуса Христа. 

     Молитва Для віруючого – це постійний 
процес пізнання свого Бога, так само, як спіл-

кування – це процес пізнання один одного між 
чоловіком і дружиною. Усвідомлюючи важли-
вість молитви, одного разу учні Ісуса Христа 
попросили Його: «Господи, навчи нас молити-
ся». Саме тоді пролунала молитва Господня 
«Отче наш» (Єв. від Луки 11:2-4). 
     «Отче наш, що єси на небесах! Нехай свя-
титься Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на зем-
лі. Хліба нашого насущного дай нам на кожен 
день. І прости нам наші гріхи, бо й самі ми 
прощаємо кожному боржникові нашому. І не 
введи нас у випробування, але визволи нас від 
лукавого!»  
     Це був приклад молитви від Господа для 
Своїх учнів тоді, коли вони не вміли молитися. 
Іноді трапляється так, що християнин також 
не знає про що говорити із Небесним Батьком. 
«Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як 
належить, але Сам Дух заступається за нас 
невимовними зідханнями» (Послання до Рим-
лян 8:26). Саме в такі моменти, коли не знахо-
дите слів, надійтеся на Духа Святого, який під-
каже вам про що молитися, який передасть 
Отцю ваші невимовні прохання і думки. 
     Молитва – це ваш особистий діалог з Богом. 
Писання говорить, що Бог дуже цікавиться 
вашим особистими життям, вашими пережи-
ваннями і вашими проблемами. Він хоче, щоб 
ви розповіли Йому про це, щоб поговорили з 
Ним. У книзі Псалмів 33:16 Давид запевняє, що 
Бог звертає Свої  вуха і прислуховується до го-
лосіння праведних людей. А вже у 141 Псалмі 
він продовжує, кажучи, що перед лицем Гос-
пода виливає свою недолю, тобто, свої пережи-
вання, свою біду. Навіть обмежившись цими 
двома псалмами, ви можете бути певні, що Бо-
гу цікаві ви і ваші переживання. Тому молитва 
була дана людям саме для того, щоб поговори-
ти з Богом про себе і про Нього. 
     І, більше того, Бог закликає, щоб людина 
приходила до Нього із сміливістю, не боячись 
(Послання до євреїв 4:16). Окрім можливості 
Він ще й надає нам на це право, і обіцяє, що 
якщо ми довіримо Йому усі свої переживання, 
Він буде опікуватися нами (1 послання Петра 
5:6-7). 
     І на закінчення першого уроку про молитву 
варто зазначити наступне – молитва має силу. 
Через молитву ви можете просити в Бога про 
своїх рідних, щоб Він їх спас. Через молитву ви 
можете просити Бога, щоб Він змінив важкі 
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обставини життя. «Дуже могутня ревна мо-
литва праведного!» (Послання Якова 5:16).   

 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1.  Прочитайте Євангеліє від Матвія 7:7-8 і 
вставте пропущені слова: 

 
«_____________ - і буде вам дано, 
___________ - і знайдете, ____________ - і 
відчинять вам; бо кожен, хто просить -  
_______________, хто шукає - ____________, 
а хто стукає - __________________________. 
 
2. Прочитайте ще один текст із Євангелії 

від Матвія 6:6 і так само вставте пропу-
щені слова: 

 
«А ти, коли молишся, увійди до своєї комі-
рчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві 
своєму, що в _____________; а Отець твій, 
що бачить _______________, віддасть тобі 
________________. 
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Урок 2. Види молитов 
 

     Отже, ви вже знаєте, що таке молитва. Існу-
ють також різні види молитов, які ви можете 
використовувати в своєму молитовному житті. 
Взагалі, молитва може відбуватися наступним 
чином: молитва наодинці з Богом (це є частина 
вашого тихого часу); молитва в малій групі 
(мається на увазі не тільки домашні групи, а й 
молитовні зустрічі 2-3-ох людей); публічна мо-
литва. 
     Всі ці три форми молитви вміщають в себе 
наступні види молитви – молитва прославлен-
ня, молитва покаяння, молитва подяки і моли-
тва прохання. Нижче буде розглянуто запро-
поновані види молитов. 
     Молитва прославлення. Взагалі, ця молит-
ва може складатися із поклоніння і вдячності. 
Поклоніння в молитві – це прославлення Бога 
за те, який Він є: Бог Всемогутній, Вічний, Свя-
тий, Всюдиприсутній і т.д. Вдячність в молитві 
прославлення – це прославлення Бога за те, що 
Він зробив: проявив милосердя, дарував про-
щення, звільнив від гріхів. Приклад молитви 
прославлення записаний у Євангелії від Луки 
1:46-55 вірші. Тут Марія в молитовно-пісенній 
формі виражає велич Бога. 
     Молитва покаяння. Це молитва, яка по-
винна супроводжувати християнина по всі дні 
його життя. Людина не може прожити хоча б 
один день, щоб не згрішити. Тому необхідна 
щоденна молитва покаяння за свої гріхи і ви-
знання гріхів перед Христом. Молитва пока-
яння і наступна поведінка людини  може скла-
датися з чотирьох моментів: 

1. Прохання у Бога, щоб Він перевірив се-
рце, дослідив наміри і вчинки і виявив 
істинне положення християнина (Кни-
га Псалмів 138:23-24). 

2. Якщо Бог відкриває справжнє положен-
ня, другим кроком покаяння буде ви-
знання своїх гріхів перед Ним (Припо-
вістки 28:13). 

3. Третім кроком після буде практичне 
виправлення наслідків гріха: якщо ко-
гось образили – примиритись, якщо за-
вдали шкоди – відшкодувати (Єв. від 
Матвія 5:23-24). 

4. І останній момент – це впевненість в 
тому, що Христос простив вам. Тому, 
якщо людина прощена Христом, вона 

очищена від гріха і не повинна грішити 
знову. Тобто, на останньому кроці по-
винно відбуватися повне залишення 
гріха (1 посланні від Івана 1:9). 

     Молитва подяки. Ця молитва може бути 
частиною молитви прославлення. В ній ви дя-
куєте Богу за те, що Він зробив, робить і що 
буде робити для вас. Дякуйте з вірою в те, що 
Бог виконає обіцяне. Прикладом такої молит-
ви є Псалом 102. Також ви можете скласти спи-
сок всього за що ви дякуєте і можете ще дяку-
вати Богу. Використовуйте його, коли спілкує-
тесь з Богом. Дякуйте Господу і за приємні дні 
і за неприємні дні у вашому житті. Дякуючи 
Богу, ви зможете більше пізнати Його милість і 
Його волю. 
     Молитва прохання. Це смиренне, гаряча 
молитва або прохання перед Небесним Отцем 
за: 

 Ваші власні потреби – духовні, матеріа-
льні (Послання до Филип'ян 4:6-7). Ці 
прохання ви можете записувати у сво-
єму духовному щоденнику, а також ві-
дповіді Бога на ці прохання. 

 Віруючих – ваших братів і сестер (Пос-
лання до Єфесян 6:18). Звершуйте мо-
литву за служителів вашої церкви, за 
друзів, за духовний ріст новонаверне-
них. 

 Невіруючих. Божа воля, щоб кожна лю-
дина спаслася, в тому числі і ваші рід-
ні, близькі, друзі і просто знайомі (1 
послання до Тимофія 2:3-4). Складіть 
список, за чиє спасіння ви будете пос-
тійно молитися. Відчуйте себе тією 
людиною на яку Бог кладе відповіда-
льність молитися і свідкувати цим лю-
дям. Ваша молитва може допомогти 
виконанню волі Божої в житті близь-
ких вам людей. 

     І нехай кожна ваша молитва прославлення, 
покаяння, вдячності і прохання буде невідсту-
пною, старанною і щирою! 
 

Піст і молитва 
     Піст і молитва – це особливий час, коли 
християнин по особливому може переживати 
присутність Божу. Піст завжди повинен супро-
воджуватися молитвою. Без молитви, а також 
перебування в Слові, піст перетворюється на 
звичайну дієту або голодування. Під час посту 
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і молитви християнин також повинен визнава-
ти свої гріхи перед Богом, які можуть заважати 
бути близьким з Ним. Піст ще можна поясни-
ти рішучим вираженням відмови від менших 
задоволень (земних), щоб отримати більші 
(духовні). Через піст віруючий виражає керів-
ництво Духа Святого над плоттю. 
     В Біблії в більшості випадків віруючі пости-
ли у важкі моменти життя, коли по-
особливому потрібна була відповідь від Бога, 
Його потіха. Євреї практикували піст, коли 
були в покаянні перед Богом за відступництво 
(Неємія 9:1-3). 
     Практика посту. Христос у Нагорній про-
повіді (Єв. від Матвія 6:16-18) навчав, що під 
час посту християнин не повинен вдавати сум, 
спокій і особливу духовність. Навпаки, під час 
посту потрібно продовжувати жити звичай-
ним життям. Присутність лицемірства може 
перетворити духовну практику і ваші стосун-
ки з Богом в голодування. Також важливо 
пам’ятати, що головний акцент потрібно ста-
вити не на обмеження в їжі, а на молитовний 
стан. Якщо ви вирішили провести певний день 
у пості, то будьте готові посвятити цей день 
молитві і читанню Слова Божого – саме так Бог 
може відповісти на ті питання, про які ви хо-
чете поговорити з Ним через практику посту і 
молитви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Напишіть, за що ви можете звершувати 

подяку Богові у своїх молитвах? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Чи практикували ви піст і молитву у 
своєму християнському житті? 

Так _______            Ні _______ 
 

3. Попросіть вашого духовного наставни-
ка поділитися, як він практикує піст і 
молитву? 

 
4. Виясніть коли і за що хоче поститися і 

молитися церква до якої ви маєте ба-
жання приєднатися. Починайте свою 
духовну практику посту і молитви ра-
зом із церквою. 
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Урок 3. Чому важливо молитися 
 

     Найбільша важливість молитви полягає в 
тому, що молитва – це пряме спілкування з 
люблячим Небесним Отцем. Бог хоче для нас 
найкращого спілкування з Ним – це і є най-
краще, що можна тільки уявити. Тому через 
Своє Слово, Він неодноразово закликає вірую-
чих бути постійними, пильними і тривалими в 
молитві. 
     У Євангелії від Луки 18:1 Ісус навчає своїх 
учнів, що потрібно молитися завжди і не зане-
падати духом. Тобто, в молитві повинна бути 
надія і молитва зміцнює надію. А апостол Пав-
ло, продовжуючи роздумувати над молитвою, 
зазначає, що молитви потрібно звершувати 
кожного часу з пильністю і витривалістю (пос-
лання до Ефесян 6:18). Більше того, слова «Без-
перестанку моліться!» відкривають Божу во-
лю щодо молитви для віруючих в Ісуса Христа 
(1 послання до Солунян 5:17). 
     Якщо ви бажаєте жити повноцінним духов-
ним християнським життям, ви повинні при-
діляти достатньо часу молитві і спілкуванню з 
Богом. Деякі християни посвячують молитві 
надто малу часу і дивуються, чому немає духо-
вного росту, чому нема перемоги над гріхом, 
чому немає благословень. Молитва необхідна 
віруючому так само, як повітря кожній людині. 
Взаємозв’язок людини з Богом в духовному сві-
ті встановлюється тільки через молитву і Сло-
во. 
     Цю важливість розуміли усі герої віри. Да-
вид покликував до Господа – «Ти слухаєш, Гос-
поди, ранком мій голос, - ранком молитися 
буду до Тебе та буду чекати» (Псалом 5:4). 
Даниїл молився декілька разів на день (книга 
пророка Даниїла 6:10). Ісус Христос також мо-
лився вранці, ввечері і вночі (Єв. від Луки 6:12; 
Єв. від Матвія 14:23). Ви можете молитися в 
будь-якому місці в будь-який час. Молитва – 
це дихання християнина і якщо ви дихаєте по-
стійно, то і з Богом потрібно спілкуватися пос-
тійно. Ви можете відкривати своє серце перед 
Богом кожну хвилину свого життя, але дуже 
важливо мати особливий час, коли в усаміт-
ненні спілкуєтеся з Ним. І найкращим таким 
часом є ваша тиха година. Немає нічого цін-
нішого у вашому житті, ніж той час, який ви 
проводите в Божій присутності. 

     Одного разу мудрий чоловік сказав про мо-
литву наступне: «Мало молитви – мало сили; 
багато молитви – багато сили». Вам потрібно 
зрозуміти, що для того, щоб бути духовно си-
льним в щоденному житті, бути переможцем 
своїх гріхів, вам потрібно постійно спілкувати-
ся з Богом через молитву! Тобто, без звички 
постійного перебування в молитві, ви не змо-
жете духовно зростати, бо не буде джерела з 
якого можна черпати силу для зросту! Саме в 
цьому і ціль і важливість молитовного спілку-
вання з Богом! 
     Не нехтуйте молитвою, посилаючись на за-
йнятість або втому. Чим більше справ вам пот-
рібно зробити, тим більше часу приділіть мо-
литві і Бог дасть вам мудрість та силу. Не під-
давайтесь метушні, намагайтесь знайти декі-
лька хвилин протягом свого робочого дня для 
молитви, щоб відновити духовні сили, мир і 
спокій в серці. Просіть в Бога благословити 
вашу їжу, вашу дорогу. Дякуйте Богу за різні 
ситуації. Ввечері дякуйте за благословення 
дня, просіть спокійного сну (за охорону Божу). 
В ранці дякуйте за новий день і за ту милість, 
яку Бог кожного дня обновлює для вас! 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
  

1. Поділіться коротко свідченням, як мо-
литва впливала на ваше життя, що вона 
змінила? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Перевірте своє молитовне життя. Чи 
любите ви молитися? Чи бачите ви, як 
діє молитва у вашому житті? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 4. Як молитися кожний день 
 
     Ви вже багато знаєте про важливість постій-
ного, щоденного перебування в молитві. Але 
як досягнути сильного молитовного життя, як 
молитися кожного дня? 
     Так само, як ви дихаєте в певному ритмі, ви 
повинні організувати своє молитовне життя. 
Прочитайте будь-ласка Буття 19:27. Авраам 
починав свій день з молитви, у нього було ви-
значене місце де він стояв перед Господом, 
очікуючи, що Бог почне говорити з ним. Тому 
важливо зберігати постійність, мати чітко ор-
ганізоване особисте молитовне життя. Не вар-
то сьогодні молитися дві години, завтра взагалі 
не молитися, а післязавтра – 30 хвилин і т.д. 
Поставте собі за ціль – кожного дня мати пев-
ний визначений час - і нехай це стане вашим 
молитовним ритмом. Інколи в нас виникають 
певні життєві труднощі, коли потрібно більше 
часу провести в молитві, але, в основному, збе-
рігайте обраний ритм. 
     Можливо ви дуже зайняті? Вам ніколи? 
Проаналізуйте скільки часу ви витрачаєте на 
їжу, відпочинок, спілкування з сім’єю, роботу, 
розмови по телефону. В кінці цього уроку у 
вас буде відповідне завдання, де ви визначите, 
на що ви найбільше витрачаєте часу. Прави-
льно розставивши пріоритети, ви знайдете час 
для молитви. Нижче ви дізнаєтесь про декіль-
ка практичних кроків, які допоможуть вам на-
лагодити щоденне молитовне життя. 

1. Починайте молитву з правильним ві-
дношенням до неї (Єв. від Матвія 6:5). 
Молитва – це не спосіб виявлення для 
інших своєї духовності. Якщо у вас є 
подібне відношення до молитви, то 
Христос називає це лицемірством. Не 
намагайтеся зобразити набожність і не 
намагайтеся наслідувати інших. Ціль і 
суть молитви дивіться в попередніх 
уроках. 

2. Будьте щирими (Єв. від Матвія 6:6). 
Відкривайте щоденно Богу усі свої  
найсокровенніші бажання, навіть такі, 
про які ви не хочете, щоб дізналися ін-
ші. Бог дуже високо цінує щирість. 
Який сенс ставати на коліна і розказу-
вати Богу який я хороший, але заховати 
усі свої негативні риси чи не надто святі 
бажання? Наш Бог серцезнавець і тому 

Він очікує, що ви будете чесними і щи-
рими в своїй розмові з Ним. 

3. Будьте конкретними (Єв. від Матвія 
6:7-8). Велика кількість слів і, тим біль-
ше, красномовність не зроблять вашої 
молитви щирішою. Іноді молитви бу-
вають схожі за своїм змістом, часом і ін-
тонацією на чудові проповіді. Такі лю-
ди думають, що якщо вони будуть мо-
литися такими молитвами, то Бог їх 
краще вислухає. Але це не так. Христос 
застерігав, щоб християни в молитві не 
говорили зайвого, не були велемовні, 
тобто красномовні. Краще бути конк-
ретними в своїх словах. 

     Щоб у вас було регулярне молитовне життя, 
також потрібно проаналізувати, чи немає ні-
чого, що заважає молитися? Що зупиняє моли-
тви і чому Бог іноді не відповідає на них? 

1. Невизнаний гріх (Псалом 65:18). Гріх 
руйнує ваші стосунки з Богом, а тому не 
тільки Він не чує вас, але і ви не чуєте 
Його. Якщо є гріх у вашому житті, пот-
рібно визнати його, відректися і попро-
сити в Бога прощення. 

2. Невірство або маловірство (Послання  
Якова 1:6-7; Єв. від Марка 11:24). Це 
одна із причин, чому християни не ба-
чать відповіді на свої молитви. А не ба-
чачи відповідь, вони не вбачають пода-
льшої потреби молитися. 

3. Непослух (1 послання Івана 3:21-22). 
Бог також не відповідає на молитви не-
слухняного християнина. 

4. Не прощення (Єв. від Матвія 6:14). Згі-
дно цього вірша, Бог не відповідає на 
молитву, особливо на молитву покаян-
ня, коли християнин не готовий і не 
має бажання прощати своїх ближніх. 

5. Неправильна мотивація молитви (По-
слання Якова 4:3). Бог не тільки чує 
ваші слова, але і бачить стан вашого се-
рця. Молитва може залишитися без від-
повіді, якщо у вас егоїстичні наміри і 
цілі.    

6. Невідповідність Божій волі. Досить 
часто буває так, що прохання в молитві 
суперечать волі Бога. 

     Але потрібно тут зазначити і уточнити, що 
Бог іноді притримує свою відповідь – Він гово-
рить зачекай, Я приготував щось краще! 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Перевірте своє молитовне життя. Нижче 
вам будуть запропоновані деякі сфери 
вашого життя. Виконуючи це завдання, 
вам потрібно відмітити скільки часу 
(приблизно) ви на це витрачаєте в день 
і протягом тижня. 

 
Відпочинок (сон, прогулянки і т.п.) 
День ________  Тиждень ________ 
Їжа (сніданок, обід, вечеря) 
День ________  Тиждень ________ 
Робота або навчання 
День ________  Тиждень ________ 
Телевізор або комп’ютер 
День ________  Тиждень ________ 
Спілкування з сім'єю 
День ________  Тиждень ________ 
Служіння, відвідування церкви 
День ________  Тиждень ________ 
Непотрібні розмови 
День ________  Тиждень ________ 
Домашня робота 
День ________  Тиждень ________ 
Молитва і читання Біблії 
День ________  Тиждень ________  

 
2. Ваші особисті спостереження: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________   
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Урок 5. Щоденне спілкування з Богом 
 

     Здавалося б, ну що нового можна ще дізна-
тися про щоденне спілкування з Богом? Ви вже 
знаєте про важливість щоденного читання Бі-
блії, дізналися про необхідність постійного і 
впорядкованого молитовного життя і вмієте 
практично організувати тихий час. Це і є, вла-
сне, щоденне спілкування з Богом. 
     В цьому уроці ви пригадаєте деякі основні 
моменти і принципи щоденного спілкування з 
Богом. А також, цей урок побудований і орієн-
тований більше на основі досліджень деяких 
текстів з Писання, що говорять про важливість 
і необхідність щоденного спілкування з Богом. 
Але перед тим, як ви приступите до вивчення 
Писання, ще раз переконайтеся в тому, що ко-
ли ви звертаєтесь до Бога, то Бог обов’язково 
послухає те, що ви будете Йому говорити. І не 
так важливо, чи виглядає це зовнішньо як мо-
литва, чи як проста розмова, чи як роздуми.  
     Отже, відкривши свою Біблію, починайте 
працю з текстами Святого Писання. 
 

1. Заповнюючи пропущенні слова і роз-
думуючи над цими текстами, коротко 
запишіть думки, які у вас виникають: 

 
«Я кличу до Тебе, бо _____________________, 
Боже, _________________________________, до 
мене, __________________________ мою, 
___________________________________________» 
(Псалом 16:6-7). 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
«А хто ______________ в закон досконалий, за-
кон волі, і в нім ______________________, той 
не буде ____________________________, але 
_____________________ діла, і він буде 
__________________ у діянні своїм!» (Послання 
Якова 1:25) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 

2. Досліджуючи наступні запропоновані 
тексти із Біблії, дайте відповідь на запи-
тання: що необхідно зробити вам, щоб 
ваше спілкування з Богом було ефекти-
вним? 

 
«Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні 
всі дороги твої» (Приповістки 4:26) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
«Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він 
випростує твої стежки» (Приповістки 3:6) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
«На Господа здай дорогу свою, і на Нього на-
дію клади, і Він зробить» (Псалом 36:5) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
 

Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
Євангеліє від Івана 16:24 «Не просили ви досі в 
Ім’я Моє. Просіть і отримаєте, щоб повна бу-
ла ваша радість». 
 
