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Для заміток 
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ПЛАН КУРСУ 
 
1. ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ (частина 1) 

- кого Біблія називає справжнім християнином 
- бо всі згрішили – найбільша проблема людини 
- вихід є! 
- народження згори – що це означає 
- нове життя 

 

2. ЩОДЕННЕ СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ 
- чи можу я чути Божий голос? 
- що таке щоденне спілкування з Богом? 
- чому важливо щоденно спілкуватись з Богом? 
- як Бог говорить до нас? 
- з чого розпочати? 

 

3. БІБЛІЯ 
- що являє собою Біблія? 
- чому важливо читати Біблію? 
- як розуміти Біблію? 
- практичне застосування Біблії 
- віра від Слова Божого 

 

4. МОЛИТВА 
- що таке молитва? 
- види молитов 
- чому важливо молитись? 
- як молитись кожен день? 
- віра в молитві (молитва з вірою) 

 

5. ЦЕРКВА 
- що таке церква? чому ходити в церкву? 
- вселенська та місцева церква 
- мала група – духовна сім’я 
- що і для чого відбувається в церкві? 
- пожертвування та десятина  

 

6. ХРЕЩЕННЯ  
- значення і важливість хрещення 
- хто повинен приймати хрещення? 
- навіщо мені приймати хрещення? 
- як відбувається хрещення? 
- чи не міняю я віру? 

 

7. БОГ, В ЯКОГО МИ ВІРИМО 
- один Бог 
- Бог Отець 
- Бог Син  
- Служіння Христа 
- Бог Дух – особа і служіння Духа Святого 

 

8. ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ (частина 2) 
- змінюючи цінності  
- ідоли 
- спокуси та випробування 
- служити іншим, як Ісус 
- розкажіть про свою віру 
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ІV. Застосування 
 
1. Подумай і запиши імена людей, яким ти бажаєш засвідчити про Христа. Постійно молися за цих людей і 
готуйся до особливої зустрічі з ними, коли ти можеш поділитися з ними Словом Божим. Довірся Богу у 
тому, що Він буде працювати у їхніх серцях.  
 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
 

Пам’ятай, тобі потрібно бути прикладом Христа для людей! 
Свідкуй людям своїм життям, тоді вони легше повірять твоїм словам! 

 
2. Коротко напиши своє свідоцтво покаяння і дай прочитати його своєму другу-наставнику. Напиши 
свідчення по наступному плану: 

□ Опиши своє життя до того, як ти прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем 
□ Як ти прийшов до Бога? 
□ Опиши своє життя після того, як ти прийняв Ісуса Христа 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
  

Розкажи про це комусь із своїх друзів, які ще не знають Ісуса, як Спасителя 
Вірші, які потрібно пам’ятати: 

Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори.  
І не запалюють світильника, щоб поставити 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. 
(Матвія 5:14-16) 
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ДЕНЬ 5 
Розкажіть про свою віру  

 
Слово «свідчити» викликає багато асоціацій. Дехто уявляє намети і відомих проповідників, інші думають 
про “відвідування” домівок і страх перед “свідкуванням”. Що говорить Біблія про благовістя і роль, яку 
відіграє віруючий у цій справі?  
Що таке свідоцтво? Коли ти свідкуєш – це означає, що ти розповідаєш про Ісуса Христа, і про те, що Він 
зробив для тебе людям, які не знають Ісуса. 
 
І. Чому ти повинен свідкувати?  
А. Згідно Марка 16:15, що було заповідано учням?       ___
 ___________________________________________________________________________________ 
 

Б. Які три аспекти навчання народів записані в Матвія 28:19-20? 
1.         
2.         
3.         

 

В. Яку вістку повелів проповідувати усім народам Ісус (Луки 24:46-47)?     
 

Г. Що повинен був свідчити апостол Павло перед усіма людьми (Дії Апостолів 22:15)?   
           
 

Так само чинити повинен і ти! 
 

ІІ. Про що і про кого ти повинен свідкувати? 
 

А. Згідно 1 Коринтян 15:3-4 яку добру новину звіщав апостол Павло? 
1.          
2.          
3.          