Послання до Филип'ян 4:6-7 «Ні про що не 
турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються 
Богові ваші бажання молитвою й проханням з 
подякою. І мир Божий, що вищий від усякого 
розуму, хай береже серця ваші та ваші думки 
у Христі Ісусі». 
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ТИЖДЕНЬ 4 
 

Бог, в Якого ми віримо 
 

Урок 1. Наш Бог один. Трійця  
 

     На цьому тижні ви будете проходити важ-
ливу тему – природу нашого Бога. Бог – Який 
Він. Ісус Христос і Дух Святий – яка взаємодія 
між цими трьома Особистостями? Все це ви 
можете дізнатися, коли будете вивчати дану 
тему. 
     В релігіях сучасного світу є багато так зва-
них «богів» і не менше думок щодо того, яким 
є Бог або «боги». На противагу цьому, Біблія 
стверджує, що вона є об’явленням єдиного іс-
тинного Бога. Біблія не намагається довести 
існування Бога, вона просто стверджує: «На 
початку був Бог» (Буття 1:1). Тому вам не 
потрібно шукати доказів існування Бога, кра-
ще пізнавати Його сутність на сторінках Біблії. 
Бог є, і слів Біблії достатньо, щоб вірити в цю 
істину. 
     Про пізнання Бога відгукувалося багато 
християнських діячів. Один із них, Чарльз 
Сперджен, сказав наступне: «Погрузіться в гли-
бини Божественного океану, загубіться в Його про-
сторах – і ви відчуєте прилив нових сил і на-
тхнення до життя. Я не знаю нічого, що б могло 
заспокоїти мою душу, дати велику надію в саму 
сильну бурю і скорботу, таке солодке звучання ми-
ру серед вітрів випробовування як роздуми про То-
го, Хто є Бог…! 
Швидше всього, ви вже знаєте або чули, що 
Бог триєдиний. Оскільки людина своїм розу-
мом і логікою не може зрозуміти цієї істини, 
нам потрібно довіритись Слову Божому. Бог 
один, але проявляється в трьох особистостях: 
Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Духа Святого – 
«Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш – Господь 
один!» (Повторення Закону 6:4). Саме в цьому 
і неповторність Бога – єдність в триєдинстві: 
«…В Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа,» (Єв. 
від Матвія 28:19). Цей текст ще більше розк-
риває сутність Трійці і її єдності. Ви також мо-
жете розглянути текст із Єв. від Матвія 3:13-17. 
Під час хрещення Ісуса Христа була явлена 
повнота Трійці.  
     Під словом «єдиний» мається на увазі суку-
пність множин, що знаходяться в одному. Як-

що пояснити це на більш доступних прикла-
дах, можна взяти за приклад сонце: воно одне, 
але ми бачимо сонячне коло на небі, відчуває-
мо його тепло, бачимо його світло. Звісно, це 
далеко не найкращий приклад і він повністю 
не відкриває суть Трійці.  
     Бог є один в трьох лицях. Дуже важливо 
зрозуміти, що Богом є і Отець, і Син, і Святий 
Дух. Вони єдині, але це не три боги. Це – один 
Бог. Святий Дух займає те саме положення, що 
і Син і Отець. Син має ту саму владу і силу, що 
Отець і Дух Святий. У 1-му посланні Петра 
1:13-17 дуже гарно показано взаємодію між От-
цем і Ісусом Христом. Через Ісуса Отець пок-
ликав нас до спасіння. 
     Всі три особистості: Отець, Ісус Христос і 
Святий Дух – охарактеризовані як один Бог,  
Якому ви повинні поклонятися. І ще, варто за-
значити, що ці три Особи, це не імена одного 
Бога, це ТРИ ОСОБИ, але Бог один і всі три 
Особи – Бог. 
     Ця істина надзвичайно важка для розуміння 
і людина не може пізнати такого Бога до кінця. 
Але це так має бути. Якби ви змогли повністю 
пізнати і зрозуміти Бога, то Він не був би Бо-
гом. Трійця служить живим нагадуванням про 
те, що людина не може повністю зрозуміти Бо-
га. 
     Тому Бог відкриває людині Себе Сам через 
Писання і через творіння. Читаючи Біблію і 
спостерігаючи за Божим творінням, христия-
нин може бути впевненим в тому, і що Бог – це 
Всемогутній Господь і Творець всього існуючо-
го, а також Отець, який любить вас вічною лю-
бов’ю. Бог не дає про Себе інформацію, щоб 
задовольнити цікавість людини. Він відкрива-
ється людині з ціллю повернути спілкування, 
що було втрачене через гріх. Бог відкриває Се-
бе людині, щоб вона мала можливість радіти і 
поклонятися великому Богу. 
     На наступних уроках ви будете мати мож-
ливість детальніше дізнатися про Особи Трійці 
– про Бога-Отця (2 урок), Бога-Сина (3 і 4 уро-
ки) і про Бога-Духа (5 урок). 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Використовуючи вашу Біблію, прочи-
тайте запропоновані вірші і вставте 
пропущені слова: 

 
«Я – Господь, і нема вже _______________, нема 
____________ Бога, крім ___________. (Ісаї 45:5) 
 

2. Дослідіть Єв. від Івана 1 :1-14. Нижче 
випишіть усі слова і словосполучення, 
які говорять про те, що Ісус Христос – 
це Бог. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Згідно тексту із 2-го послання до Кори-
нтян 3:17, ким є Дух Святий? 

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 2. Бог-Отець 
 
     Ви маєте чудову нагоду розглянути кожну із 
трьох особистостей Трійці окремо. На цьому 
уроці ви дізнаєтесь, хто такий Бог-Отець. 
     В Старому Заповіті, коли мова йшла про Бо-
га, використовувалися в основному тільки два 
слова: «Елохім» і «Ієгова» (або Яхве). Це є осо-
бисті імена з якими Бог звертався до людей то-
го часу. Ім’я Елохім, власне, і означає Бог, а ім’я 
Ієгова (Яхве) – означає Бог, що є. Тобто Бог, 
Який був, є і буде. Це є характеристика першої 
Особи Трійці – Бога-Отця. 
     Для того, щоб ближче і краще дізнатися, 
Яким є Бог-Отець, варто дослідити риси Його 
характеру, які ще по іншому називають атри-
бутами. Вивчення атрибутів Бога дає вам пев-
не розуміння Бога. Не дивлячись на те, що де-
які поняття виходять за межі людського розу-
міння, ваше уявлення про Бога повинне бути 
якомога ближчим до реальності. Нижче ви 
зможете детально дізнатися про Божі атрибу-
ти. Насамперед, ви розглянете тексти Святого 
Писання, в яких вказані Божі атрибути. В кінці 
цього уроку у вас буде практичне завдання: 
написати, що особисто означають для вас ці 
атрибути в щоденному житті і як вони можуть 
змінити ваше життя. 
     Святість. Божий атрибут святості означає, 
що Бог відділений від гріха і не заплямований 
гріхом. Він абсолютно чистий і досконалий. 
Ось що означає слово «святий» (Вихід 15:11; 
Псалом 98:9). Так як Бог святий, то і ви покли-
кані бути святими (1 Послання Петра 1:16). Так 
само, як Бог відділений від гріха, так і ви по-
винні бути відділеними від гріха. Ваше життя 
повинне сяяти, як відображення Бога в цьому 
неправедному світі. 
     Праведність і справедливість. Праведність 
Бога означає повну гармонію між Його приро-
дою і діями. Справедливість – це метод, за до-
помогою якого Бог реалізовує свою правед-
ність. Всі дії Бога по відношенню до людей мо-
ральні і справедливі. Згідно Псалму 118:137, 
Божа праведність проявляється в Його справе-
дливому суді. В біблійній енциклопедії Зонде-
рвана сказано: «Нема закону вище Бога, але закон 
– в Богові». Подумайте, як співвідносяться ваші 
критерії праведності і справедливості з Божи-
ми стандартами. 

     Повновладність. Слово «повновладний» 
означає «головний, найвищий, верховний по 
відношенню до влади, вищий по положенню 
над всіма». В Ісаї 46:9-10 стверджується, що не-
ма такого бога, як Бог і його плани і думки ре-
алізуються у будь-якому випадку. Думка про 
Божу повновладність підбадьорює християн, 
бо запевняє їх, що нічого не може відбутися без 
відома Бога і ніщо не може зупини звершення 
Божих планів (послання до Римлян 8:28). 
     Вічність. Оскільки Бог є вічний, то не було 
такого часу, коли Бога не було. Він не має ні 
початку, ні кінця. Він є першим і останнім, а 
все, що посередині, Він вміщає в Собі (Ісаї 
44:6). Будучи вічним Богом, Господь не обме-
жений часом. Існуючи завжди, Він бачить ми-
нуле і майбутнє так само чітко, як і теперішнє. 
Він водночас і в минулому, і в майбутньому, і в 
теперішньому. Зважаючи на це, Бог чудово ро-
зуміє, що є кращим для вашого життя. Тому, в 
усіх сферах вашого життя ви повинні довіряти 
Йому. 
     Незмінність. Бог є незмінний в Своїй при-
роді і цілях. Він не відміняє Своїх обіцянок 
(Малахії 3:6). Знаючи Божу незмінність, хрис-
тияни зростають в надії і у впевненості в Гос-
поді (послання до Євреїв 6:17-18). Біблія напо-
внена обіцянками для тих, хто належить Богу. 
Бог вірний і Він в силі стримати Своє слово. 
     Всезнання. Бог знає все, що може відбутися 
і що відбувається. Для Нього нема нічого не-
очікуваного. Бог бачить всі дороги людини 
(Книга Йова 34:21), всі думки людини і ваші 
також (Псалом 138:1-6). Якщо Бог є всезнаю-
чий, то це означає, що в момент вашого пока-
яння Він знав всі ваші гріхи (минулі, теперішні 
і майбутні). Але, Він все одно простив вас і на-
завжди прийняв в Свою сім'ю.  
     Всюди присутність. Бог особисто присут-
ній в будь-якому місці всесвіту і тим більше, 
Він постійно є присутнім біля вас на кожному 
місці. Він дивиться на кожного доброго і злого 
(Приповістки 15:3). Якщо Бог присутній пов-
сюди, було б нерозумно думати, що ми може-
мо заховатися від Нього (Псалом 138:7-12). В 
той же час, це дає можливість християнину ві-
дчувати Божу присутність і Боже благословен-
ня постійно.  
     Всемогутність. Бог є всесильний. У Нього 
більш ніж достатньо сили для звершення будь-
чого. Він словом створив землю і все, що є на 
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ній. Божа всемогутність проявляється в Його 
силі творити (Буття 1:1),а також і в тому, що 
Все, що створене, зберігається Ним (Послання 
до Євреїв 1:3); в Його уважній турботі про вас 
(Псалом 36:23-24). «Не бійся, з тобою-бо Я, і не 
озирайся, бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі 
поможу, і правицею правди Своєї тебе Я підт-
римаю» (Ісаї 41:10). 
     Любов. Бог є любов (1 послання Івана 4:16). 
Його любов безумовна. Вона не ґрунтується на 
чарівності або гідності того, кого вона любить. 
Бог настільки полюбив людину, що ради її 
спасіння був відданий на смерть Ісус Христос – 
Син Божий (Єв. від Івана 3:16). Багато хто може 
запитати: в чому доказ Божої любові? Відпо-
відь буде все та ж: Бог віддав Свого Сина на 
смерть ради вас, коли ви були ще грішниками 
(Послання до Римлян 5:8). Любов проявляє се-
бе в дії. Прикладом для нас є Бог.  
     Істинність. Тільки Бог є істинний Бог. Божа 
істина вище за все. Бог істинний, навіть, якщо 
всі люди неправдомовці. Тому Його Слова і 
Його суди назавжди восторжествують (Пос-
лання до Римлян 3:4). Перегляньте наступні 
тексти Писання – Псалом 30:6 і Псалом 116:2. В 
світлі прочитаного подумайте, як вам потрібно 
ставитися до Слова Божого і до істин, що зна-
ходяться в ньому? 
     Милосердя. Велике Боже милосердя явля-
ється практичним вираженням Його співчуття 
до тих, хто противиться Його волі. Бог милосе-
рдний до таких людей тому, що продовжує 
чекати, коли вони відгукнуться на Його пок-
лик. Воно можна протиставити людському грі-
ху. Боже милосердя проявилося у вашому спа-
сінні (Послання до Ефесян 2:4-5); простягаєть-
ся на все Його творіння. В Божому милосерді 
проявляється добрість. І в багатьох випадках 
життя милосердя Господа однакове -  як і до 
Його дітей, так і до неслухняних (Псалом 
144:8-9). 
 
     Ці Божі атрибути, які ви розглянули, не 
складають повний список. Немає таких слів і 
таких списків, які могли б передати всю велич і 
багатогранність Бога. 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

     Ви вже знаєте, який є Бог.  Тепер, знаючи 
Його характер і атрибути, запишіть: що озна-
чають, до чого закликають, як впливають Божі 
атрибути на вас? 
Бог є святий 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є праведний і справедливий 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог має абсолютну владу 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є вічний 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є всезнаючий 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог всюдиприсутній 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є всемогутній 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є любов 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є незмінний 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є істинний 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Бог є милосердний 
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 3. Бог-Син. Ісус Христос 
 
     Ісус Христос – центральна фігура  всієї істо-
рії людства. Не було нікого подібного до Ньо-
го. Його вважають великим вчителем, релігій-
ним вождем, пророком, Божим Сином і навіть 
Самим Богом. Те, що Він проголосив про Себе 
і те, що сказано про Нього, є предметом пос-
тійних диспутів. Навколо Його імені велись 
війни. Багато послідовників Христа віддали 
своє життя за Нього. Хто ця людина, що нази-
вається Ісус? ІСУС Є ГОСПОДЬ! 
     Ісус Христос, Божий Син, Однороджений, 
так полюбив нас, що на 33 з половиною роки 
залишив Небо, зійшов на землю, народився від 
Марії, прожив у святості Своє життя і помер на 
Голгофському хресті неподалік від Єрусалиму 
– для того, щоб людина не загинула, але мала 
вічне життя, за умови, що буде вірувати в Ньо-
го і прийме Його як Господа і Спасителя (Єв. 
від Івана 3:16). І тому, апостол Павло неоднора-
зово переконував багатьох людей словами: 
«Віруй в Господа Ісуса, - і будеш спасенний» 
(Дії 16:31). А апостол Петро стверджував «І не-
ма ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема 
іншого Ймення, даного людям, щоб ним ми 
спастися ми мали» (Дії 4:12). Спасіння людини 
в імені Ісуса Христа. 
     Що означає ім'я - Ісус Христос? Ісус Христос 
є Господь (Послання до Филип'ян 2:11). В 
Євангелії від Матвія 1:21 пояснюється, що Ісус 
означає Спаситель, а Христос – Помазанець, 
Месія. В 23 вірші цієї самої Євангелії згадується 
ще одне ім'я Ісуса – Еммануїл, що означає «з 
нами Бог».  Ісуса називають Царем над Царя-
ми і Господом над панами (Об’явлення 19:16). 
Учні називали Ісуса Вчителем і Господом (Єв. 
від Івана 13:13). 
     Ісус Христос прийшов на землю в людсько-
му тілі. Прийшовши в цей світ, Він добровіль-
но відмовився від вільного використання Своїх 
Божественних атрибутів. Ісус володіє такими ж 
характеристиками, якими володіє Бог-Отець і 
про які ви вже дізналися з попереднього уроку. 
Він прийняв образ людини. Ісус, в повному 
розумінні цього слова, був людиною зі всіма 
людськими характеристиками. Єдине, чого в 
Нього не було – це гріха. Це чудо називається 
«втіленням». Але при цьому потрібно 
пам’ятати, що Ісус залишився Богом. Тобто Він 
водночас був і повністю людиною, і повністю 

Богом. Як було вже сказано, Він мав усі атри-
бути божественності. І наступні тексти свідку-
ють про це: Єв. від Матвія 28:18; 1 послання 
Івана 1:1-2; послання до євреїв 13:8; послання 
до Колосян 2:2-3; 2 послання до Коринтян 5:21; 
Дії 3:14-15; Єв. від Івана 14:6. 
     Знаючи, хто такий Ісус Христос і що Він 
зробив для вас (більше про служіння Христа ви 
дізнаєтесь з наступного уроку), ви повинні по-
будувати правильне відношення до Нього. Ві-
руюча людина повинна жити для Христа і Йо-
го слави (2 послання до Коринтян 5:15). Ваше 
життя повинне бути присвячене Христу - жер-
товне життя для служіння своєму Спасителю 
(послання до Римлян 12:1). Христос є Голова 
Церкви, першопочаток всього, Він у всьому 
повинен мати першість і головування (пос-
лання до Колосян 1:18). 
     Він Той, Хто достойний слави і любові від 
вас! Ви можете проявити свою любов до Ісуса і 
віддати Йому належну славу, виконуючи Його 
Заповіді. Живіть згідно волі Христа – це най-
кращий доказ любові (Єв. від Івана 14:21). 
     Коли люди пізнають глибину того, Хто є 
Христос, вони усвідомлюють, що велика час-
тина їхнього життя була помилковою у пере-
конаннях і практичних діях. Тоді, в глибині 
свого серця вони визнають себе грішними. 
Щось подібне відбулося під час проповіді Пет-
ра в Єрусалимі (Дії 2:37). Люди почули істину 
про Христа і їхнє серце відгукнулося на цю іс-
тину. Вони зрозуміли, що не так відносилися 
до Ісуса. Тоді прозвучало питання: «що ми ма-
ємо робити?». Відповідь Петра була наступ-
ною (Дії 2:38) – покайтеся… в Ім’я Ісуса Христа. 
Знаючи, Хто такий Ісус Христос, що можете 
зробити ви? 
     Якщо ви до цього моменту ще не пережили 
покаяння в своїх гріхах, то ви можете зробити 
це наступним чином: 

 Визнати перед Ісусом, що ви грішні і 
відділенні від Бога через свій гріх 

 Покайтеся і попросіть у Бога спасіння 
від гріхів в Ім’я Ісуса Христа 

 Прийміть жертву Ісуса за свої гріхи 

 Визнайте Його повновладним Господом 
свого життя 

 Будьте вдячними Богу за Його любов, 
ласку і прощення. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Зазначте те, що стосується вас: 
 

___ я покаявся (-лась) в своїх гріхах і прикликав     
(-ла) Ім’я Ісуса Христа, прийнявши Його своїм Го-
сподом і Спасителем. 

 
___ я ще не прийняв (-ла) Христа, але щиро шукаю 
Його. 

 
2. На вашу думку, що більше подобається 

Ісусу - коли ви називаєте Його Госпо-
дом, чи коли ви слухаєтеся Його слів 
(Єв. від Луки 6:46-49)? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Обговоріть ваше відношення до Ісуса 
Христа зі своїм духовним наставником. 
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Урок 4. Служіння Христа 
    
     Найбільше служіння, яке звершив Ісус – це 
служіння на голгофському хресті. Якщо уваж-
но читати послання до Римлян 3:10-12, то мо-
жна побачити, що цей текст говорить про де-
кілька провин людини, по причині яких Хрис-
тос пішов на Голгофу: 

1) Нема праведного 
2) Нема, хто розумів би Бога 
3) Нема, хто шукав би Бога  
4) Усі повідступали 
5) Разом стали непотрібні 
6) Немає ні одного доброчинця 

     Підсумовуючи ці причини, апостол Павло, 
який написав це послання, говорить: «Бо всі 
згрішили, і позбавлені Божої слави» (послання 
до Римлян 3:23). Згідно цього тексту, служіння 
Христа потрібне кожній людині і вам в тому 
числі. Служіння Христа вирішило проблеми, 
про які ви дізналися вище: 

 Нема праведного – послухом Христа ви 
стали праведні (послання до Римлян 
5:19) 

 Ніхто не розуміє Бога – Син Божий дав 
вам світло і розум (1 послання Івана 
5:20) 

 Ніхто не шукає Бога -  Син Людський 
прийшов, щоб знайти і спасти те, що 
гине (Єв. від Луки 19:10) 

 Всі повідступали від Бога – але Христос 
вернув вас до істинного Пастиря (1 пос-
лання Петра 2:25) 

 Безплідне життя (непотрібне) – з Хрис-
том ви не залишитеся без плоду (2 пос-
лання Петра 1:8) 

 Ніхто не робить добра – а ви призначе-
ні Христом на добрі діла (послання до 
Ефесян 2:10)  

     Яку ціну заплатив Христос за Своє служін-
ня? Це може дивно виглядати, але Христос 
дійсно заплатив за те, щоб послужити людям. 
У посланні до Филип'ян 2:7-8 описується ціна 
Христового служіння. По-перше, Він умалив 
Себе. Спробуйте собі уявити: Христос, будучи 
Богом, маючи всю славу Небес, Якому служать 
легіон  ангелів, Який тримає у Своїх руках весь 
Всесвіт і якого не вміщає цей Всесвіт, умалив 
Себе настільки, що став звичайно людиною. 
По-друге – прийняв вигляд раба, тобто став 
покірним, смиренним. Бог, який керує всім і 

всіма, дозволив, щоб керували Ним. По-третє – 
був слухняний. Тоді, коли людям потрібно 
слухатися Його, Він послухався Отця і не про-
тивився людям, що вели Його на страждання. 
Покірність Христа виразилась в тому, що Він 
до кінця пройшов Своє служіння – до смерті 
на хресті.  
     Саме для цього і прийшов Ісус Христос на 
цю землю – щоб заплатити за гріх людини. Ці-
ною було Його власне життя, яке Він віддав 
добровільно. Його жертва – це єдина можли-
вість назавжди звільнитися від гріха. Значення 
хресного служіння і жертви Христа описується 
в наступних текстах: 
     1 послання Петра 3:18 – постраждав, щоб 
привести вас до Бога. 
     Послання до Римлян 5:10 – постраждав, 
щоб примирити вас з Богом. 
     2 послання до Коринтян 5:21 – постраждав, 
щоб ви мали праведність в Ньому. 
     Послання до Галатів 1:4 – постраждав, щоб 
визволити вас від зла сучасного світу. 
     Послання до Ефесян 1:7 – постраждав, щоб 
ви мали відкуплення, отримали прощення і 
багатство благодаті Христової. 
     Послання до Римлян 6:6-7 – постраждав, 
щоб ви не були більше рабами гріха. 
     Смерть Христа на Голгофі довершила Його 
служіння відкуплення людини (Єв. від Івана 
19:30). Але на цьому історія спасіння не закін-
чилася. Могила не змогла втримати Христа. На 
третій день після Своєї смерті, Бог воскресив 
Його до життя. Христос живе і продовжує зве-
ршувати справу спасіння, яку Він почав заради 
людини. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
Використовуючи свою Біблію, прочитайте за-
пропоновані вам тексти, і вставте пропущені 
слова: 
«Благословенний Бог і Отець ____________ 
нашого _________________, що великою Своєю 
милістю _________________ до живої надії че-
рез ____________________ з мертвих  Ісуса Хри-
ста (1 послання Петра 1:3). 
 
«То нині Христос _____________ із мертвих, - 
первісток серед __________________. Смерть-
бо через людину, і через Людину ______________ 
мертвих. Бо так, як в Адамі ______________ 
усі, так само в Христі всі __________________. 
(1 послання до Коринтян 15:20:22). 
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Урок 5. Бог-Дух. Особа і служіння Духа 
Святого. 

 
     Дух Святий є Бог. Біблія свідчить про Нього, 
як про одну із трьох Осіб триєдиного Бога. На 
цьому уроці ви дізнаєтесь, Ким є Святий Дух, 
про Його природу і яке служіння Він несе у 
житті християнина. 
     Існує дуже багато помилкових думок про 
Дух Святий. Однією із найпоширеніших по-
милок є думка про те, що Дух Святий – це Бо-
жа сила. Але Він не енергія і не безособова си-
ла, що без почуттів. Він – Сам Бог, а це означає, 
що Він володіє всіма Божими атрибутами – 
всевидючий, всюдиприсутній, вічний, істина, 
всезнаючий, без початку і кінця, правдивість і 
цілісність. Характеристику цих атрибутів по-
дано в темі «Один Бог». 
     Дух Святий, як Бог і Особа, володіє всіма 
ознаками особи. Наприклад в Єв. від Івана 
14:17 вжиті особові займенники по відношен-
ню до Духа, такі як - «Він», «Його» (вжиті п’ять 
разів). Але, окрім цього, Дух Святий має на-
ступні якості особистості: 
     Інтелект. Він має здатність пізнавати і усві-
домлювати реальність, бо Він її творить. 

 Дух Святий досліджує ваше серце і знає 
ваші думки (Послання до Римлян 8:27). 

 Дух Святий досліджує Божі глибини, і 
відкриває нам ці істини (1 послання до 
Коринтян 2:10). 

 Дух Святий знає Божі речі (1 послання 
до Коринтян 2:11). 

     Емоції. Він володіє здібністю переживати 
певні почуття. Згідно тексту із послання до 
Ефесян 4:30, Дух може засмучуватися. А ще Він 
може також і радіти. 
     Воля. Він має здібність приймати вольові 
рішення або рішуче діяти. 

 Дух Святий нагороджує віруючого да-
рами за власним бажанням (1 послання 
до Коринтян 12:11). 

 Дух Святий визначає по Своїй волі лю-
дей на служіння (Дії 13:2). 

 Дух Святий з Своєї волі подає принци-
пи для практичного життя християни-
на (Дії 15:28-29). 

     Та окрім цих якостей Дух Святий має ще 
ряд ознак особистості: 

 Святий Дух говорить (Об’явлення 2:7) 

 Святий Дух допомагає, дає силу (пос-
лання до Римлян 8:26) 

 Святий Дух допомагає молитися (пос-
лання до Римлян 8:26) 

 Дух Святий навчає (Єв. від Івана 14:26) 

 Святий Дух свідкує про Ісуса Христа 
(Єв. від Івана 15:26) 

 Святий Дух наставляє (Єв. від Івана 
16:13) 

 Святий Дух потішає віруючих (Дії 9:31) 
 

Праця Святого Духа 
     Згідно Псалмів 103:30, Дух Святий брав 
участь у творінні, а в наш час активно бере 
участь у відновленні землі. Також Дух безпо-
середньо надихав Божих людей до написання 
Слова Божого (2 послання Петра 1:20-21). Одна 
із головних ролей Духа Святого на землі - свід-
кувати людям про Христа. Він свідчить, що 
Ісус є Христос, Месія: Спаситель Світу (Єв. від 
Івана 15:26). Він допомагає людям зрозуміти 
Христа і Його волю (Єв. від Івана 16:14). 
Служіння Святого Духа у спасінні. Одна із 
найвагоміших сфер праці Духа Святого 
пов’язана з Божим планом спасіння. Ісус гово-
рив, що Дух прийде і сповістить світ про над-
звичайно важливі речі: про гріх невірства лю-
дей, правду про Ісуса Христа, що Він є Бог; про 
суд над гріхом цього світу (Єв. від Івана 16:7-
11). Коли людина відгукується на цю звістку, 
Дух відроджує її до нового життя, надає їй ста-
тус громадянина Царства Божого. Він оновлює 
грішника і робить його частиною Тіла Христо-
вого. Саме в цей момент відбувається така чу-
дова подія, як хрещення Духом Святим. Це 
означає, що в момент вашого покаяння Дух 
приєднує вас до Христа і до Церкви (1 послан-
ня до Коринтян 12:13). Хрещення Духом – це 
одноразова дія, яка відбувається в момент спа-
сіння людини. І саме в момент спасіння, Дух 
Святий запечатує людину на спасіння своєю 
присутністю (послання до Ефесян 1:13-14). 
Тобто, Він робить вас власністю Христа, приз-
наченими на спасіння. 
     Служіння Святого Духа в житті христия-
нина. Після покаяння Дух продовжує жити в 
середині віруючого, свідкуючи вашому духові, 
що ви належите Христу (послання до Римлян 
8:9). Ця істина говорить про те, що без Духа 
Святого, який повинен жити у вас в середині, 
неможливо бути справжнім віруючим. Також, 
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Дух Святий свідкує нашому духові про Божі 
істини і про Божу мудрість (1 послання до Ко-
ринтян 2:12-13). Тому вам необхідно мати пра-
вильне відношення до Духа: не засмучувати 
Його своїм гріховним життям (послання до 
Ефесян 4:30), не вгашати Його (1 послання до 
Солунян 5:19), коли Він турбує вас і закликає 
до перемін; що дуже важливо, сповнюватися 
Духом Святим (послання до Ефесян 5:18). Що 
означає бути сповненим Духом? Це означає 
бути цілковито у Його владі і підпорядкуванні. 
Бути сповненим Духом - це означає бути на-
повненим Словом Божим, перебувати в молит-
ві і в поклонінні Ісусу Христу. Якщо ви будете 
ходити в Дусі, то ви будете перемагати гріх і 
не будете ходити за бажаннями плоті (послан-
ня до Галатів 5:16). 
     Плід Духа. Коли ви будете ходити Духом, 
коли ви сповнюєтесь Духом, ваше життя буде 
плідним. Про який плід говориться? Зверніть 
увагу на текст із послання до Галатів 5:22-23. В 
цьому тексті визначені якості плоду Духа Свя-
того, які повинен мати в своєму щоденному 
житті кожен християнин. Плід Духа – це ре-
зультат вашого ходження з Духом, це образ 
Христа у вас. Уважно прочитайте це місце і 
нижче випишіть характеристики плоду Духа: 
_____________________, ______________________, 
_____________________, ______________________, 
_____________________, ______________________, 
_____________________, ______________________, 
_____________________. 
     В житті християнина нема нічого важливі-
шого за надбання якостей, які характерні Бо-
гові. Але не варто намагатися «народити» плід 
Духа власними зусиллями – це неможливо для 
людини. Ви можете, наприклад, змінити свою 
поведінку, мову, вчинки, манеру спілкування. 
Навколишнім буде здаватися , що ви змінили-
ся, але якщо ви не дозволите Святому Духу 
змінити ваше серце, то ви не зможете принес-
ти плід Духа. Працюйте над своїм власним 
серцем, щоб дати можливість Святому Духу 
зростити плід із насіння, яке посіяв у вас Го-
сподь! Це насіння – Христос, Слово Бога. А 
плід зрощує Дух Святий. 
     Отже: 

 Постійно читайте Біблію і чиніть ві-
дповідно з прочитаним. 

 Збагачуйтесь цим Словом, яке дає 
Бог. Не вибирайте собі вчителів, які 

влещують вам. Коли йдете в церкву 
на служіння, знайте, що Бог вже дав 
проповіднику слово, в якому ви має-
те потребу. 

 Постійно моліться, довіряючи Богу 
керівництво над вашим життям. 

 Відвідуйте служіння в церкві і зустрі-
чі домашньої групи. 

 Активно приймайте участь в житті 
церкви і домашньої групи, служіть 
людям, - і в вашому житті виросте 
плід Святого Духа. 

 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
  

1. Перевірте своє ходження в Дусі. Чи 
проявляється плід Духа Святого у ва-
шому житті? 

____________________________________________ 
 

2. Прочитайте текст із Єв. від Івана 15:1-8 і 
дайте відповідь на наступні питання: 

 Кого Ісус називає галуззям? 
____________________________________________
____________________________________________ 

 Чи може християнин власними силами 
приносити плід Духа? Чому? (вірші 4-5) 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 Які умови ставить Господь тим, хто хоче 
приносити плід? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 

ЗАВДАННЯ 
 
Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
Послання до Филип'ян 2:6-9 «Він, бувши в 
Божій подобі, не вважав за захват бути Бого-
ві рівним, але Він умалив Самого Себе, прийн-
явши вигляд раба, ставши подібним до люди-
ни; і подобою ставши, як людина. Він упоко-
рив Себе, бувши слухняний до смерті, і то 
смерти хресної… Тому й Бог повищив Його, 
та дав Йому Ім’я, що вище над кожне ім’я».  
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ТИЖДЕНЬ 5 
 

Церква  
 

Урок 1. Церква. Що це таке? 
 

     На цьому тижні ви дізнаєтесь про те, що та-
ке церква, яка її ціль і призначення. Багато хто 
переконаний, що церква – це будівля, в якій 
збираються люди, щоб молитися і прославляти 
Бога. Але біблійне розуміння церкви абсолют-
но інше. 
     Церква – це спільність людей, що вірять в 
Ісуса, що хрещені Духом Святим в Тіло Христа. 
Тобто церква – це Тіло Ісуса Христа, що скла-
дається з віруючих людей. Слово «церква» мо-
же означати як і Вселенську церкву, так і помі-
сну. Джон МакАртур, відомий християнський 
проповідник і письменник, сказав: «Церква – це 
не будівля, а група віруючих; не конфесія чи секта, 
чи товариство, а духовне Тіло. Церква – це не ор-
ганізація, а… спільність, що об’єднує усіх відро-
джених дітей Божих». 
     Вселенська церква. Вона об’єднує віруючих 
усього світу, незалежно від місця і часу прожи-
вання. Їх поєднує віра в Ісуса Христа, як в Гос-
пода і Спасителя. Частиною цієї церкви стають 
всі, хто прийняв Євангелію – Добру Новину 
спасіння. Ісус Христос є головою Вселенської 
церкви (послання до Ефесян 5:23), тому що Він 
надбав її ціною власної крові (Дії 20:28). 
     Помісна церква. Вона складається з вірую-
чих, що живуть в одній місцевості, районі або в 
одному населеному пункті. У визначені дні 
вони збираються на богослужіння. Кожен, хто 
покаявся у своїх гріхах, повинен пристати до 
тієї церкви, в яку направляє його Господь. Са-
ме в цій церкві він буде стверджуватися у вірі, 
отримувати духовну їжу і навчання, служити 
Господу. Приєднання до місцевої церкви від-
бувається через святе по вірі водне хрещення. 
     Воля Божа є в тому, щоб усі викуплені Ним 
люди об’єдналися в одній вірі в одну церкву – 
Тіло Христа. Розуміння церкви з'явилося з 
приходом Ісуса. Христос говорив своїм учням: 
«…побудую Я Церкву Свою, - і сили адові не 
переможуть її» (Єв. від Матвія 16:18). Ісус на-
зиває церкву Своєю, тому що завдяки Його 
жертві утворився народ, викуплений із рук 
диявола:  посвячений для Бога. 

     Якщо дивитися на вчення Нового Заповіту 
про церкву, а також про життя першої церкви, 
то можна багато чого дізнатися цікавого. Пер-
ші християни не мали власних молитовних 
будинків або приміщень, які були спеціально 
призначені для зібрання церкви. Вони збира-
лися по домівках, а іноді, коли ніхто не переш-
коджав, в храмі. У ці часи храм не був призна-
чений для проведення християнських зібрань. 
Там проводили ритуальні обряди священики 
юдейської релігії, які вороже ставилися до ві-
руючих у Христа. На той час християни зби-
ралися в неділю, хоча досить часто вони мали 
зустрічі щодня. На зустрічах першої церкви 
важливим було наступне: вчення апостолів 
(учнів Ісуса Христа), спільність, ламання хліба 
(швидше за все це був прообраз Вечері Госпо-
дньої на згадку про Ісуса), спільні молитви (Дії 
2:42). І Христос був для них Керівником. 
     Отже, Христос – Голова Церкви, через яку 
Він проявляє Себе на землі. Той, хто поклика-
ний з царства темряви, хто став громадянином 
Царства Божого, стає членом церкви – Тіла 
Христового. Ви повинні відчувати всю важли-
вість єдності з іншими віруючими і з Ісусом 
Христом. В посланні до Римлян сказано: «Бо 
як в одному тілі маємо багато членів, а всі 
члени мають не однакове діяння, так багато 
нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один од-
ному члени». Наше фізичне тіло складається із 
різних частин і в кожної є своє призначення. 
Всі вони в однаковій мірі необхідні для повно-
цінного функціонування тіла. Подібно до цьо-
го, кожен віруючий має своє призначення і 
кожен необхідний для того, щоб церква, як Ті-
ло Христа, виконувала свою місію на землі. 
     Підводячи підсумок цього уроку, зазначимо 
наступне: 

 Бог бачить церкву як Тіло Христа: Ісус – 
Голова, а всі віруючі – члени. 

 Для кожної людини Бог визначив місце 
у Тілі Христовім – місце служіння. 

 Всі члени Тіла взаємозалежні, мають по-
требу в спілкуванні і служать один од-
ному тим даром, який отримали від Го-
спода. 

 Основа стосунків в Тілі Христовому – 
повага і любов віруючих один до одно-
го. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
     

1. Напишіть своїми словами, як ви розумі-
єте, що таке вселенська і помісна церк-
ва? 

Вселенська церква, - ________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
Помісна церква, - ___________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Коли віруючі стають членами Тіла Хри-
стового? А коли членами помісної цер-
кви? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. У Діях Апостолів 2:1-13 описано наро-
дження церкви. Прочитайте цей текст і 
відмітьте, що найбільше вас вразило в 
цій події? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 2. Навіщо ходити в церкву 
 

     Багато людей говорять, що вони вірять в Бо-
га в своєму серці. Навіщо ходити кожної неділі 
до церкви, якщо помолитися і почитати Біблію 
можна і вдома. На цьому уроці ви дізнаєтесь, 
навіщо віруючим людям ходити в церкву, в 
зібрання віруючих в Христа людей. 
     В Біблії поряд із словом церква дуже часто 
вживається одне слово, «койнонія», що в пере-
кладі з грецького означає «спільність». Якщо 
це слово вживається разом із словом церква, це 
говорить про те, що в церкві відбувається єд-
нання віруючих один з одним. Одна із найго-
ловніших причин, чому вам варто ходити в 
церкву є в тому, щоб будувати єдність один з 
одним. Пригадавши попередній урок, ви вже 
знаєте, що церква – це Тіло Христа, а ви – його 
члени. Ви не можете вже жити самі по собі, 
якщо ви належите Христу. Не може нога жити 
окремо від руки, а вуха окремо від очей. Так 
само і ви не можете десь окремо читати Слово і 
молитися, але при цьому не бути в спільності з 
церквою, з відродженими людьми. Це є духов-
ний закон, який розповсюджується на кожного 
віруючого. За єдність переживав Ісус Христос у 
Своїй священицькій молитві, що записана у 
Єв. від Івана 17 розділ. Він благав у Отця, щоб 
Він зберіг учнів Христа в єдності. А апостол 
Павло в своєму першому листі до Коринтян 
1:10 наставляє віруючих, щоб не було у них 
поділення, а мали однодумність. 
     Якщо ви вважаєте, що ви є частино Тіла 
Христа, ви будете звільнятися від індивідуалі-
зму, принципи якого проповідує філософія 
сучасного світу. Віруючий повинен жити для 
церкви, а не тільки для себе. Тільки в єдності з 
Христом і один з одним, ви можете існувати, 
отримуючи все, що необхідне для щоденного 
життя, служіння і духовного росту. Якщо ви не 
будете частиною церкви, не будете ходити в 
церкву, то ваша віра рано чи пізно ослабне, ви 
ризикуєте повернутися до старого, гріховного 
способу життя. Не зневажайте вашими брата-
ми і сестрами по вірі в Христа. Ви потрібні і 
вам потрібні. Всі віруючі взаємопов’язані і ос-
новою стосунків повинні бути любов і спілку-
вання один з одним. 
     Отже, ви вже знаєте, що важливо ходити в 
церкву, бо там ми будуємо спільність, духовно 
зростаємо і служимо один одному. Тепер ви-

никає наступне питання, яким чином можна 
досягнути єдності в церкві. В першу чергу, це 
залежить від вашого особистого відношення до 
інших віруючих. Будуючи спільність, насам-
перед потрібно мати смирення перед іншими, 
бути лагідними до ближніх, терпіти людей, що 
не дуже добре відносяться до вас -  тобто буду-
вати стосунки любові (послання до Ефесян 4:2-
3). Але, якщо ви не будете ходити в церкву, у 
вас не буде можливості будувати такі стосун-
ки.  Кожен християнин і ви також, зобов’язані 
пильнувати, тобто зберігати і будувати єдність 
церкви.  
     Мати спільність у Тілі Христовому, означає 
знати про життя один одного. Нижче ви дізна-
єтесь, у яких сферах життя ви можете послу-
жити один одному, будуючи єдність. 
     Послання до Римлян 14:19. Пильнуйте про 
мир, тобто шукайте миру в стосунках, уникай-
те конфліктів. Шукайте таких стосунків, які 
збудовують вас і ваших ближніх. 
     Послання до Галатів 5:13. Поводьтеся в це-
ркві так, щоб ваша поведінка не була спокусою 
для інших людей. Керуйтеся любов’ю, коли 
спілкуєтеся з іншими. 
     Послання до Галатів 6:2. Служіть один од-
ному в потребах один одного, допомагайте 
тим, кому ви можете допомогти. В цьому є во-
ля Ісуса Христа. 
     Послання Якова 5:16. Будьте відкриті один 
перед одним. Не закривайтеся в собі, не живіть 
на одинці зі своїми проблемами і гріхами. Мо-
літься за людей і діліться своїми переживан-
нями, щоб вони молилися за вас. 
     Але, якщо ви не будете ходити в церкву, ви 
не зможете нікому послужити і вам ніхто не 
послужить. Ви не зможете ні за кого пережива-
ти і молитися, і за вас ніхто не зможе пережи-
вати і молитися. Якщо людина не ходить в це-
ркву – вона залишається без підтримки. 
     Але є ще одна дуже важлива причина, чому 
вам варто відвідувати церкву. В церкві ви мо-
жете разом поклонятися Богу. Слово «покло-
ніння» має первинне значення - «визначення  
цінності когось або чогось». Ви поклоняєтесь 
Богу, коли віддаєте Йому хвалу за те, Хто Він є. 
Поклоніння – це визнання особистості Бога, 
Його атрибутів, природу і дій. Поклоніння має 
походити із вдячного серця, що наповнене 
любов’ю, відданістю і покорою Богу. Звісно, 
що все наше життя має бути поклонінням Бо-
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гу, і це поклоніння має бути щирим, живим, не 
ритуальним. Бог шукає саме таких поклонни-
ків (Єв. від Івана 4:23-24). Ваше поклоніння Бо-
гу повинно  найперше відбуватися в правді. Це 
означає, що ваше праведне життя, коли ви лю-
бите правду, чините правду, живете по правді 
– приносить Богу славу. Тим більше, коли ви, 
живучи у спільності з братами і сестрами, жи-
вете по правді і маєте спільне прославлення 
Бога щоденним життям, піснями, молитвами – 
це поклоніння, яке приємне Богові. Поклоняй-
теся Богу різносторонньо, тому що Він дос-
тойний найбільшої хвали (Об’явлення 4:10-11). 
     В церкві ви можете поклонятися Богу на-
ступним чином: 

 Ви можете співати для слави Божої, зве-
личувати Його Ім’я піснями хвали 
(Псалом 65:4). 