Б. Чого не соромився Павло? (Римлян 1:16)       
           
Чому?           
          
         _________ 
В. У які основні істини повинна вірити людина стосовно Ісуса Христа, щоб мати спасіння? 
1. Івана 1:1          
2. Івана 14:6          
3. Дії Апостолів 4:12         
  
IІІ. Як ти повинен свідкувати? 
А. Свідкуй своїм життям 
1. Як ти повинен жити, і поводитись у цьому світі (Филип’ян 2:14-15)?     
 ___________________________________________________________________________________ 
2. Прочитай Матвія 5:16.  

а. Що особливе помічають люди у житті християнина?      
б. До яких наслідків це призводить?        

3. Згідно Колосян 4:6, як тобі потрібно говорити з іншими людьми?     
           
Б. Молися 
1. З яким бажанням у серці молився за інших апостол Павло (Римлян 10:1)?    
 ___________________________________________________________________________________ 
2. За що він просив молитися колосян (Колосян 4:3-4)?      
           
3. Проповідуючи Слово Боже людям, особливо в небезпечних обставинах, що ти повинен просити в 
молитві у Бога (Дії Апостолів 4:29)?        
          
         _______ 
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ (ЧАСТИНА 1) 

ДЕНЬ 1 
Кого Біблія називає християнином 

 
Біблія називає тих людей справжніми християнами, які роблять те, чого хоче Бог. 
Чого ж хоче Бог від мене? 
 
А. Для того, щоб називатися християнином, потрібно мати прощення гріхів, - це і є початок. Що потрібно 
зробити тобі для цього, і що робить Бог у відповідь? 
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Якщо ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний,  
щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди всілякої. 

(1 Івана 1:9) 
 
Б. Що зробив Ісус для того, щоб ти мав статус християнина, і що ти повинен зробити у відповідь, щоб бути 
справжнім християнином? 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці,  
що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся.     (Римлян 10:9) 

 І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого Ймення (Ісус),  
даного людям, що ним би спастися ми мали.     (Дії Апостолів 4:12) 

 
В. Християнин, це той, хто отримав від Бога  - 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий,  

не від діл, щоб ніхто не хвалився.   
(Єфесян 2:8-9) 

 
Твої стосунки з Богом народжуються не від того, що ти робиш, а на основі того, що Ісус уже зробив для тебе! 
В світлі цього вірша, що ти повинен зробити стосовно цього дару, який не можна заробити? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Г. Як характеризують справжнього християнина наступні вірші (його стан – хто він є?): 

Івана 1:12-13 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
4. ______________________________________________ 

 
Об’явлення 3:20  (раджу тобі добре подумати над цими словами, щоб дати правильну відповідь) 

1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
4. ______________________________________________ 

 
 Кожен, хто прикличе Господнє Ім’я, буде спасенний.     (Римлян 10:13) 

 
Чи можеш ти назвати себе справжнім біблійним християнином? Поговори про це зі своїм другом-
наставником. 
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ДЕНЬ 2 
„Бо всі згрішили” – найбільша проблема людини 

 
Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави,  

(Римлян 3:23) 
 
Це є найбільша проблема кожної людини – абсолютна гріховність і відокремленість від Бога. 

 
В людини є природне бажання _____________________________ та ігнорувати Божі принципи для 

життя.     
“Намагайся бути першим. Роби все по-своєму.” 
“Якщо це класно, роби це - незважаючи на те, що Бог про це каже.” 
“Це моє життя і я буду робити все, що мені подобається” 

 
Чому людина не робить так, як говорить Бог? (Римлян 3:23) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. 
(Ісаї 53:6) 

Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди! 
 (1 Івана 1:8) 

 Переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. 
 (Ісаї 59:2) 

 
Ісаї 59:2 – як впливає гріх на твої стосунки з Богом? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Неправильні стосунки з Богом викликають  ПРОБЛЕМИ в кожній сфері нашого життя –  
в шлюбі, кар’єрі, стосунках, фінансах тощо. 

 
Проблеми, які викликає гріх в житті є жахливими. Але найбільша при цьому проблема є такою – люди 
пробують різні шляхи, щоб влаштувати своє життя, перш ніж звернутися до Бога. 
 