 Ви можете не тільки оспівувати Велич-
ного Бога, але і стояти на колінах перед 
Ним визнаючи Його могутність, владу і 
силу. Стаючи на коліна, ви визнаєте 
свою залежність від Бога (Псалом 94:1-
6). 

 Приклад Мойсея, як він поклонявся Бо-
гу. Мойсей падав на землю перед Богом. 
В цьому прикладі є чудовий принцип: 
внутрішнє визнання християнином 
свого справжнього положення перед 
могутнім Богом (Вихід 34:8). 

     Підсумовуючи цей урок, вам необхідно за-
пам’ятати дві важливих причини, чому вам 
потрібно ходити в церву: побудова єдності і 
все, що включає в себе єдність; спільне покло-
ніння і визнання Бога за Господа всього. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Що ви можете зробити практичного для 
вашої церкви з вашої сторони, що б бу-
дувалася єдність і прославився Бог? На-
пишіть практичні кроки. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Перевірте свої стосунки з вашими зна-
йомими з церкви? Чи є хтось, з ким вам 
потрібно примиритись і відновити сто-
сунки? Чи є хтось, з ким ви ще взагалі не 
маєте ніяких стосунків? Якщо є такі лю-
ди, ви можете ближчим часом вирішити 
ці питання, прийшовши на певну церко-
вну зустріч і побудувати стосунки. 

____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 3. Служіння в церкві 
 

     Усі служіння, які відбуваються в церкві, по-
винні мати дві цілі: спасіння грішників і духо-
вний ріст членів церкви. Щоб досягати цих 
цілей, Бог дав віруючим певні дари і обов’язки. 
Згідно тексту послання до Ефесян 4:11-12, Бог 
настановив наступних служителів для служін-
ня: 

 Апостолів 

 Пророків 

 Благовісників 

 Пастирів і вчителів 
     Звісно, це не всі дари (більшу картину духо-
вних дарів ви можете прочитати у 1 посланні 
до Коринтян 12 розділ). Але ці категорії слу-
жителів, в першу чергу, поставлені в церкві 
для того, щоб приготувати віруючих на слу-
жіння для росту і розвитку церкви.  
     В сучасній церкві немає такого визначення 
як апостоли, але в ній є пресвітери і єпископи, 
які несуть головну відповідальність за життя 
церкви. У вас повинне бути правильне відно-
шення до цих служителів. Прочитайте, будь 
ласка, послання до Римлян 13:1. Всяка влада в 
державі, церкві, в сім'ї встановлена Богом! Пас-
тори і пресвітери – це духовні керівники церк-
ви для вас. Це лідери церкви! Духовний лідер – 
це той, хто слідує за Христом і допомагає ін-
шим слідувати за Богом і виконувати своє при-
значення. 
     Якщо ви будете перебувати в послуху і по-
вазі до служителів церкви (послання до Євреїв 
13:17), Господь буде благословляти вас через 
цих людей. Але це не повинні бути стосунки 
типу директор-підлеглий. Це повинно бути 
добровільна згода християнина бути в послуху 
перед духовною владою. 
     В свою чергу, пресвітери, пастори і єписко-
пи,  повинні розуміти також і свою відповіда-
льність по відношенню до членів церкви. Вони 
є слуги для Бога  і служителі для людей. 
     У посланні до Тимофія 3:1-7 детально опи-
сано характеристики духовних служителів це-
ркви. А у 1-му посланні Петра 5:1-2 вказано два 
найголовніших обов’язки пасторів: пасти Боже 
стадо, тобто церкву,  і дивитися за їхнім жит-
тям, як пастух дивиться за порядком в отарі. 
     В церкві є ще одна категорія служителів – це 
диякони. Слово «диякон» означає «слуга, слу-
житель». Диякони повинні нести служіння по-

требам членів церкви під керівництвом прес-
вітерів або пасторів. Це духовна влада, але 
водночас це і слуги. Характеристики дияконів 
записані у 1-му послання до Тимофія 3:8-13. 
Також, якщо в помісній церкві є домашні гру-
пи, то є лідери домашніх груп, які є також ло-
кальними пасторами для невеликої кількості 
людей. 
     Проте Біблія навчає, що не тільки пастори і 
диякони чи лідери домашньої групи є служи-
телями церкви. Служити може кожен, хто має 
бажання. Більше того, кожен християнин по-
винен служити. Це означає, що всі віруючі є в 
тій чи іншій мірі також служителями. Дух 
Святий дав і вам духовні дари, якими ви по-
винні служити для збудування церкви. Якщо 
ви виявляєте бажання бути членом помісної 
церкви, вам потрібно подумати над тим, яке 
служіння ви хочете звершувати. 
     Ви можете долучитися до дитячого служін-
ня, якщо вам подобається працювати з дітка-
ми. Якщо вам легко вдається контактувати з 
людьми, ви можете вітати людей перед почат-
ком богослужінь. А, можливо, у вас є потяг до 
знань? З часом ви можете стати вчителем Біб-
лії, якщо будете самі навчатися і духовно зрос-
тати. У церкви є безліч можливостей для вас, 
щоб ви могли нести служіння Богу і людям. 
Тому відгукуйтеся на кожну пропозицію пос-
лужити. В цьому є велике Боже благословення! 
 

Вечеря Господня 
     Кожна церква має два види обов’язкового 
служіння: це Вечеря Господня або причастя і 
хрещення. Про хрещення ви дізнаєтесь на на-
ступному тижні, а в цьому уроці у вас є мож-
ливість взнати дещо нове про причастя. 
     Вечерю Господню ще також називають Ла-
манням хліба. Це одна із двох видимих Запові-
дей, даних церкві Ісусом Христом. Вечеря Гос-
подня – це спомин страждань і смерті Ісуса 
Христа. Історію цієї події в деталях ви можете 
прочитати в Єв. від Івана 13-17 розділи. Що 
означає Вечеря Господня і її складові? 
     1 послання до Коринтян 11:23-26. Згідно 
цього тексту, і хліб, і чаша мають своє духовне 
значення. Хліб – це нагадування про те, що 
Христос, як Бог, жив на землі в людському тілі і 
це тіло постраждало і вмерло за людські гріхи. 
Коли ви будете приймати хліб, тим самим ви 
будете свідкувати, що прийняли страждання 
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Христа  за свої гріхи і готові приймати в них 
участь. Це свідчить також про те, що ви знахо-
дитесь в єдності з Христом і з іншими христи-
янами, які також приймають участь в Ламанні. 
Чаша – це символ пролитої крові Христа за 
наші гріхи. Саме кров’ю Ісуса ми маємо спіль-
ність один з одним, ми об’єднанні заповітними 
стосунками і підписом цієї домовленості є 
пролита кров Спасителя. Останні слова цього 
уривку говорять про те, що коли християни в 
спільності приймають участь у Вечері Господ-
ній, вони проповідують цим смерть Христа за 
наші гріхи. Кожен, хто визнає це, може стати 
спасенним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Як ви проявляєте (можете проявити) 
повагу до духовних наставників, служи-
телів церкви? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Які здібності (мається на увазі ваші та-
ланти) ви маєте і  можете використати 
їх для служіння вашим братам і сест-
рам? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. В якому служінні церкви ви бажаєте 
приймати участь? 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. Згідно 1 послання до Коринтян 11:27-30, 
яке застереження щодо участі у Вечері 
Господній дає Павло віруючим? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 4. Пожертвування і десятина 
 
     Ця тема є продовженням попереднього 
уроку. Пожертвування і десятина – це матеріа-
льне служіння кожного християнина. Між ци-
ми двома видами служіння є різниця. Десяти-
на – це одна десята, усіх наших матеріальних 
надходжень, які повертаються Богу, як вияв-
лення вдячності Йому за благословення для 
використання цих коштів на розвиток служін-
ня в Царстві Божому. Пожертвування – це все, 
що ви даєте понад десятину. У Приповістках 
3:9 говориться: «Шануй Господа із маєтку сво-
го, і з початку всіх плодів своїх».  В цих словах 
поданий принцип матеріального служіння: 
жертвувати потрібно не з залишків (зазвичай 
залишків не залишається), а відразу. Тобто, 
перш ніж робити заплановані витрати, потрі-
бно принести десятину і пожертвування в 
храм. 
     Чому Бог хоче, щоб люди давали фінансові 
пожертвування? Хіба Богу не належить все, в 
тому числі  і фінанси? Так, належить. Але че-
рез цей принцип Бог виховує в нас одну важ-
ливу рису характеру. Він віддав для нас, ради 
нашого спасіння, найцінніше, що в Нього було 
– це Свого однородженого Сина, Ісуса Христа 
(Єв. від Івана 3:16). Саме тому, Бог хоче, щоб і 
ви також вміли віддавати. Це Божа риса харак-
теру, яка повинна бути присутня і в христия-
нина. А чому саме кошти і матеріальні ціннос-
ті? Тому, що вони є одними з найцінніших ре-
чей у житті людини, вони можуть визначати 
стиль життя. Бог віддав найцінніше, а чи змо-
жете ви проявити таку саму рису характеру  і 
також віддати? 
     Прочитайте також текст з Єв. від Матвія 
6:21. Це слова Ісуса під час Його Нагорної про-
повіді. Якщо ваша цінність – це Бог, церква та 
служіння для Нього, ви будете жертовними 
християнами. Наше серце повинне бути міс-
цем перебування Духа Святого, ми повинні 
цінувати принципами Христа. Саме тому, Бог 
хоче, щоб ви мали правильне відношення до 
грошей. Вони можуть зайняти в серці те місце, 
яке їм не належить. Тому, через служіння деся-
тиною і пожертвуваннями, Він хоче виховати в 
нас серце, віддане Йому. 
     Якщо Бог дав вам великий достаток або ви 
працюєте на цей достаток і просите в Бога, 
щоб Він вас благословив, то тим більше вам 

потрібно виховувати в собі вдячне серце не 
просто в молитвах і словах, а на ділі. А прак-
тична вдячність проявляється, коли ви вико-
ристовуєте ці кошти для служіння Богу (в пе-
ршу чергу без гордості, з надією на Бога, роб-
лячи  добро; щедро, уважно і збагачуватися  
саме в цьому (1 послання до Тимофія 6:17-19). 
Служіння десятиною і пожертвуваннями є діє-
вим методом в Божих руках, щоб виховувати в 
християнина надію на Бога, а не на власний 
достаток (Приповістки 3:5,9). Саме тому, Бог 
хоче, щоб ви вміли розлучатися зі своїми кош-
тами. 
     «Блаженніше давати, ніж брати» (Дії 20:35) 
– це також біблійний принцип. Він навчає вас 
наступного: людина, що вміє жертвувати, від-
давати, більш щаслива ніж та, що тільки бере. 
Тому Бог хоче, щоб ви вміли віддавати, щоб 
зробити вас щасливими. Є ще один принцип 
щодо матеріального служіння: як ви жертвує-
те, так і отримуєте: «Бо якою ви мірою міряє-
те, такою відміряють вам» (Єв. від Луки 
6:38). 
     Звісно, у багатьох виникне питання, а чому 
саме десятина? Звідки взявся цей принцип, ця 
цифра? Нижче вам буде запропоновано ряд 
біблійних текстів, з яких ви візьмете ще декіль-
ка принципів щодо десятини: 
     Левит 27:30 – у законі Мойсея було чітко 
зазначено, що всяка десятина (мається на увазі 
з усього, що вродило), тобто, з усього прибут-
ку, потрібно віддати Господу. Це є святиня для 
Господа! Ви можете сказати: «Це закон Мойсея, 
Старий Заповіт, він нас не стосується!» Але є 
два заперечення відносно такої думки: перше – 
Авраам приносив десятину священику Госпо-
да ще до написання Закону (Буття 14:18-20); 
друге – все Писання, без виключення, написа-
не Богом і є важливим також і в ХХІ столітті (2 
послання до Тимофія 3:16).  
     Повторення Закону 14:23 – служіння деся-
тиною вчить вас боятися Господа і залежати 
від Нього. Десятина призначена для того, щоб 
християни не забували Бога, Його благосло-
вення. Все, що ви маєте і навіть більше – це все 
належить Господу. 
     Псалом 115:3 і Повторення Закону 16:17 – 
матеріальне служіння десятиною і пожертву-
ваннями це вдячність Богу за все добро, що Він 
проявляє до нас. 
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     Малахїї 3:10 – служити десятиною, означає 
бути перед Богом з відкритою рукою. Бог бере, 
але Він кладе набагато більше.  
     Також з цього тексту видно, що десятина 
повинна приноситись в храм, де проходять 
служіння Богу. В вашому випадку це є церква, 
де ви духовно зростаєте, де вам служать і ви 
служите і де ви прийняли або хочете прийма-
ти хрещення. 
     Добровільні пожертвування ви також може-
те приносити в храм. Але в цьому випадку ви 
жертвуєте по велінню вашого серця. Можливо 
ви бачите біля себе людей, які мають потреби, 
або у вас є бажання благословити служителів 
церкви. Ви можете приймати участь своїми 
пожертвуваннями у матеріальних служіннях 
вашої церкви: бідним, знедоленим, пожертву-
вання на місіонерське служіння і т.д. 
     Тому приносьте в церкву пожертвування і 
десятини без жалю у серці! «А до цього кажу: 
Хто скупо сіє, - той скупо і жатиме, а хто сіє 
щедро, - той щедро і жатиме! Нехай кожен 
дає, як серце йому при зволяє, - не в смутку й 
не з примусу, бо Бог любить того, хто з раді-
стю дає! А Бог має силу всяко благодаттю 
вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьо-
му всілякий достаток, збагачувалися всяким 
добрим учинком» (2 послання до Коринтян 
9:6-8).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
     

1. Поясніть згідно матеріалу цього уроку, 
як потрібно приносити десятину? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Куди потрібно приносити десятину? 
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Коли потрібно приносити десятину? 
____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. Чому потрібно приносити десятину? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

5. Подумайте над тим, як, де і кому ви 
можете  жертвувати добровільними по-
жертвуваннями? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 5. Малі групи 
  
     Останній урок цієї теми присвячений ма-
лим або домашнім групам. В багатьох церквах 
малі групи є основою побудови структури це-
ркви. Саме через малі групи проходить основ-
не життя церкви. Якщо ви вирішили прийма-
ти хрещення і бути частиною церкви «Голго-
фа», вам необхідно бути учасником певної до-
машньої групи. 
     Що таке домашні групи? Домашня група 
(мала група) – це Тіло Христове, Церква, яка 
має всі ознаки життя, як і в помісній церкві. Це 
невеликі динамічні зібрання, сфокусовані на 
Христі. Вони мають свою структуру і свою 
ціль, свої відмінності і свої якості, можуть рос-
ти та утворювати собі подібні домашні групи. 
     Через малі групи церква має прекрасну мо-
жливість підтримувати близькі і дружні стосу-
нки своїх членів. Для цього вам необхідно бути 
частиною малої групи. Церква має два види 
зібрань: великі богослужіння, що переважно 
відбуваються в одному приміщенні в неділю і 
де збираються всі члени помісної церкви; і ма-
лі групи, що відбуваються по домах у кількості 
8-12 людей. Таких груп у церкві може бути ба-
гато. 
     Звідки походить ідея малих груп? Це є бі-
блійний принцип проведення служіння. Пер-
ша церква мала два види зібрання: в храмі і по 
домах (Дії 5:42). Це було спільне життя вірую-
чих того часу. В церкві «Голгофа» домашні 
групи не є частиною служіння чи ще одним 
видом служіння. Церква бачить малі групи, як 
основу практичного християнського життя. 
Малі групи – самий ефективний метод досяг-
нення спільності. В Україні духовне пробу-
дження ХІХ ст. відбувалося саме через рух до-
машніх груп, коли невелика кількість людей 
збиралася разом для того, щоб читати і вивча-
ти Слово. Саме в цей час і в такий спосіб відбу-
валося багато покаянь, церква зростала, става-
ло багато істинно віруючих людей, що знали 
Бога.   
     Як практично виглядає життя в малих 
групах? Перегляньте наступні тексти: Дії 
2:42,46-47; Дії 5:42; послання до Филип'ян 4:15. 

 Активне і практичне навчання Слова 
Божого із заохоченням до практикуван-
ня істин у власному житті. 

 Підзвітність один перед одним, відпові-
дальність один за одного. 

 Спільність через практичну допомогу, 
яка може бути як молитовною, так і фі-
нансовою, в роботі, духовно підтриму-
ючою. 

 Спільні і щирі молитви за потреби один 
одного. Відкритість і довіра один до од-
ного. 

 Спільні вечері, виїзди на природу, від-
починок. 

 Активне служіння в проповідуванні 
Христа світу. 

     Відповідальність члена малої групи. Мала 
група – це мала церква. Вона має всі ознаки 
церкви і всі характеристики церкви. Тобто, 
мала група має в собі такі цілі, як поклоніння, 
служіння, спільність, навчання і євангелизм. 
Тому, пам’ятаючи про це, члени кожної малої 
групи мають наступні обов’язки: 

 Регулярно відвідувати свою малу групу. 

 Цінувати малою групою і людьми, які її 
відвідують; поважати їхню думку і під-
тримувати. 

 Вчитися щирості і довірі до інших лю-
дей. Прощати навіть тоді, коли близькі 
друзі не виправдали ваших надій. 

 Будувати малу групу так, щоб вона ста-
ла важливою в  житті інших людей. Сві-
дкувати про Ісуса невіруючим людям, 
запрошуючи їх на малу групу. 

 Турбуватися про ріст і розмноження 
малої групи. 

     Окрім вищезгаданих обов’язків є ще такі, які 
стосуються більше зовнішнього життя групи: 

 Турбуватися про фінансові потреби ма-
лої групи. 

 Брати на малу групу Біблію і щоденник 
читання Біблії. 

 Свідкувати про істини і уроки, які Бог 
відкривав вам протягом останнього ти-
жня. 

 
     Лідер малої групи. Як в церкві є пастор, так 
і на малій групі є лідер домашньої групи, який 
є пастором цієї групи. Він поставлений або ви-
браний для того, щоб турбуватися, в першу 
чергу, за ваш духовний стан, а також, для до-
помоги у вирішенні ваших різних питань. Ва-
жливо запам’ятати, що ваш лідер – це той, до 
кого ви в першу чергу повинні звертатися за 
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допомогою. Пастор церкви не в силі одночас-
но впоратися з усіма питаннями всіх членів 
церкви. Але, не зважаючи на це, лідер малої 
групи не є тим, хто зобов’язаний вирішувати 
абсолютно всі ваші питання. 
     Сильні сторони малої групи: 

 Домашня група в церкві – це сіль і світ-
ло світу. 

 Домашня група допомагає церкві успі-
шно і оптимальніше турбуватися про 
людей. 

 Домашня група – це місце, де прості 
члени стають лідерами і отримують 
ефективну підготовку до служіння. 

 Новозаповітні спілкування віруючих 
глибше і турботливіше відбуваються в 
домашній групі. 

 Основна увага націлена на людей, а не 
на програми. 

 В домашній групі людей приймають 
радісно та оточують любов׳ю. 

 Молитва може займати суттєве місце в 
домашній групі і виконуватися неви-
мушено. 

 Домашня група спонукає всіх до участі 
в служінні. 

 Домашня група проявляє гнучкість в 
служінні на різних мовах, для людей рі-
зних вікових категорій, соціального та 
економічного походження. 

 Домашня група складає будівельні бло-
ки сильних церков. 

 Євангелизм знаходиться в руках самих 
членів домашньої групи. 

 Учнівство в домашній групі тісно 
пов’язане  з життєвими питаннями та 
цінностями. 

 Домашні групи можуть легко рости та 
помножуватися. 

 
     Як проходять зустрічі домашньої групи. 

1. Зустріч домашньої групи, зазвичай, по-
чинається зі спілкування. Це може бути 
знайомство, свідоцтва про пережите. Зі-
брання домашньої групи – це зустріч 
членів сім'ї, які діляться всім, чим вони 
радіють або за що переживають. 

2. На зустрічах домашньої групи прослав-
ляють Господа і поклоняються Йому. 

3. Проводяться біблійні уроки на теми, які 
важливі для життя і духовного росту 
кожного віруючого. 

4. На зустрічах групи моляться за потреби 
церкви і один одного. 

     Виберіть ту домашню групу, куди направ-
ляє вас Бог, де ви почуваєте себе найзручніше. 
Станьте справжнім учнем Ісуса Христа і зрос-
тайте духовно. Нехай ваша домашня група бу-
де справжньою вашою сім'єю!  
 
 
 

 
 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
1. Чи є ви учасником малої групи? Якщо 

так, то якої? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Яке ім’я і прізвище вашого лідера малої 
групи? 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Якщо ви ще не є частиною малої групи, 
вирішіть в найближчий час це питання. 
Якщо ви вже відвідуєте малу групу, то 
просто цінуйте цим! 

 
 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
 

Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
Єв. від Матвія 16:18 « І кажу Я тобі, що ти 
скеля, і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, - 
і сили адові не переможуть її». 
 
 Послання до євреїв 10:25 «Не кидаймо збору 
свого, як то звичай у деяких, але заохочуймо-
ся, і тим більше, скільки більше ви бачите, що 
зближається день той». 
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ТИЖДЕНЬ 6 
 

Хрещення  
 

Урок 1. Значення і важливість хрещення 
 

     Цей посібник, який ви вивчаєте, призначе-
ний для людей, що прийняли Христа і хочуть 
прийняти хрещення, як свідоцтво їхньої віри. 
Тому цей тиждень навчання буде надзвичайно 
важливий. Адже тема цього тижня – хрещення. 
Що таке хрещення і в чому важливість цієї 
священнодії? 
     Слово «хрещення» має грецьке походження 
(«баптизо»).  Це слово означає повне занурен-
ня і завжди використовується в Писанні, коли 
мова йде про водне хрещення. Тому, коли го-
вориться про хрещення як про дію, то мається 
на увазі повне занурення у воду того, хто 
приймає хрещення.  
     В Новому Заповіті водне хрещення починає 
практикуватися разом із проповіддю Івана 
Христителя, як на знак покаяння в гріхах (Єв. 
від Марка 1:4-5). Але сам по собі акт не заміню-
вав покаяння. Хрещення, яке звершував Іван, 
брало свій початок від старозаповітнього ри-
туального омивання, як символ очищення від 
гріхів. Взагалі хрещення в Старому Заповіті 
символізувало зовнішнє прийняття поган у 
юдаїзм. Але хрещення Івана принесло нову 
ідею – це було засвідчення свого покаяння. 
     Зараз водне хрещення приймають, зазви-
чай, уже народжені згори християни, що 
пройшли певний рівень навчання і показали 
свою віру в Христа. Тому, якщо ви хочете при-
йняти хрещення, то це буде зовнішнє підтвер-
дження вашої віри в те, що зробив для вас Гос-
подь Ісус Христос. Хрещення саме по собі, як 
зовнішній акт, не спасає, воно тільки засвідчує 
ваше спасіння. Тому, нижче ви розглянете де-
кілька біблійних текстів, які покажуть важли-
вість прийняття хрещення для спасенної лю-
дини. 
     Послання до Колосян 2:12. Хрещення – це 
символ того, що ви вже вмерли для гріха. Коли 
ви занурюєтесь у воду, тим самим ви свідкуєте, 
що для старого життя вас уже нема. Хрещення 
– це символ вашого воскресіння до нового 
життя. Коли ви піднімаєтесь із води, тим са-

мим ви свідкуєте, що вже живете новим святим 
життям з Богом. 
     2-ге послання до Коринтян 5:17. Хрещення 
показує статус нової людини, в якому ви зна-
ходитеся. До речі, у ІІ-ІІІ столітті, коли на хри-
стиян були великі гоніння з боку римської ім-
перії, римляни починали розглядати вірую-
чих,  як християн, з моменту їхнього публічно-
го хрещення. Для них це було зовнішнє свідо-
цтво того, що людина – християнин. Сьогодні 
ваше хрещення є свідоцтвом для інших, що ви 
християнин і ви не належите вже цьому світу. 
     Хрещення не робить вас віруючим або хри-
стиянином, воно показує, що ви вже вірите. 
Хрещення можна порівняти з обручкою. Об-
ручка не робить чоловіка і жінку сім’єю. Вони 
стають сім'єю за спільною згодою і з Божого 
благословення. Обручка – це зовнішній сим-
вол їхньої обіцянки один одному. Тому хре-
щення – це зовнішній (видимий) прояв обіця-
нки Богу жити і служити для Нього, яку ви вже 
дали у своєму серці. Якщо ви все ще відтягуєте 
рішення про прийняття хрещення – тоді вже 
ваша віра під питанням. Тобто, якщо ви ствер-
джуєте, що ви покаялися у своїх гріхах, вірите 
в Ісуса, то наступним кроком вашої віри по-
винно бути святе по вірі водне хрещення, як 
засвідчення вашої віри. 
     Тому, підсумовуючи цей урок, можна сказа-
ти, що хрещення – це засвідчення вашої віри 
перед іншими людьми і обіцянка Богові доб-
рого сумління в житті і в служінні (1 послання 
Петра 3:21). 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Користуючись власною Біблією, запов-
ніть пропуски наступного біблійного 
тексту: 

«Того ____________, хрещення – не тілесної 
_________________ позбуття, але ____________ 
Богові доброго ___________________, - спасає 
тепер і нас _____________________ Ісуса Хрис-
та (1 послання Петра 3:21). 
 

2. Згідно цього уроку, поясніть своїми 
словами, як ви розумієте хрещення. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 2. Хто може приймати хрещення 
   
     «Отож ті, хто прийняв Його слово, охрис-
тилися…» (Дії Апостолів 2:41). На цьому уро-
ці ви розглянете важливі питання, які спромо-
жні дати вам відповідь, чи можете ви прийма-
ти хрещення? 
     В першу чергу потрібно зазначити, що 
приймати хрещення має право той, хто при-
йняв і повірив Слову Ісуса Христа (Дії 2:38-41). 
З цього тексту можна зробити перший висно-
вок: приймати хрещення має право той, хто 
покаявся в своїх гріхах, повіривши в Ісуса, як в 
Свого Спасителя і прийняв Його Слово, тобто 
Його Заповіді. Тому першою вимогою до лю-
дини, яка хоче приймати хрещення, є присут-
ність віри в Ісуса Христа. 
     Давайте звернемось до біблійної історії, яка 
записана в Діях Апостолів 8:26-39. В цій історії 
подано три важливі принципи, наявність яких 
дозволяє людині приймати хрещення. Корот-
ко розглянемо ці принципи. 

1. Віра в Ісуса Христа. Це історія ефіопсь-
кого вельможі, який шукав Бога. Він 
приїхав у Єрусалим з ціллю поклонити-
ся Богу. Вертаючись назад, він читав 
пророка Ісаю. Саме в той момент Дух 
сказав диякону Єрусалимської церкви 
Пилипу приєднатися до цього чоловіка. 
Пізніше, після їхньої розмови, вельможа 
запитав: «Що мені заважає хрестити-
ся?». Відповідь була чіткою: «Якщо ві-
руєш з повного серця свого, то можеш». 
Отже перше, що повинно бути в люди-
ни – це віра. 

2. Бажання прийняти хрещення. Це та-
кож важлива умова для прийняття 
хрещення. Якщо людина не хоче прий-
мати хрещення, не потрібно примушу-
вати її це робити. Вельможа проявив 
своє бажаннями тим, що перший звер-
нувся з проханням про хрещення (Пи-
лип йому не пропонував цього). 

3. Розуміння Слова. Пилип, перш ніж 
охрестити вельможу, детально пояснив 
йому істини Писання про Ісуса Христа. 
Цей чоловік мав розуміння Христа, ро-
зуміння віри і хрещення. Тому йому 
ніщо не заважало прийняти хрещення. 

     Отже, три умови, необхідні для прийняття 
хрещення: віра в Христа, особисте бажання і 

розуміння істин про Ісуса – про віру і про 
хрещення. Для вас є важливим виконання всіх 
цих трьох умов. Це не є вимоги служителів це-
ркви, або інших людей. Ці принципи записані 
в Біблії. Ісус Христос, перед тим, як вознестися, 
дав подібні вказівки – «тож ідіть, і навчіть 
всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа,» (Єв. від Матвія 28:19). Як ви 
можете побачити, Христос також наголошував 
на тому, що перед хрещенням люди повинні 
бути навчені. Тому, якщо ви вірите в Христа, 
маєте бажання прийняти хрещення, розумієте 
істини, ви можете приймати хрещення. 
     Важливо також зазначити, що хрещення по-
трібно приймати в дорослому віці. Ісус прий-
мав хрещення, коли Йому було 30 років. В наш 
час є традиція в певних церквах хрестити но-
вонароджених немовлят. Але якщо глянути на 
те, яке значення має хрещення і кому Біблія 
дозволяє приймати хрещення, то можна зро-
бити висновок, що хрещення в дитячому віці 
не має абсолютно ніякого значення. 
     Ті церкви, які практикують хрещення в ди-
тячому віці, називають цей обряд «конфірма-
ція». Вони навчають, що цією церемонією ніби 
укладається заповіт між Богом і батьками ди-
тини, що немовля належить до християнсько-
го світу. Батьки обіцяють виховувати дитину у 
вірі, поки дитина не стане достатньо дорос-
лою, щоб самій особисто сповідувати Христа. 
Цей звичай розпочався приблизно через 300 
років після завершення написання Біблії, тоб-
то в V-IV столітті. Таке хрещення відрізняється 
від того, про яке навчає Біблія. Біблія описує 
хрещення для  дорослих, зрілих людей, які 
можуть вже самостійно вірити. Ціллю хре-
щення є ваше публічне визнання відданості 
Христу. В більшості церков, як і в церкві «Гол-
гофа», умовою прийняття в члени церкви є 
водне хрещення згідно того, як навчає Писан-
ня і як було подано вам в цих уроках. Порада 
для вас: будьте слухняними повелінню Біблії 
охреститися. 
     Тому, якщо ви повірили, маєте бажання і 
розуміння, то у вас немає причин зволікати з 
рішенням прийняти хрещення. Якщо ви віри-
те, ви можете і навіть зобов’язані прийняти 
хрещення. Якщо ви будете зволікати або чека-
ти часу, коли ви нарешті станете «досконали-
ми», то ви ризикуєте ніколи не охреститися! 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕРВІРКИ 
 

1. Чи готові ви приймати хрещення по ві-
рі в Ісуса Христа? Поясність свою відпо-
відь. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Якщо ви ще не готові приймати хре-
щення, що вам заважає? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Якщо у вас є причини, що не дають вам 
прийняти хрещення, поговоріть про це 
зі своїм духовним наставником або 
служителем церкви. 
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Урок 3. Навіщо приймати хрещення 
 

     Цей урок подібний до першого уроку по 
темі хрещення. Ви нагадаєте собі важливість 
хрещення і його значення. Але тут більше ува-
ги буде приділено практичній стороні цього 
питання. Хрещення – це не обряд, який потрі-
бно виконувати, щоб мати релігійний вигляд. 
Він не надає більшої духовності християнам. 
Але, якщо людина в своєму житті вирішує 
приймати хрещення, то цим рішенням вона 
робить декілька важливих кроків у своєму хри-
стиянському житті. На основі деяких біблій-
них текстів ви дізнаєтесь, навіщо приймати 
хрещення. 
     Єв. від Марка 1:9. Хрещення потрібно 
приймати тому, що так вчинив Христос. Тим 
самим Він показав приклад для кожного хто 
вірує в Нього. Якщо ви є учень Христа, ви по-
винні слідувати за Ним. Тому, якщо мова йде 
про хрещення, то це є для вас приклад для на-
слідування. 
     Єв. від Матвія 28:19-20. Хрещення потрібно 
приймати тому, що так звелів Ісус Христос. 
Він, окрім того, що сам так робив, дав повелін-
ня для всіх поколінь християн. Якщо ви пові-
рили в науку Ісуса Христа, ви зобов’язані при-
йняти хрещення. Це акт послуху Ісусу, своєму 
Спасителю. Жодне ваше служіння, матеріальні 
пожертви і подібні речі не будуть мати зна-
чення, якщо ви не будете мати послуху. Ще в 
Старому Заповіті Бог сказав «Таж послух ліп-
ший від жертви, покірливість – краща від ба-
ранячого лою» (1 Книга Самуїла 15:22). Тому, 
важливість хрещення полягає також в тому, що 
це прояв послуху Ісусу Христу. 
     Дії Апостолів 18:8; 1 послання Івана 2:3. 
Хрещення  потрібно приймати тому, що цей 
акт є важливим проявом вашої віри. Хрещення 
завжди йде разом із покаянням. Точніше, спо-
чатку покаяння, а тоді, як логічний крок про-
довження – водне хрещення. Хрещення – це 
Заповідь Христа  і якщо ви знаєте Христа, ви 
виконаєте Його Заповідь. 
     1 послання Петра 3:21. Хрещення потрібно 
приймати тому, що цим актом ви вступаєте в 
завітні стосунки з Богом, обіцяючи перед цер-
квою і лицем Бога жити чистим сумлінням. Ви 
не зможете жити християнським життям в до-
брому сумлінні без завітних стосунків з Богом. 
Так як є неправильно мати шлюбні  стосунки 

без їх узаконення цих (тому що нема ніяких 
обов’язків один перед одним), так само не мо-
жливо жити християнським життям, не маючи 
при цьому ніяких обов’язків. 
     І, зрештою, хрещення потрібно приймати 
тому, що це буде ваше свідоцтво віри друзям і 
світу. 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. А чому особисто для вас важливо прий-
мати хрещення? Що це вам дасть? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. На вашу думку, що змінить хрещення у 
вашому житті? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Якщо вам будуть забороняти приймати 
хрещення ваші родичі, дружина, чоло-
вік, діти або батьки, директор на роботі, 
як, на вашу думку, потрібно правильно 
вчинити? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 55 ~ 
 

Урок 4. Як відбувається хрещення 
 
     Так як ви вже дізналися з попередніх уроків, 
хрещення з грецької мови означає «повне за-
нурення». Тому сам акт хрещення повинен ві-
дбуватися саме через повне занурення. Чому?  
     В першу чергу тому, що саме так відбулося 
хрещення Ісуса Христа (Єв. від Матвія 3:16). 
Якщо уважно читати цей текст, ви можете по-
мітити, що Ісус не стояв на березі річки, а  Іван 
обливав Його водою. Ісус повністю зайшов у 
річку і, як написано, вийшов із води. Тим бі-
льше, що хрещення у ці часи відбувалось саме 
через повне занурення. Тому з того часу і по 
сьогоднішній день новозаповітне хрещення 
відбувається саме через занурення. Ще один 
приклад такого хрещення ви можете прочита-
ти в уже відомій історії про ефіопського вель-
можу, де також чітко зазначено: «увійшли до 
води…вийшли з води…» (Дії 8:38-39). 
     Саме хрещення через повне занурення, 
найкраще символізує вашу смерть для гріха і 
воскресіння для нового життя з Христом. 
     Технічно сама дія хрещення також має свій 
порядок. Хрещення, в більшості випадків, в 
теплу пору року відбувається на відкритих во-
доймах (на ставках, озерах, річках): якщо ж 
хрещення відбувається в холодну пору року, 
то використовуються басейни з теплою водою. 
В багатьох храмах є баптистерії – невеликі ба-
сейни. Вони спеціально призначені лише для 
проведення хрещення.  
     Кожна людина має пройти протягом певно-
го часу підготовку до хрещення. Є декілька 
важливих тем, які необхідно чітко знати кож-
ному, хто хоче вступити в Заповіт з Богом. На-
приклад, даний курс є такою підготовкою. В 
різних церквах можуть розглядатися різні те-
ми, та в основному вони не сильно відрізня-
ються від тих, які запропоновані в цьому посі-
бнику. Саме навчання може відбуватися в двох 
напрямках: пастор або служитель церкви про-
водить групу по підготовці до хрещення, або 
ви маєте зустрічі один на один з особистим ду-
ховним наставником. Іноді ці два напрямки 
підготовки можуть проходити одночасно. Піс-
ля успішного проходження цього навчання, ви 
будете запрошені на співбесіду до служителів 
тієї церкви, де ви хочете приймати хрещення. 
Ціль цієї зустрічі полягає в тому, щоб ближче 
познайомитись зі служителями церкви, а їм з 

вами. Протягом співбесіди служителі намага-
тимуться побачити ці три умови, які можуть 
дозволити вам прийняти хрещення: вашу віру, 
ваше бажання і ваше розуміння. Сама зустріч 
будується на основі питань, які служителі бу-
дуть задавати вам. Ви, в свою чергу, повинні 
підготуватися до цієї зустрічі якнайкраще, бу-
ти максимально відкритими, чесними і щири-
ми. Якщо ви маєте ці три умови, ви допускає-
тесь до хрещення. Вам потрібно буде ще засві-
дкувати про своє бажання перед церквою, щоб 
церква вас благословила. Після цього ви може-
те готуватися до самого акту хрещення. 
     Ви мабуть бачили, що кожен хто приймав 
хрещення, був у білих одежах. Ці одежі симво-
лізують праведність і чистоту Христа, яку Він 
дав вам в момент покаяння замість брудного 
одягу гріховності. Якщо ви маєте право прий-
мати хрещення, підшукайте для себе такий 
одяг. Деякі церкви мають вже такий. Було б 
дуже добре, щоб ви прослідкували за тим, щоб 
цей одяг, коли намокне, не ставав майже про-
зорим. 
     Сам акт хрещення відбувається наступним 
чином: служитель, що звершує цю священно-
дію, заходить у воду і молиться, прохаючи у 
Бога благословення на це служіння. Тоді за 
порядком  заходить кожний, хто приймає 
хрещення. Служитель задає два питання: «Чи 
визнаєте ви Ісуса Христа за свого особистого 
Спасителя і Господа? І чи обіцяєте ви жити і 
служити для Нього в чистій совісті»? Якщо ва-
ша відповідь на ці два запитання буде ствер-
джувальною - служитель занурює вас у воду. 
Після цього, ви вже офіційно вважаєтесь чле-
ном помісної церкви і люди, які спостерігали 
за цією подією, знають, що ви вже дійсно хрис-
тиянин, бо ви публічно засвідчили про це. 
     Після того, як відбулося хрещення, ви пер-
ший раз будете приймати участь у Вечері Гос-
подній, свідкуючи тим, що ви вже в духовній 
сім'ї і  є частиною Тіла Христового.  Для вас ро-
зпочинається нове життя з новими 
обов’язками. Ви вже в заповітних стосунках з 
братами і сестрами. В деяких церквах є «Цер-
ковний Завіт», який отримує кожен член церк-
ви і зобов’язується виконувати його. 
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Відомі християнські діячі про водне хре-
щення 

 
Як вказує значення слова і самого таїнства, я за те, 
щоб ті, хто приймає хрещення, були при цьому 
повністю занурені у воду. – Мартін Лютер, ре-
форматор церкви XVI ст. 
 
Слово «хрестити» означає занурювати. Тому не-
має сумніву, що саме занурення практикувала пе-
рша церква. – Джон Кальвін, відомий богослов 
XVI ст. 
 
Поховання з Христом і воскресіння з Христом ві-
руючого, проявляється, через хрещення, через зану-
рення, згідно з традицією першої церкви. – Джон 
Веслі, відомий англійський християнський 
проповідник і діяч ХІХ століття. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Згідно інформації даного уроку відзна-
чте порядок проведення хрещення. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Що означають білі одежі під час хре-
щення? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Чи «зодягнулися» ви в праведність і чи-
стоту Ісуса Христа? Поясніть, як ви це 
розумієте. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 5. Чи не міняю я віру? 
 

     В нашому суспільстві це питання є надзви-
чайно актуальним і гострим. Подібні фрази у 
формі звинувачення доводиться чути неодно-
разово. «Ти зрадив віру батьків!» - мабуть і ви 
неодноразово мали можливість таке чути. І, 
можливо, ви чули це по відношенню до себе. 
     Дуже часто, коли людина приймає Ісуса 
Христа як свого Господа, багато хто говорить і 
дорікає їй, що вона поміняла віру. Тоді багато 
хто може дійсно почувати себе зрадником і ві-
дчувати вину. І саме частіше це відбувається 
тоді, коли приймається рішення охреститися. 
Чомусь християнське суспільство раптом по-
чинає ділити саме себе на різні категорії, які 
при цьому мають різну віру, немовби покло-
няються різним богам. 
     Щодо цього Біблія говорить наступне: 
«Один Господь, одна віра, одне хрещення» (по-
слання до Ефесян 4:5). Тому неважливо, як на-
зивається та чи інша християнська конфесія, 
важливо, чи є там віра в істинного Бога. Віра 
або є або її немає, тому її неможливо змінити. 
Дехто говорить: «Ти що, перехрещуєшся?». Та 
Писання говорить, що є одне хрещення. І во-
но, згідно Слова Божого, має прийматися в до-
рослому свідомому віці. Тому, якщо вас будуть 
звинувачувати у таких речах, ви вже знаєте, що 
на це відповісти в таких випадках. насправді 
ви не міняєте віру, ви знаходите її. Якщо лю-
дина переходить з християнства в іслам або 
навпаки – оце називається «поміняв віру». І 
навіть не віру, а релігійне переконання. Віру, 
все ж таки, поміняти неможливо, бо істинна 
віра одна. У всьому всесвіті існує тільки дві ві-
ри – істина віра в Бога і демонська віра. 
     Тому варто більше хвилюватися за те, яка в 
мене віра: Божа чи демонська? Якщо у вашому 
житті відбулися реальні переміни: ви залиши-
ли гріх, ви залишили залежності, відмовилися 
від обману, ви полюбили істину – ви надбали 
Божу віру. Якщо ваше життя стало служінням 
для Бога і людей, якщо ви читаєте Слово Боже 
і молитесь, якщо ви навчилися прощати, а не 
віддавати злом на зло – ви надбали Божу віру. 
Христос сказав у Своєму Слові: «По їхніх пло-
дах ви пізнаєте їх. Бо ж хіба виноград на тер-
нині збирають, або фіги – із будяків?» (Єв. від 
Матвія 7:16). Тому, якщо ваше життя змінило-
ся в кращу сторону, ви навчилися любити Бо-

га, чи, принаймні вчитеся Його любити – ви 
надбали Божу віру. Тільки справжня віра здат-
на спасати людей, здатна змінювати їх життя, 
здатна відновлювати поламані долі і розбиті 
сім'ї. Вона будує зруйновані стосунки і наро-
джує в серці віруючого безмежну радість, спо-
кій і впевненість у завтрашньому дні. Тому що 
ця віра – дарована від Бога і вона одна. 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕРВІРКИ 
 

1. Чи звинувачував вас хтось в тому, що ви 
зрадили батьківську віру? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
  

2. Якщо ви мали такі звинувачення, що за-
звичай ви відповідали? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. То яка віра є істинною (потрібне підк-
реслити)? 

Баптистська                П'ятидесятницька 
Православна               Божа 
Католицька                 Якась інша 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
 

Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
Єв. від Матвія 28:19-20 «Ісус сказав: Тож ідіть 
і навчіть всі народи, хрестячи їх в Ім’я Отця, 
і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все те, що я вам заповів…» 
 
1-ше послання Петра 3:21 «Того образ хре-
щення не тілесної нечистоти поз буття, але 
обітниця Богові доброго сумління, спасає те-
пер і нас воскресінням Ісуса Христа». 

 
 



 
 

~ 58 ~ 
 

ТИЖДЕНЬ 7 
 

Духовний ріст 

 
Урок 1. Що таке духовний ріст 

 
 
     Духовний ріст - це невід’ємна частина ва-
шого християнського життя. Тому цій темі бу-
де присвячено також цілий тиждень. Взагалі, 
якщо мова йде про ріст, то головною умовою 
цього руху є життя і здоров’я. Кожний живий 
організм після народження росте і розвиваєть-
ся. Якщо такого не відбувається, то він або ме-
ртвий, або має серйозні захворювання. Ці самі 
принципи стосуються вашого духовного жит-
тя. Якщо ви народжені згори, ваш дух ожив під 
дією Святого Духа, у вас нове життя, що не на-
лежить смерті – ви будете духовно зростати та 
духовно освячуватися. 
     Духовний ріст – це безупинний процес, 
який відбувається в житті християнина і ре-
зультатом якого є уподібнення характеру Хри-
ста (Послання до Ефесян 4:12-13). Це постійні 
переміни у власному характері, це зміни до 
кращого, це перехід від гріховності до святості. 
Саме про цей процес ви дізнаєтесь протягом 
цього тижня. На наступних уроках ви деталь-
ніше дізнаєтесь  про різні сфери життя, які по-
требують перемін і освячення. В цьому уроці 
більше поговоримо про те, що таке духовний 
ріст. 
     Бог дуже хоче, щоб ви змінювалися. Життя 
християнина, яке абсолютно не змінюється – 
це велика трагедія, це змарноване життя. Воно 
проживається безцільно і неповноцінно, стає 
подібне до сухого дерева, яке шкода зрубати, 
але користі ніякої не приносить. Духовні пе-
реміни, ріст – це необхідна частина християн-
ського життя. Але це тривалі переміни, і почи-
наються вони не зовні, а  з середини. І це є ва-
ша спільна робота з Богом. 
     Ціллю духовного росту, як ви вже дізналися, 
є уподібнення своєму Спасителю (Послання до 
Римлян 8:29). Бог створив людину на Свій Об-
раз. Та цей Образ був спотворений гріхом. І 
коли Бог відродив вас від смерті до нового 
життя, простивши гріхи, Він хоче, щоб ви зро-
стали, повертаючи цей втрачений образ. Це не 
означає, що одного разу прийде момент і ви 

станете досконалими, як Бог. Такого не буде. 
Ніхто з людей не зможе стати Богом. Ви не 
зможете досягнути досконалості на землі, але 
коли прийдете в небеса і зустрінетесь з Ісусом 
Христом, ви там досягнете досконалості. Кін-
цевою ціллю вашого земного життя Бог поста-
вив не відчуття внутрішнього спокою, якого 
так часто шукають люди, а духовний ріст і 
христоподібний характер. Стати подібним 
Христу, це не означає втратити власну особис-
тість або перетворитися в бездумного і в безві-
льного робота по виконанню святих справ. 
Освячення – це переміни, які відбуваються за 
власним нашим рішенням, за нашої волі. Ми 
приймаємо активну участь в цьому, дозволяю-
чи Христу вдосконалювати нас, при цьому 
зберігаючи особливості нашої особистості. 
     Бог хоче, щоб в християн проявлялися риси 
характеру, які були названі Христом в Нагор-
ній проповіді Блаженствами (Єв. Від Матвія 
5:1-12), плід Духа Святого (Послання до Галатів 
5:22-23), досконала любов (1 Послання до Ко-
ринтян 13). Ваші земні роки призначені для 
того, щоб сформувати, випробувати і укріпити 
ваш характер для майбутнього життя на небе-
сах! 
     Деякі принципи духовного росту. Духов-
ний ріст не відбувається автоматично. Для 
нього необхідно свідоме і тверде рішення. Ви 
повинні захотіти рости, прийняти рішення, 
прикласти до цього зусилля і старанність. 

 Зрозумійте, за що відповідає Бог, а за 
що – ви. Бог формує у вас характер, але 
ви повинні приймати благочестиві і 
мудрі рішення. Він допомагає вам в 
цьому, але ви повинні сказати (прийня-
ти рішення), в чому саме ви маєте змі-
нитися (Послання до Филип'ян 2:12-13). 

 Змініть своє мислення. За всіма вашими 
діями стоять певні думки. Кожний вчи-
нок обумовлений тим чи іншим пере-
конанням (цінностями – про це ви діз-
наєтесь з наступного уроку). Прочитай-
те текст із Приповісток 4:23: «Над усе, 
що лише стережеться, серце своє сте-
режи, бо з нього походить життя». Ви 
не зможете заставити себе змінити по-
ведінку, якщо не змінили спосіб мис-
лення (це питання ідолів серця – про це 
ви дізнаєтесь із 3 уроку). Прочитайте 
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текст із Послання до Римлян 8:5 і 1-го 
Послання до Коринтян 13:11. 

 Перебувайте в Слові Божому. Саме іс-
тина Слова здатна змінити ваше мис-
лення. Ви повинні визнати його авто-
ритет. Писання повинне бути етало-
ном, згідно якого ви живете (Приповіс-
тки 30:5). Зробіть істини Писання час-
тиною свого життя: читайте його регу-
лярно, досліджуйте його, вчіть напа-
м'ять вірші із Біблії, роздумуйте над 
ними. Застосовуйте Слово на практиці 
власного життя, а не на практиці життя 
своїх ближніх. 

 Спокусами і випробуваннями бог не 
має на меті вас знищити. Все це Він до-
пускає в вашому житті для того, щоб ви 
перемагаючи їх, освячувалися і зроста-
ли духовно. 

     І пам’ятайте, для того, щоб вам стати фізич-
но дорослими людьми, вам необхідний не 
один рік життя. Не очікуйте, що духовний ріст 
можливий за короткий час. Не підганяйте свій 
ріст штучно, зробіть все, що залежить від вас – 
далі працюватиме Бог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Поясніть своїми словами згідно цього 
уроку, як ви розумієте духовний ріст? 
Що нового ви дізналися про духовний 
ріст? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Назвіть риси свого характеру, в яких 
вам необхідно вже починати змінюва-
тися. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Опишіть декілька біблійних істин, які 
Бог відкрив вам про вас через Слово 
Боже. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 2. Змінюючи цінності 
 

     Життя людини побудоване на  різноманіт-
них цінностях її серця. Цінності керують її по-
ведінкою, цінності впливають на її рішення, 
цінності диктують з ким їй мати стосунки, а з 
ким не мати. Дехто цінує своїм положенням 
або залежний від думки інших людей. Таким 
чином, все своє життя такі люди шукають цьо-
го визнання в інших, стараються догодити ін-
шим, сподобатися їм. В таких випадках їхнє 
життя продиктоване іншими людьми, ціннос-
тями інших людей, певною модою або захоп-
леннями. Чи не є так у вашому житті? 
     А ще є друга сторона цінностей – цінності 
цього світу. Принципи життя цього світу – це 
обман заради вигоди, розпуста, егоїзм, відо-
кремленість, компроміси, любов до нечестивих 
розваг, життя для себе і сьогоднішнім днем, 
для власного задоволення, конкуренція і т.д. 
Чому важливо говорити про це? Тому що дуже 
часто є така небезпека, що ці всі вищеперера-
ховані цінності можуть переходити в нове 
життя з Христом. Життя то нове, а цінності 
дуже часто залишаються старими. Важливою 
частиною вашого духовного росту є заміна цих 
цінностей на нові цінності християнського 
життя.  
     Зверніть увагу на текст із Послання до Ефе-
сян 2:1-5. Ці вірші детально описують, як ви 
жили до покаяння і які переміни зробив у ва-
шому житті Христос. Ці слова показують, що 
кожен був мертвий без Христа і мав відповідні 
цінності. Старе життя – це життя за звичаєм 
цього світу, тобто за цінностями цього світу, 
про які ви вже дізналися. Життя світу – це 
життя за волею диявола. Тому цінності, якими 
ви керувалися в старому житті, є цінностями 
сатани. Можливо, ви впевнені у тому, що ви 
ніколи не виконували волю князя, що панує в 
повітрі. Але, якщо ви в своєму житті не вико-
нували волі Бога, то ви автоматично виконува-
ли волю диявола, жили за його цінностями. І ці 
звички, які  ви назбирали за життя, мають зда-
тність залишатися і після покаяння. Ці ціннос-
ті або звички – Біблія називає тілесними пожа-
дливостями, які продовжують турбувати вас і в 
новому житті. 
     Якщо ви глибоко  роздумували над запро-
понованим текстом (Послання до Ефесян 2:1-
5), ви могли побачити, що цінності до покаян-

ня і цінності після покаяння повинні абсолют-
но відрізнятися. Тепер ви живете не за волею 
князя цього світу, а за волею Небесного Царя. І 
тому, ви повинні мати і виховувати в собі цін-
ності цього Царя. 
     Це відбувається завдяки заміні. Змінити 
цінності – це не просто заклик відмовитися від 
принципів старого життя. Це заклик зробити 
заміну. Наприклад: якщо ви обманювали – те-
пер говоріть правду; якщо ви когось образили 
– попросіть пробачення, шануйте цих людей; 
якщо завдали комусь шкоди – поверніть все, 
що ближні втратили; якщо ви любили розпус-
ту – будуйте святе життя; були  жадібними – 
роздавайте тим, хто потребує. Ви ще можете 
продовжувати цей список в світлі власних цін-
ностей. 
     Та досить часто трапляється так, що у вас в 
старому житті не було поганих звичок, не було 
потягу до розгульного життя. Це добре, але 
навіть ці цінності, які були у вас, вони не були 
підкорені Богу. Наприклад, хтось цінує влас-
ною красою, хтось цінує владою, хтось цінує 
здоров’ям, комфортом. І, здається, в цьому не-
має нічого страшного. Але у всьому цьому, 
знову ж  таки, немає самої головної цінності – 
Ісуса Христа і Його Царства. 
     «Шукайте ж найперш Царства Божого й 
правди Його, - а все це вам додасться» (Єв. Від 
Матвія 6:33). Ось, що повинно бути вашим 
головним пріоритетом, вашою головною цін-
ністю нового життя. Бути в царстві Божому, 
тобто бути під Божим керівництвом, жити згі-
дно Його волі і цінностей. Друга частина цього 
тексту не означає, що якщо ви будете цінувати 
Божим Царством в першу чергу, то всі інші 
ваші бажання також виповняться. Це означає, 
що якщо ви будете жити по цінностях Божого 
Царства, все необхідне для земного життя у вас 
буде. А головними цінностями Божого Царст-
ва є: 

1. Служіння і послух Богу 
2. Довіра Богу 
3. Надія на Бога і Його турботу і забезпе-

чення 
4. Пошук захисту в Бозі. 

     Тобто головною цінністю у всьому повинен 
бути ваш Ісус Христос! 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Вам потрібно буде зараз перевірити свою 
систему цінностей. Нижче вам будуть 
запропоновані 15 різних бажань або цін-
ностей. Ваше завдання чесно і прозоро 
розставити ці цінності за рівнем важли-
вості у вашому житті. Наприклад, те що є 
найважливішим для вас саме зараз, став-
те - 1, що на другому місці – 2, і так далі. 

 
Мати хорошу роботу                                  ______ 
Бути коханим                                               ______ 
Мати гарного чоловіка або дружину          ______ 
Щоб вас цінували інші                                 ______ 
Бути гарним або гарною                             ______ 
Мати надійний захист                               ______ 
Мати владу над людьми                              ______ 
Щоб вами всі захоплювалися                       ______ 
Виконувати волю Бога                                ______ 
Насолоджуватися життям                        ______ 
Навчитися приймати мудрі рішення      ______ 
Бути щасливим                                           ______ 
Мати хорошого друга                                  ______  
Прожити довге життя                               ______ 
Бути здоровим                                             ______ 
 

2. Користуючись власною Біблією, запов-
ніть пропущені слова біблійного тексту. 

 
«Щоб _____________, за першим поступову-
ванням, ______________ чоловіка, який зотлі-
ває в __________________ пожадливостях, та 
__________________________ духом вашого ро-
зуму, і _______________________ в ____________ 
чоловіка, створеного за Богом у справедливо-
сті й святості правди» (Послання до Ефесян 
4:22-24).      
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Урок 3. Ідоли серця 
 
     Ця тема є продовженням теми про цінності 
вашого життя. Ідоли серця формують цінності, 
вони  диктують вам, чого бажати, чого досяга-
ти. А цінності відкривають, які є ідоли серця. 
     «Дітоньки, бережіться від ідолів!» (1 Пос-
лання Івана 5:21) – це є попередження апосто-
ла Івана церкві Христовій. Це є попередження 
для кожного християнина і сьогодні. Чому це є 
важливо, коли мова йде про духовний ріст? 
Здається, що суспільство вже вийшло із темря-
ви епохи, де поклонялися видимим божкам, 
ідолам. Саме така виникає перша асоціація, 
коли мова йде про ідоли. Насправді, ідоли су-
часного покоління набагато складніші.  В од-
ному із тлумачних словників говориться, що 
ідол – це статуя або предмет захоплення, пок-
лоніння, символ певного культу. Це правильне 
визначення, але воно не є  повним. 
     Згідно  книги Вихід 20:3-5, ідоли  - це будь-
що, що заміняє істинного Бога. Тому повне ви-
значення ідолів є наступним: 
     Ідоли – це людина, предмет, думка, переко-
нання, що стоїть на першому місці у вашому 
житті, що замінює вам Ісуса. Це те, до чого ви 
йдете в першу чергу у важкі моменти життя. 
На першому місці завжди повинен бути Бог. 
Наприклад: під час сильних емоційних пере-
живань людина шукає заспокоєння у перегля-
ді телепередач. Або дружина в часи сімейної 
кризи читає любовні романи, в яких опису-
ються утопічні стосунки між чоловіком і дру-
жиною. Ви можете привести для себе власні 
приклади подібних ситуацій, де ви шукаєте 
заспокоєння, розради, підтримки, підказки. 
Тобто, ці речі, дії, іноді люди -  заміняють Бога. 
Розраду, підтримку і заспокоєння потрібно 
шукати в першу чергу в Господа. 
     В чому тут проблема? А проблема в тому, 
що в таких випадках слава, що належить Богу 
віддається бездушним речам або навіть людям, 
які не мають права на Його славу. Ось що Бог 
говорить щодо цього – «Я Господь, оце Ймення 
Моє, і іншому слави Своєї не дам, ні хвали 
Своєї божкам» (Ісаї 42:8). Як ви думаєте, згідно 
цього тексту, яке Боже відношення до ідолів? 
Тут Бог є грізним, Він обіцяє, що не віддасть 
Своєї слави. Тобто, Він буде відстоювати Свою 
славу, що належить Йому. Якщо ви ставите Бо-
га на друге, третє місце, ви забираєте у Нього 

славу і віддаєте її іншим речам або людям. Бог 
буде воювати з вами – Він відстоїть те, що на-
лежить Йому. Тому приносьте своїм життям  
славу для Бога. 
     Ідолами, що забирають у Бога Його славу, 
можуть бути: рідні діти, дружина або чоловік, 
праця, автомобіль, будинок, телевізор, хоббі, 
життєві переконання, гроші, релігія, наркоти-
ки, алкоголь і т.д. Можливо, деякі слова зву-
чать для вас радикально і ви не згідні з цим, 
але найдорожчі люди, самі необхідні речі – 
можуть стати для нас змістом нашого життя, а 
це є гріх проти Бога. Змістом вашого життя по-
винен бути  в першу чергу,  пошук Божої сла-
ви. Людина, яка має ці, або подібні ідоли, за-
лежна від них -  вона  в рабстві цих ідолів. А 
ідол завжди руйнує життя людини. Бог будує і 
міняє життя. Тому Він повинен бути в центрі 
всього, що є у вас і чим ви цінуєте. 
     В першу чергу ваше серце – це дім Христа. 
У посланні Павла до Ефесян 3:16-17 є такі сло-
ва: «Щоб Він дав вам за багатством слави 
Своєї силою зміцнитися через Духа Його в чо-
ловікові внутрішнім, щоб Христос через віру 
замешкав у ваших серцях…». Зміст цих слів 
наступний: ваше серце – це дім Ісуса Христа, 
Він повинен бути Паном вашого життя. 
     Уявіть собі, що ваше серце має різні кімна-
ти, що відповідають вашим цінностям життя. 
Коли Христос оселяється в цьому будинку, Він 
претендує на кожну кімнату. Він зайде у вашу 
бібліотеку, такий собі робочий кабінет вашого 
розуму. Чи може Він розраховувати на цю кі-
мнату? Що знаходиться там? Христос зайде у 
вашу їдальню. Запитайте себе, яку їжу ви йому 
запропонуєте і чим харчуєтесь самі? Можливо 
там все для того, щоб насичувати себелюбство, 
щоб задовольняти бажання плоті і власної го-
рдості? Христос хоче запропонувати другу їжу 
– виконання Слова і волі Бога. Ісус загляне у 
вітальну, де ви любите приймати гостей. Там 
може бути затишно багатьом людям, але чи 
буде затишно там Христу? Можливо, Він поба-
чить там людей, які означають для вас набага-
то більше, ніж Вічний Бог? Не пропускайте 
жодної можливості ні за якими причинами, 
щоб не поспілкуватися з Христом. Нехай ваша 
вітальня серця буде вашим постійним місцем 
зустрічі з Богом. 
     У вас є ваша робота, де ви хочете мати ріст і 
успіх, є ваші вміння – це майстерня. Чи посвя-
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чена ця кімната для Бога? Можливо все, що ви 
робите, ви робите для себе і для свого задово-
лення? Віддайте Богові ваш талант та здібнос-
ті. Використовуючи саме цю кімнату, Ісус мо-
же звершити такі справи, які здивують вас са-
мих, які прославлять Бога і які будуть великим 
благословенням у вашому житті. 
     Наступною кімнатою, в яку зайде Христос – 
це кімната відпочинку і розваг. Звісно ж там 
будуть речі, про які б ви не хотіли, що б дізна-
вся ваш Спаситель. Христос бажає жити і в цій 
кімнаті також. Він приносить істинну радість, 
справжнє щастя і задоволення. Ваш відпочи-
нок і розваги також можуть приносити славу 
для Бога! 
     Але дуже часто буває, що у цьому домі, ва-
шому серці, є потаємна маленька кімната, яку 
ви точно і нізащо не хочете довірити Христу. 
Це може бути будь-що, чим ви найбільше ці-
нуєте і що ви хочете самі контролювати. Те, що 
ви боїтеся віддати Христу, бо точно знаєте, що 
Він це змінить. Це і є ідолом вашого серця. 
Можливо, ви самі хочете будувати свою сім'ю, 
свій заробіток чи ще щось. Ви знаєте, що Хрис-
тос робить все за іншими принципами: Він 
може щось забрати або щось зробити зовсім не 
так, як вам цього хочеться. І ви не довіряєте цю 
таємну кімнатку свого серця Господу. Перевір-
те своє серце – що для вас є більш важливим за 
волю Бога? 
     Тому дуже важливо знати ідоли свого серця. 
Християнин повинен жити кожен день в пока-
янні перед Богом. І якщо ви дозволяєте Христу 
вказувати вам на ваші ідоли, то кожного разу в 
покаянні і зреченні цих ідолів приходьте до 
свого Спасителя. Вам потрібно чітко розстави-
ти пріоритети у своєму житті: на першому мі-
сці – Бог, а далі – Бог повинен бути у всьому і 
все повинне бути для Бога. 
     Пам’ятайте застереження Слова Божого: 
«Дітоньки, бережіться від ідолів!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
    

1. Подумайте, чи є вашому житті люди, 
предмети, переконання, що є ідолами 
для вас або можуть бути такими. Це за-
вдання ви можете виконувати, корис-
туючись своєю системою цінностей. 
Перерахуйте їх. 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
 

2. Якщо бачите, що ваші ідоли керують 
вашим серцем і вашим життям, не до-
зволяють вам духовно зростати, погово-
ріть про це зі служителем церкви. Вам 
необхідний душеопікун, який може до-
помогти вам у вашій духовній боротьбі. 
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Урок 4. Спокуси та випробування 
 

     Біблія наводить багато прикладів того, як 
люди, що стали на дорогу спасіння, через де-
який час залишали цей шлях. Завжди подоба-
ється спостерігати за чудовим початком хрис-
тиянського життя, але набагато краще спосте-
рігати за життям людини, яке наповнене пе-
ремогами, освяченням, духовним ростом. За 
життям, в якому віра присутня до кінця. Сьо-
годні ви дізнаєтесь про дві історії людей, що 
перемагали спокуси і стійко переносили ви-
пробування. В цих історіях є чудові практичні 
уроки для кожного християнина, як перемага-
ти спокуси і бути стійкими у випробуваннях. 
     Яка різниця між спокусами і випробуван-
нями? В принципі, ззовні різниці можна і не 
побачити, все залежить від вашого внутріш-
нього відношення до певних зовнішніх подра-
зників. Тому можна сказати, що спокуси вихо-
дять із середини людського серця (чому? 
Дивіться урок 2 і 3), використовуючи бажання 
серця. А випробування – це зовнішні подра-

зники. Але, так чи інакше, і спокуси, і випро-
бування Бог використовує для загартування 
вашої віри. 
     Випробування – це деякий нещасний випа-
док, який заставляє переживати, почувати себе 
не комфортно. Спокуси – це внутрішнє ба-
жання, потяг до забороненого. 
     Перша історія, яку ви розглянете, записана 
у Буття 39:1-23. Ця історія відкриває принципи 
спокус і принципи боротьби з ними. Прочита-
вши історію Йосипа, присвятіть час для роз-
думів, щоб побачити ці принципи.  В цьому 
уроці ви будете багато працювати. Зверніть 
увагу на те, що ви змогли дізнатися про Йоси-
па і запишіть  це: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
     Як ви думаєте, чи мав Йосип, як звичайний 
здоровий молодий чоловік, звичайні людські 
бажання? Звісно, він мав ці бажання. Але, не 
дивлячись на це, він не піддався спокусі. Йо-

сип відмовився від привабливої пропозиції. 
Тут видно важливий принцип, який вам пот-
рібно запам’ятати: спокуси завжди ззовні ви-
глядають привабливо і торкаються наших ба-
жань. Для більшого переконання прочитайте 
текст з Буття 3:6. Вам по-особливому потрібно 
бути уважними по відношенню до спокус. 
Принципи цього світу навпаки закликають до 
того, щоб задовольняти свої бажання. Мабуть, 
мало хто зрозумів би вчинок Йосипа в сучас-
ному суспільстві. Цей світ так само не буде 
приймати ваші відмови від гріха, які він вам 
пропонує. Люди, друзі зі старого життя мо-
жуть насміхатися з вас, вони не зрозуміють вас, 
якщо ви будете жити за іншими цінностями. 
Але ви пам’ятайте головний урок цієї історії: зі 
спокусою не потрібно боротися, їй не потрібно 
протистояти, бо в більшості випадків внутрі-
шні бажання людини беруть гору. Найкраща 
зброя проти спокус – це втеча. Йосип просто 
втік, сказавши одну фразу при цьому: «Я не 
можу згрішити проти свого Господа». Коли до 
вас підходить спокуса, пам’ятайте, що піддав-
шись їй, ви згрішите проти Бога, зробите бо-
ляче Ісусу Христу. А також, знищите власні 
благословення цим гріхом. Тому краще втікай-
те від гріха. 
 
     Друга історія ілюструє випробування. Це 
історія Йова. Перечитайте декілька текстів з 
Йова 1:1, 1:6-12, 2:1-10. Якщо ви ще ні разу не 
читали цієї книги, ви можете після цього уро-
ку присвятити для цього час. Так само уважно 
вивчіть ці місця Писання. Зверніть увагу на те, 
яким був Йов до своїх страждань: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
     Як ви думаєте, хто допустив ці випробуван-
ня в життя Йова? Бог допустив ці випробуван-
ня. В цій історії чітко видно, що це було ви-
пробування віри для цього чоловіка. Випробу-
вання у вашому житті призначенні для того, 
щоб перевірити вашу віру. Саме через випро-
бування ви маєте можливість наблизитися до 
Бога, краще пізнати Його, ваша віра спромож-
на зміцнитися через випробування. 
Пам’ятайте також те, що Бог ніколи не дає ви-
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пробувань понад людських сил (1 послання до 
Коринятн 10:13). Він контролює ті випробу-
вання, які є у вашому житті. Бог контролював 
страждання Йова – Він контролює і ваші про-
блеми. Якщо ви у випробуванні, не потрібно 
від нього втікати, як у випадку із спокусами. У 
випробуваннях потрібно проявляти довіру до 
Бога, знаючи, що Він все тримає в Своїх руках. 
Саме так може відбуватися духовний ріст. Йов, 
коли страждав, мав дуже чітку позицію, яка 
виразилась в питанні до дружини: «Хіба тільки 
добре будемо приймати з рук Бога, а злого 
ні?». І він благословив, тобто прославив Госпо-
да. Якщо прочитаєте усю історію до кінця, ви 
зможете побачити, як Бог по особливому відк-
рився через ці випробування Йову. Тому, якщо 
у вашому житті є випробування, шукайте в 
цьому Бога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Як ви реагуєте на спокуси у своєму жит-
ті? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Як ви реагуєте на випробування у своє-
му житті? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Користуючись своєю Біблією, заповніть 
пропущенні слова наступного тексту: 

 
«Але кожен _______________________, як на-
диться й зводиться ________________________ 
_______________. Пожадливість потому, зача-
вши, _____________________ гріх, а зроблений 
гріх ____________________ смерть» (Послання 
Якова 1:14-15). 
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Урок 5. Служити іншим, як Ісус 
 
     Служіння іншим – це надзвичайно важлива 
частина вашого духовного росту. Служіння 
прославляє Бога, служіння може благословити 
інших, служіння допомагає перевести погляд 
із себе на ближніх і на Бога. Яскравим прикла-
дом, звісно, є Ісус Христос. Читаючи Новий 
Заповіт видно, що Ісус не тільки проповідував, 
але багато допомагав іншим: зцілював, воск-
решав із мертвих, годував і т.д. Іншими слова-
ми, Ісус проводив матеріальне служіння і ду-
ховне служіння. Тим самим Він показав прик-
лад для кожного християнина, як кожен віру-
ючий може послужити своїм ближнім. Більше 
того, Христос призначив для вас певні справи, 
якими ви можете послужити (Послання до 
Ефесян 2:10). З цього тексту ви можете побачи-
ти декілька важливих принципів: 

 Ви створені, щоб служити Богу і людям.    

 Ви спасенні для того, щоб служити Богу 
і людям. 

 Ви покликані, щоб служити Богу і лю-
дям. 

 Вам заповідано служити Богу і людям. 
     Саме для служіння Бог дарував нам духовні 
дари, бажання, таланти і здібності. За-
пам’ятайте важливу істину – всі ваші здібності 
дані вам Богом, тому їх потрібно використову-
вати в першу чергу, для служіння Богу і лю-
дям. 
     Як ви можете практично послужити? Так як 
вже було сказано: беручи приклад з Ісуса Хри-
ста. Розгляньте декілька біблійних уривків, які 
описують, як і в чому служив Христос. 
     Єв. Від Івана 6:1-14. Надзвичайна історія 
нагодування п’яти тисяч людей двома рибами 
і п’ятьма хлібами. Не потрібно зараз сконцен-
тровуватись саме на цьому чуді. Зверніть увагу 
на саму суть цієї події: Христос годував тих, 
хто був голодний і не мав можливості придба-
ти собі їжі. Що ви можете взяти для себе з цієї 
історії? Перш за все, навчіться бачити людей і 
їхні потреби так, як бачив їх Ісус. Навчіться 
переживати за людей, любити їх. І ще один 
важливий момент: знайдіть можливість послу-
жити людям тим, чим ви можете. В даному ви-
падку ви можете служити людям, годуючи тих, 
кому не вистачає їжі.  
     Єв. Від Івана 5:1-9. Це історія зцілення хво-
рого чоловіка, який не мав можливості виліку-

ватися. Тут, знову ж таки, повторюється подіб-
ний принцип, що і в попередній історії – вміти 
бачити тих, хто потребує допомоги. Ця історія 
навчає вас ще одного виду служіння іншим – 
допоможіть в лікуванні тим, хто не може вилі-
куватися сам. Є безліч людей, які мають важкі 
хвороби, але не мають матеріальної можливос-
ті на лікування. Моліться за зцілення таких 
людей, допоможіть фінансово по можливості, 
дайте  таким людям надію. 
     Єв. Від Луки 7:11-15. В цьому тексті мова 
йде про воскресіння з мертвих сина-одинака 
вдови. Звісно, ви не зможете нікого підняти з 
мертвих, але підбадьорити тих, хто поніс втра-
ту, ви можете. Також з цієї історії можна взяти 
ще один приклад для служіння. Навколо вас є 
безліч духовно мертвих людей. Навчіться ба-
чити їх. Несіть цим людям звістку про життя в 
Христі, свідкуйте їм про Божу любов. І через 
ваше служіння Бог може воскресити ще одного 
молодого чи старшого чоловіка або жінку. 
     Єв. Від Івана 4 розділ. Ісус спілкується і 
приводить до покаяння жінку, що була сама-
рянкою. На той час самаряни були ті, кого 
зневажали юдеї. Христос, незважаючи на такі 
перепони, приніс спасіння цій жінці і її знайо-
мим. Для християн це є приклад того, що слу-
жити потрібно навіть тим, кого рахують за ви-
киднів суспільства. Це означає, що Христос 
показав приклад для служіння не тільки ша-
нованим, багатим, розумним та приємним лю-
дям. Христос закликає сьогодні, служити без-
домним, які ведуть жахливий спосіб життя в 
гріху, від яких неприємно пахне, які розмов-
ляють на цікавому діалекті, які живуть осто-
ронь від нормальних людей. Служіть циганам, 
які в багатьох суспільствах також не прийма-
ються. Служіть тим, хто думає не так, як ви, 
хто виглядає не так, хто розмовляє не так. Всі 
ці люди також потребують спасіння від гріхів. 
     Єв. від Івана 6:51. А саме головне, в кожно-
му служінні проповідуйте Христа і словами. 
Ісус, коли служив, не робив добро ради добра. 
Він робив добро ради спасіння людини. Він 
завжди проповідував Добру Новину. Тому за-
пам’ятайте цю важливу істину: потрібно слу-
жити ділами і завжди потрібно служити сло-
вами. Тобто, у вашому служінні не мовчіть, а 
свідкуйте про Христа. 
     Ось так служив Ісус людям. Подібно служи-
ли людям і апостоли. Як будете служити ви? 
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Ніхто за вас не зробить вашої роботи, ви важ-
лива частина в Божому плані служіння світу. 
Ви маєте важливу роль. Прочитайте текст з Єв. 
від Матвія 5:13-16. Ви є сіль цього світу. Тобто 
християни це ті, хто не дає зіпсуватися до кін-
ця суспільству. Ви є світло для цього світу. Без-
ліч людей блукає у темряві гріха, як колись 
блукали і  ви. Ваш обов’язок своїм життям і 
служінням освітити їх життя, явити світло 
Христове. 
     Для християн служіння іншим не є питан-
ням вибору, бажання чи часу. Ісус навчав, що 
духовна зрілість на землі – це не самоціль. Ду-
ховна зрілість потрібна вам на цій землі, щоб 
краще служити іншим і Богу. Як сказала одно-
го разу Мати Тереза: «Суть святого життя в 
тому, щоб з посмішкою робити Божу справу». Ми 
зростаємо для того, щоб служити. Ми служимо 
для того, щоб зростати! 
     Уявіть собі: що відбулося б, якщо хоча би 
десята частина усіх християн на землі раптом 
почала серйозно відноситися до свого призна-
чення служити іншим? Уявіть, скільки добрих 
справ було б зроблено, скільки людей змогли б 
по-новому почути про Ісуса Христа. Чи готові 
ви стати таким християнином? Неважливо скі-
льки вам років, Бог буде звершувати через вас 
Свої справи, якщо ви будете думати і поводи-
тися, як справжній слуга. Найщасливіші лише 
ті, які навчилися служити! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРВІРКИ 
 

1. Що було найголовнішим в житті Ісуса? 

 Прославити Себе 

 Побудувати Собі дім 

 Допомогти людям 

 Заробити кошти 

 Вилікуватися від хвороб 
 

2. Як ви можете послужити людям, вико-
нуючи волю Бога? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Що вам більше подобається: послужити 
іншим чи щоб служили вам? 

____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. Що може завадити вам служити іншим 
людям? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
 

Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
Євангеліє від Матвія 5:14-16. «Ви світло для 
світу. Не може сховатися місто, що стоїть 
на верховині гори. І не запалюють, щоб пос-
тавити його під посудину; але на свічник, і 
світить воно всім у домі. Отак ваше світло 
нехай світить перед людьми, щоб вони бачили 
ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, 
що на небі».  
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ТИЖДЕНЬ 8 
 

Життя по вірі 

 
Урок 1. Що таке віра 

 
     Останньою темою, яку вам потрібно вивчи-
ти, це тема про віру і життя по вірі. Християн-
ське життя – це життя по вірі.  Це не є життя за 
розрахунком, не є життя, де все прораховуєть-
ся наперед. Суть повноцінного християнсько-
го життя – саме в присутності віри і довіри до 
Бога. Віра стала причиною вашого нового жит-
тя. Бог дарував вам віру, завдяки якій ви змог-
ли покаятися в своїх гріхах і прийняти Христа, 
як свого особистого Спасителя (Послання до 
Ефесян 2:8-9). Завдяки вірі ви повинні продов-
жувати жити з Богом, духовно зростати, слу-
жити іншим, перемагати гріх, втікати від спо-
кус, бути витривалим у випробуваннях. То що 
ж таке віра, яка є основою християнського 
життя? 
     Потрібно звернутися до тексту із Послання 
до євреїв 11:1 – «А віра – то підстава сподіва-
ного, доказ небаченого». Визначення віри за 
цим текстом складається з двох частин: 

1. Підстава сподіваного 
2. Доказ небаченого 

     Отже, віра – це підстава сподіваного. най-
більше і найважливіше, на що сподівається 
кожний християнин – це вічне життя. Підстава 
цього сподівання – це Слово Боже. В кожного є 
багато чого на що він сподівається: у когось 
немає роботи, у когось проблеми в сім'ї, ще 
хтось бореться з гріхом або має важку хворобу. 
І кожен сподівається на вирішення всіх цих 
проблем, кожен сподівається на краще. Що є 
підставою цих сподівань, на чому будуються 
всі ці сподівання? Віра будує їх на істині Божо-
го Слова. Ось це і є підстава ваших сподівань. 
Бог ніколи не порушував своїх обітниць, які 
дав в Своєму Слові. Віра – це впевненість у то-
му, що Боже Слово – істина і що Бог діятиме 
згідно з тим, що сказано в Його Слові. Віра – це 
не справа враження, можливості або уявлення. 
Віра – це тверде переконання у істинності Пи-
сання і знання цих істин. Тому читайте Біблію, 
вивчайте Божі обітниці, знайте їх. Це ваша під-
става того, на що ви сподіваєтесь в цьому житті 

і в майбутньому. І пам’ятайте, що Бог ніколи 
не порушував Свого Слова. 
     Віра – це доказ небаченого. Це втілення 
Божих обітниць завдяки вірі у вашому житті. 
Тобто, це практика Божого Слова. Це рух впе-
ред, це не безпомічне сидіння. Віра завжди на-
роджує діла, вона завжди з невидимого і неіс-
нуючого робить видиме і реальне. Саме віра є 
рухомою силою для багатьох християн, які до-
сягали великих результатів в своєму служінні, 
які мали багато перемог в щоденному житті. 
Автор одного із новозавітних послань Яків, в 
своєму посланні 2 розділ 20 вірш говорить, що 
віра без діл мертва. Жива віра завжди наро-
дить діла, як доказ віри. Тому життя по вірі – 
це повна довіра Божому Слову і Божим обіт-
ницям і реалізація Божого Слова на практиці 
життя в будь-яких обставинах. 
     Противагою віри є невірство. Невірство – це 
непослух і відмова  діяти так, як сказав Бог. 
Сумніви завжди вимагають певних додаткових 
фактів, сумніви – це недовірство, непевність в 
чомусь.  
     Отже, ви дізналися, що таке віра. А для того, 
щоб вам ще більше ствердитися в тому, що та-
ке віра, дізнайтеся, чим віра не являється: 

1. Віра – це не оптимізм. В деяких людей 
сприйняття життя більш позитивне, 
ніж в інших. І іноді це може видаватися 
за віру. Справжня віра не залежить ні 
від характеру, ні від настрою. Оптимізм 
не допоможе вам, якщо ви не стоїте на 
міцній основі – Божих обітницях. 

2. Віра – це не вміння призвичаюватися. 
Вірити – це не означає вміти призвича-
юватися до обставин або ризикувати, 
надіючись на щасливий випадок. Віра 
основується на чіткому почутому Бо-
жому повелінні або обітниці. Напри-
клад: перш ніж йти по воді, Петро спи-
тав дозволу на це в Ісуса. Тоді Петро 
зробив згідно слова Месії, що було зве-
рнене особисто до нього. 

3. Віра – це не фаталізм. Вірити – це не 
означає думати, що все вже давно ви-
значено і нічого не може змінитися. Ві-
рити – це не означає думати, що всі 
проблеми вирішаться без вашої участі. 
Ісус був Сином Божим, але Він прикла-
дав усі зусилля, щоб навчитися пізнава-
ти волю Свого Отця. Він не сказав: «Я – 
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Христос, тому Мені і робити більше ні-
чого не потрібно, все само собою ста-
неться». Біблія говорить, що Ісус «зрос-
тав мудрістю, і віком та благодат-
тю, у Бога й людей» (Єв. від Луки 2:52). 

4. Віра – це не фантазія і не мрії. Поми-
ляється той, хто вірить, що Бог виконає 
кожне його бажання, допоможе реалі-
зувати мрії, що не відповідають реаль-
ності життя і Слова Божого. В Припові-
стках 19:21 написано: «У серці людини 
багато думок, але виповниться тільки 
задум Господній». Пізнання Божої волі, 
Його Слова і обітниць, збереже вас від 
безплідних мрій і гірких розчарувань. 
Християни повинні бути мудрі і розсу-
дливі. 

     Уникайте нерозсудних дій, щоб не розчару-
ватися і не впасти у вірі. Віра – це стрибок із 
закритими очима в прірву. Віра – це невпин-
ний рух до невидимої Божої цілі через переш-
коди видимого світу. Необдумані вчинки не 
мають нічого спільного з вірою. 
     Тому будуйте своє життя по вірі, приймайте 
життєво важливі рішення по вірі, тобто на ос-
нові Божого Слова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
           

1. Поясніть, як ви розумієте, що таке віра? 
Використайте інформацію, яку ви діз-
налися в цьому уроці. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Що або хто повинен бути об’єктом ва-
шої віри? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Прочитайте весь 11 розділ послання до 
Євреїв. Ви дізнаєтесь про багато прик-
ладів життя біблійних героїв віри. На-
пишіть, що найбільше вас вразило. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 2. Віра від Слова Божого 
 
     Ви вже знаєте, що основа вашої віри – це 
слово Боже. Саме там записані всі Божі обітни-
ці. Коли ви приходите до Бога, ви починаєте 
вірити в Нього і в Його Слово. Тепер Біблія і 
Святий Дух – джерело вашої віри. Прочитайте 
послання до Римлян 10:17: «Тож віра від слу-
хання, а слухання через Слово Христове». От-
же, цей текст говорить, що віра приходить, 
живе і міцніє через Слово Боже. 
     Біблія містить в собі більш, як тридцять ти-
сяч Божих обітниць для людей. Якщо ви пос-
тійно перебуваєте в Писанні, ваша віра буде 
зростати. Віра – це впевненість у тому, що Сло-
во Боже – істина і що Бог діятиме згідно з тим, 
що сказано в Його Слові. 
     Якщо ви не будете заправляти свій автомо-
біль, рано чи пізно він зупиниться і ви не змо-
жете рухатися на ньому далі. Якщо ви не пере-
буваєте у Слові, рано чи пізно ви зупинитеся у 
своєму християнському житті, в духовному ро-
сті, припиняться перемоги, які ви здобували 
завдяки вірі. Слово Боже – це як паливо для 
вашої віри. 
     Бог підтримує вашу віру і розвиває її саме 
через те, що Він виконує ті обітниці, які відк-
рив вам. Розуміння цього зміцнює віру. Коли 
ви бачите, що Слово Боже здійснюється у ва-
шому житті – ви все більше і більше довіряєте 
Богу. Сприйняття Божого Слова можна поді-
лити умовно на дві частини: 

 Ви його чуєте, коли воно проповідуєть-
ся або хтось читає Писання вголос. 

 Ви його читаєте самі. Тобто, це ваш осо-
бистий тихий час з Богом. 

     Але мало тільки просто слухати або читати 
Слово, потрібно вміти ще чути Бога. А Бога 
можна почути тільки тоді, коли ви читаєте, 
слухаєте, вивчаєте Біблію з молитвою і відкри-
тим серцем. Саме тоді ви бачите Божі обітниці 
для вас, саме тоді ви зможете побачити, як на-
писані слова стають дійсністю – і ваша віра бу-
де зростати. 
     Для того, щоб бачити як діють Божі обітни-
ці, вам необхідно зробити наступні кроки: 

1. Вам необхідно знати Слово Боже, напо-
внюватися ним, щоб воно вкорінялося в 
вашому серці, щоб в будь-якій  ситуації, 
особливо стресовій, під час кризи, ви 
діяли згідно Слова. Проголошуйте Сло-

во з вірою, не маючи сумнівів тому, що 
Бог виконає кожну зі Своїх обітниць. 
«Бог не чоловік, щоб неправду казати, і 
Він не син людський, щоб Йому жалку-
вати. Чи ж Він був сказав – і не зро-
бить, чи ж Він говорив – та й не вико-
нає? (Числа 23:19). 

2. Для того, щоб обітниці стали реальніс-
тю  в вашому житті, потрібно виконува-
ти умови, які є в цих обітницях. Напри-
клад в Псалмі 49:15 Богом дана обітни-
ця: «І до Мене поклич в день недолі, - Я 
тебе порятую, ти ж прославиш Мене!». 
Але перш, ніж виконається ця обітниця, 
потрібно виконати умову, про яку го-
вориться  в 14 вірші: «Принось Богові в 
жертву подяку, і виконуй свої обітниці 
Всевишньому». Так виконуються Божі 
обітниці, так зароджується і росте ваша 
віра.  

3. Однією з головних умов збудовуючої дії 
Божого Слова на вашу віру – є послух 
Святому Духу. Саме у важкі моменти, 
коли підходять спокуси або випробу-
вання вже вкрай важке, саме віра допо-
магає нам встояти. В цей час Дух Свя-
тий нагадує нам слова з Писання і ваша 
віра запалюється з новими силами. Не 
дивлячись ні на які важкі обставини чи 
ситуації, будьте твердо впевнені в тому, 
що Бог виконає Своє Слово! 

     Коли ви відчуваєте себе покинутими і само-
тніми, то Слово Боже нагадує «Я тебе не поки-
ну, ані не відступлюся від тебе» (Послання до 
євреїв 13:5). Хіба це не підбадьорення віри у 
скрутний момент? А прочитайте, що написано 
у наступному тексті: «Тому-то ми сміливо го-
воримо: Господь – мені помічник  і я не зляка-
юсь нікого: що зробить людина мені?». Від та-
ких слів хочеться радіти і голосно співати сла-
ву Господу. Слово Господа народжує віру, 
зрощує її і зміцняє. Вчіться перемагати гріх 
Словом і вірою, вчіться бути міцними у випро-
буваннях, вчіться жити, Словом і вірою! 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
 

1. Чи було у вашому духовному житті та-
ке, що Біблія зміцняла вашу віру? 

____________________________________________ 
 

2. Якщо було, то поділіться як саме це від-
булося і в чому конкретно ви отримали 
зміцнення? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Які слова з Писання є для вас найбіль-
шим підбадьоренням протягом остан-
нього місяця? Чому? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 3. Молитва і віра 
 
     Існує відомий вислів, який згадувався вже у 
цьому посібнику: багато молитви – багато си-
ли, мало молитви – мало сили. Те саме також 
можна сказати про молитву і віру: багато мо-
литви – багато віри, мало молитви – мало віри. 
Ви вже дізналися, як Слово Боже впливає на 
вашу віру. Сьогодні ви маєте можливість діз-
натися, як ваша молитва впливає на вашу віру. 
І навпаки, як віра впливає на молитву. 
     В більшості випадків, коли мова йде про мо-
литву з вірою, завжди це питання розглядаєть-
ся у світлі того, як отримати відповідь на мо-
литву. Або як почути цю відповідь? 
     Дехто говорить: моліться з вірою і Бог вико-
нає ваше прохання. Та молитва в першу чергу 
– це спілкування з Богом, а не метод отриман-
ня певного результату. То що ж таке молитва з 
вірою? 

 В першу чергу потрібно пам’ятати, що 
ваша віра не призначена керувати Бо-
гом. Навпаки, Бог через віру керує ва-
ми. Молитва по вірі означає, що ви зна-
єте Божі обітниці (дивіться попередній 
урок), вірите, що Бог не порушує Своїх 
обітниць і молитеся згідно Божих обіт-
ниць, відкритих вам через Слово. 

 Молитва з вірою означає, що не ваше 
слово визначає, що буде робити Бог, а 
Слово Бога визначає, як ви молитеся, 
про що  ви молитеся і що робите.  

 Молитва з вірою здатна міняти життя 
людей. Якщо у вашому житті не відбу-
ваються переміни, подумайте над на-
ступним: можливо ви молитеся за своїм 
словом, тобто згідно своєї волі, а не за 
Словом Бога. Молитва, яка змінює жит-
тя – це молитва, яка базується на Божих 
обітницях. 

 Найважливіший принцип віри: Божі 
обітниці реалізовуються в практичному 
житті. 

 Якщо ви перетворюєте Божі обітниці в 
молитви, тоді Бог перетворює ваші мо-
литви в реальні події вашого життя. 

 Біблія наповнена золотими обітницями 
від першої до останньої сторінки. Та ці 
обітниці можуть бути мертвими до того 
часу, поки ви їх не втілите в молитву. 
Божі обітниці дані вам не для того, щоб 

стримувати молитву, вони мотивують 
молитися.  

     Ось неповна характеристика молитви з ві-
рою. І запам’ятайте, молитва з вірою – це не 
магічний метод вплинути на Бога. Бог через 
таку молитву буде впливати на вас і ваше жит-
тя. Ви отримаєте відповідь на свої молитви, ко-
ли будете просити згідно Божих обітниць і 
Його волі. Розгляньте ще декілька біблійних 
текстів про молитву з вірою. 
     Послання Якова 1:5-8. Для того, щоб отри-
мати відповідь від Бога на молитву, потрібно 
просити з вірою. Суть цього ствердження в то-
му, що в молитві не можна бути двоєдушним. 
Уявіть собі, що під час молитви ви стверджує-
те: «Господи, я вірю, що ти мене благосло-
виш!» Але в розумі десь ледь помітно точить 
сумнівна думка: «А раптом ні, а якщо ні?» Це 
вже поділення всередині людини, сумніви. В 
таких випадках Писання говорить, що той, хто 
молиться, може не отримати відповідь на мо-
литву. 
     Єв. від Івана 16:24. Молитва з вірою завжди 
проголошується в Ім’я Ісуса Христа. Але про-
голошується не все, що вам заманеться. Бог 
завжди відповідає на таку молитву. Але молит-
ва в Ім’я Ісуса, означає просити згідно Його во-
лі, молитися за те, що прославить Його Ім’я. 
Божа відповідь на таку молитву приносить по-
вноцінну радість в життя християнина, тому 
що прославляється Боже Ім’я і віруючий отри-
мує благословення.  
     Послання до Филип'ян 4:6-7.  Молитва з 
вірою – це повна довіра Богові своїх пережи-
вань,  турбот, внутрішніх страхів і сумнівів. На 
таку молитву Бог дає відповідь: Його мир осе-
ляється в розумі віруючого. Молитви з вірою 
це не просто проказані слова в напрямку до 
Бога. Це дитяче смирення і дитяча довіра до 
Небесного Батька. Це визнання повної залеж-
ності від Нього. Це доручення всього свого 
життя Ісусу Христу через молитву. Бог відпові-
дає на такі молитви. Він благословляє, Він по-
дає необхідне для життя, тоді Він сповнює ба-
жання вашого серця. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
    

1. Коротко поділіться вашим свідоцтвом 
про те, як Бог  відповів вам на ваші мо-
литви. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. На які молитви Бог ще не дав вам відпо-
віді? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Як ви думаєте, чому? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. Поговоріть про молитву з вірою з ва-
шим духовним наставником. Відкрийте 
йому свої сумніви і переживання щодо 
молитви. Попросіть в нього, щоб він 
допоміг вам краще зрозуміти, як моли-
тися з вірою. 
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Урок 4. Кроки віри 
         
     Вам вже відомо, що життя по вірі означає: 

 Знати Слово Боже 

 Вірити йому 

 Виконувати його 

 Молитися згідно нього 
     На цьому уроці ви ще більше дізнаєтесь, як 
виглядає життя по вірі і які кроки потрібно 
робити, щоб ваша віра зростала. 
     В Біблії сказано, що «Євангеліє… не злучи-
лося з вірою слухачів» (послання до євреїв 4:2). 
Таке Слово є безкорисним. Що означає «Єван-
геліє має злучитися з вірою слухачів»? Ваша 
віра має поєднатися з істинами Слова Божого. 
Тобто підстава віри – не мрії і бажання, а Пи-
сання. 

 Ви повинні вірити, що Бог є. В іншому 
випадку віра не має змісту. Потрібно 
вірити, що Бог – наш Творець, Небес-
ний Батько, Творець Всесвіту і всього, 
що його наповнює, - джерело життя і 
всього необхідного для нього. Вірте в 
Його могутність, святість, праведність, 
милість і любов. Немає нічого немож-
ливо для Бога! Чим більше ви будете 
спілкуватися з Богом і пізнавати Його, 
тим більше будете довіряти Йому. 

 Ви повинні вірити, що Бог відповідає 
тим, хто шукає Його. Бог – ваш Батько. 
Він радіє, коли Його діти ні в чому не 
мають потреби, коли Його діти всі пот-
реби задовольняють в Бозі. Бог завжди 
відповідає, коли ви шукаєте в Нього 
прощення гріхів. 

 Ви повинні вірити, що всі Божі слова – 
істинні. Якщо не так, то всі Божі обіт-
ниці залишаться для вас добрими по-
бажаннями. Написано, що Бог пильнує 
над Своїм Словом, щоб воно 
обов’язково сповнилося: «Скільки-бо 
Божих обітниць, то в Ньому «Так», і в 
Ньому «Амінь», - Богові на славу через 
нас» (2 Послання до Коринтян 1:20). 

     Це є основи вашої віри і вони закладені для 
вас в Писанні. Без Слова Божого ви не будете 
мати цієї основи для такої віри. Ось що озна-
чає, що Слово Боже має злучитися з вашою ві-
рою. Це є перші кроки вашої віри. Нижче ви 
дізнаєтесь більш конкретні кроки, які вам пот-

рібно робити в своїй вірі. Отже, перерахуємо 
кроки віри: 

1. Дізнайтеся Божі обітниці для конкре-
тної ситуації. Знайдіть в Біблії історії 
людей, які пережили те, що ви пережи-
ваєте зараз. Прослідкуйте за розвитком 
подій у їхньому житті, визначте причи-
ну ситуації, що склалася, метод виходу з 
неї і результати їх дій. Не все, що вони 
роблять – правильно. Знайдіть, що Бог 
наказує робити в таких ситуаціях, поді-
бних до вашої і що Він обіцяє тим, хто 
виконує ці повеління. 

2. Реалізовуйте те, у що вірите. Це озна-
чає, що вам потрібно діяти згідно з Бо-
жими обітницями. Бездіяльність в бі-
льшості випадків – це ознака сумнівів і 
навіть невірства. Віра завжди супрово-
джується ділами. 

3. Досліджуйте Біблію, вивчайте Божі 
обітниці і умови їх реалізації. 

4. Вмійте слухати. Під час проповіді не 
відволікайтеся на сторонні розмови. 
Можливо, саме в цей момент, коли ви 
спілкуєтесь з сусідом по кріслу, Господь 
через проповідника говорить Слово, яке 
так необхідне для збудування вашої ві-
ри! 

5. Вмійте запам’ятовувати і роздумувати 
над тим, що ви почули або прочитали. 
Це вкоренить Слово і віру у вашому се-
рці. 

6. Проявляйте святість і праведність 
Христа у своєму житті. Гріх не дозволяє 
бачити дії Бога, відділяє вас від Бога. 
Бог і Його Слово є джерелом вашої віри. 
Тому перебувайте в покаянні, проявля-
ючи на практиці святість і праведність 
(Псалом 65:18). 

7. Спілкуйтесь з тими, хто підтримує ві-
ру у вас і допомагає вам в духовному 
рості. 

8. Будьте вдячними. Вдячність – це най-
вище вираження віри, яке особливо до-
годжає Богу. 

 
     «Господь моє світло й спасіння моє, - кого 
буду боятися? Господь – то твердиня мого 
життя, - кого буду лякатися?» (Псалом 26:1) 
 
     Будьте стійкими. Перемагайте всі обставини 
свого життя вірою  в Бога! 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Знайдіть і запишіть з Писання Божі 
обітниці, які стосуються ситуації вашо-
го життя. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Яка найважливіша обітниця для вас з 
тих, що ви виписали в першому питан-
ні? 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Що для вас означають слова з Євангелії 
від Івана 11:40: «Чи тобі не казав Я, що 
як будеш ти вірувати, - славу Божу 
побачиш?» 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Урок 5. Свідоцтво віри 
 
     І останнє, про що залишилося вам дізнати-
ся, це як свідкувати про свою віру. Жити по 
вірі – це є дуже важливо. Свідкувати про свою 
віру – не менш важливо. 
     Взагалі, слово «свідчити» може викликати 
багато асоціацій. Дехто може уявляти намети і 
відомих проповідників, інші думають про «ві-
двідування» домівок і про страх перед 
обов’язком свідкувати. Що говорить Біблія про 
свідоцтво своєї віри? Що таке свідоцтво віри? 
Коли ви свідкуєте, це означає, що ви розпові-
даєте про Ісуса Христа і про те, що Він зробив 
для вас. Ви розповідаєте це людям, які не зна-
ють ще Ісуса Христа. 
     Чому християни повинні свідкувати? Ісус 
заповідав це робити  Своїм учням(Єв. від Мар-
ка 16:15). Якщо ви є учнем Ісуса, ви не можете 
мовчати про Нього. Ви не маєте права не гово-
рити про Ісуса. Уявіть собі, що ви дізналися 
про гарну новину: у найближчому супермар-
кеті діють великі знижки на весь товар! Мабуть 
ви, скористувавшись цими знижками, 
обов’язково поділитесь цією новиною зі своїми 
близькими. Ви отримали спасіння безкоштов-
но. Хіба ви не хочете поділитися такою мож-
ливістю зі своїми рідними і друзями, які ще не 
знають Христа? 
     В Євангелії від Луки 24:46-47 Христос чітко 
сказав, що повинно бути основою вашого сві-
доцтва. Христос постраждав за гріхи людини, 
Він помер за гріхи людини. Ісус воскрес, щоб 
кожен мав також життя. Тому в Христі є про-
щення гріхів і тільки Він дає покаяння. І дове-
ршуючи суть свідоцтва, апостол Павло отри-
мав від Христа вказівку свідкувати про все, що 
бачив і що пережив. Зважаючи на це, свідкуйте 
про смерть і воскресіння Христа і про те, як це 
змінило ваше життя, що ви пережили і  ще пе-
реживаєте з  Ісусом Христом. З наступних тек-
стів Писання ви більш детально дізнаєтесь про 
суть свідоцтва.  
     1 послання до Коринтян 15:3-4. В цьому 
тесті видно три пункти свідоцтва: 

1. Христос помер ради ваших гріхів 
2. Христос був похований 
3. Христос воскрес за Писанням 

     Ще важливо наголосити, що це є написано в 
Біблії. 

     Послання до Римлян 1:16. Павло говорить, 
що він не соромиться звістки про Ісуса. Чому? 
Тому що Євангеліє має силу спасти грішника. 
Не соромтеся свідкувати іншим про свою віру. 
Грішники не соромляться хвалитися своїм грі-
хом, невже ви будете соромитися Христа? 
     Євангеліє від Івана 1:1. Ваше свідоцтво по-
винно мати істину про Бога. Тобто, ваше сві-
доцтво повинне стверджувати, що Ісус Христос 
– це Бог. 
     Євангеліє від Івана 14:6. Ще одна важлива 
істина, яку ви маєте проголошувати у своєму 
свідоцтві, це те, що Христос – це єдина істина, 
єдине життя, і єдина дорога до спасіння. Немає 
інших варіантів, щоб спастися, немає інших 
богів і інших доріг до Бога-Отця. Тільки Ісус 
Христос. 
     Дії Апостолів 4:12. Наголошуйте на тому, 
що інші філософії, які пропонують звільнення 
або внутрішнє вдосконалення без Ісуса Христа 
– це обман. Писання стверджує, що немає ін-
шого вчення, окрім вчення Ісуса Христа, яке 
може спасти. 
     Отже, ви дізналися, що має бути головним у 
вашому свідоцтві. Нижче подана інформація, 
як потрібно свідкувати. 
     Найперше – свідкуйте своїм життям. Що це 
означає?Ваша поведінка має бути бездоганною 
та щирою (Послання до Филип'ян 2:14-15). Са-
ме ваша поведінка є першим засвідченням ва-
шої живої віри. Проявляйте добрі діла, які ма-
ють бути керовані вашою вірою. Люди цього 
світу дивляться на ваші справи і прославляють 
Небесного Отця. Тому ваше практичне життя є 
не тільки свідоцтвом віри, воно може бути 
причиною прославлення Бога із уст інших лю-
дей. 
     Коли ви будете словами свідкувати про 
Христа, слідкуйте за своєю мовою. Ваші слова 
нехай будуть ласкаві, сказані вчасно і з мудріс-
тю (Послання до Колосян 4:6). Перебувайте 
завжди в молитві за тих людей, кому ви свідку-
єте. Моліться за себе, щоб Дух Святий сповню-
вав вас і дарував мудрості. Апостол Павло го-
ворив, що у нього є в серці бажання, щоб весь 
Ізраїль  був спасенним (Послання до Римлян 
10:1). Виховуйте в собі бажання серця молити-
ся і переживати за неспасенних родичів, бли-
зьких і друзів. Моліться, щоб Дух Святий пра-
цював у серцях тих людей, яким ви свідкуєте 
про спасіння. Будьте сміливими в своєму сві-
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доцтві, просіть Бога, щоб Він дав вам цю смі-
ливість (Дії 4:29). Пам’ятайте, що ви пропові-
дуєте про Христа, а не рекламуєте товар, не 
соромтеся цього свідоцтва перед тими, хто мо-
же висміяти вас. Ви свідкуєте про вічність у 
Христі! І це є найголовнішою причиною вашо-
го свідоцтва. 

 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Подумайте і запишіть імена людей, 
яким ви бажаєте засвідчити про Христа. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Якщо ви вже мали можливість комусь 
свідкувати про свою віру, опишіть ко-
ротко, як це відбувалося. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. На окремому листку напишіть своє сві-
доцтво покаяння. Це є частиною вашого 
обов’язкового завдання. Своє свідчення 
ви можете писати згідно наступного 
плану: 

 Опишіть своє життя до того, як ви 
прийняли Ісуса Христа своїм Госпо-
дом і Спасителем. 

 Опишіть події, під час яких ви при-
йшли до Ісуса Христа в покаянні. 

 Опишіть своє життя, як воно зміни-
лося після покаяння. 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
    
  Вивчіть напам’ять наступні вірші: 
 
Послання до євреїв 11:1 «А віра – то підстава 
сподіваного, доказ небаченого». 
 
Послання до Римлян 10:17 « Тож віра від слу-
хання, а слухання через Слово Христове». 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 

Правила написання 
        

1. Контрольна робота повинна бути напи-
сана в окремому тонкому зошиті. 

2. На обкладинці зошита вкажіть: ваше 
прізвище та ім’я, назву церкви, прізви-
ще і ім’я вчителя, дату початку і закін-
чення занять. 

3. Відповіді на питання контрольної робо-
ти повинні бути основані на вченні 
цього курсу, а не на ваших власних роз-
думах. 

4. Контрольну роботу потрібно здати сво-
єму вчителю на останньому уроці. 

5. Під час виконання контрольної роботи, 
ви маєте право користуватися Біблією і 
даним посібником. 

6. Відповіді на питання повинні бути пов-
ними, розгорнутими і завершеними. Не 
зупиняйтеся на одному реченні. Ста-
райтеся детально обґрунтувати вашу 
відповідь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питання контрольної роботи 
 

1. Чому прийшов Ісус Христос, яка Його 
основна місія? 

2. Що таке спасіння? Поясніть, будь ласка, 
детально всі моменти спасіння, як воно 
відбувається. 

3. Хто автор Біблії? Для чого дана Біблія? 
Як потрібно вивчати Слово? 

4. Що таке віра? Для чого потрібна віра? 
Поясніть, як зрощувати віру. 

5. Як християнам потрібно відноситися до 
спокус і випробувань. 

6. В чому суть хрещення? Чому важливо 
приймати хрещення? 

7. Поясніть кожен атрибут Бога в його 
значенні. 

8. Що таке молитва? Чому молитва необ-
хідна? 

9. На основі біблійних віршів доведіть, що 
Святий Дух – це Бог і Особистість. 

10. Як ви розумієте церкву? Для чого  існує 
церква на землі? Розкажіть про своє 
служіння в церкві.  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 