Буває, дорога людині ЗДАЄТЬСЯ простою, та кінець ї – стежка до смерті. 
(Приповісті 16:25) 

 
Навіть коли люди знають, що понад усе в житті потребують Бога, вони часто обирають неправильні шляхи, 
щоб пізнати Його і отримати спасіння, тому говорять наступне: 
 

• “ Моя мама була християнкою, тому...” 

• “ Неважливо, у що ти віриш, просто будь щирим.” 

• “ Я покину всі свої погані звички.” 

• “ Я працюватиму дуже важко і зароблю це.” 

• “ Я буду релігійним і ходитиму в церкву.” 

 

Єдиним рішенням головної проблеми людини – є Ісус Христос. (Дивися урок перший і урок третій). 
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ДЕНЬ 4 
Служити іншим, як Ісус  

 
Читаючи Новий Завіт видно, що Ісус не тільки проповідував, але багато допомагав іншим, зцілював, 
воскрешав із мертвих, годував і т.д. Іншими словами, можна сказати, Ісус проводив соціальне служіння, і, 
тим самим, показав приклад для тебе, як ти повинен служити іншим. 
Прочитай декілька історій з життя Ісуса і напиши, як це стосується тебе. 
 

А. Івана 6:1-14: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Б. Івана 5:1-9: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
В. Луки 7:11-15: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Г. Івана 4 розділ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Д. Івана 6:51 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Ось так служив Ісус людям. Є багато прикладів такого служіння Христа і Його вірних послідовників, що 
турбувалися про основні потреби людей. Ісус також вчив жити так. 
Прочитай Матвія 5:13-16 і запиши, як ти розумієш ці слова Ісуса: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
З цих віршів ти вже можеш зробити висновок, що було найголовнішим в житті Ісуса (дай правильну 
відповідь): 
 

□ Прославити Себе 
□ Побудувати Собі дім 
□ Допомогти людям 
□ Заробити гроші 
□ Вилікуватися від хвороб 

 
Застосування: якщо ти відчуваєш потребу, і бачиш її, служити іншим як служив Ісус, подумай, як ти це 
можеш зробити. Якщо в тебе є певні думки чи ідеї, обговори їх із своїм другом-наставником. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 3 
Спокуси та випробування  

 
Біблія наводить багато прикладів того, як люди, що стали на дорогу віри, а потім залишали її. Завжди 
подобається спостерігати за чудовим початком, але набагато краще спостерігати за життям людини, яке 
характеризується перемогами, освяченням, в яких віра присутня до самого кінця. Сьогодні ми вивчимо дві 
історії, історії людей, що перемагали спокуси і переносили випробування. 
 

Яка різниця між спокусами і випробуваннями? В принципі ззовні різниці можна і не побачити, - все 
залежить від внутрішнього відношення до зовнішніх подразників. Тому можна сказати, що спокуси 
виходять з середини нас, - використовуючи наші бажання, - а випробування це зовнішні подразники. 
Але так чи інакше, і спокуси і випробування Бог використовує для загартування твоєї віри.   
 

А. Історія Йосипа – Буття 39:1-23 
Прочитай історію Йосипа, присвяти час для роздумів, і спробуй дати відповідь на запитання. В разі 
відсутності відповіді звернися до свого друга-наставника. 
 

1. Запиши все, що ти дізнався про Йосипа з цього уривку. Це допоможе тобі краще зрозуміти ситуацію. 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Як ти думаєш, Йосип, як і кожен здоровий юнак, мав звичайні, людські бажання? ___________________ 
 

3. Подумай і дай відповідь, як би ти повівся в такій, чи в схожій ситуації? ____________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Як прийняв би сучасний світ вчинок Йосипа? Як приймає світ твої відмови від гріха? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

5. Як підходить спокуса, виходячи з даного уривку? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

6. Як перемогти спокуси, виходячи з даного уривку? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Б. Історія Йова – Йова 1:1, 1:6-12, 2:1-10 
 

1. Опиши яким був Йов до своїх страждань (1:1) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

2. Хто допустив страждання для Йова? (1:11-12) 
__________________________________________________________________________________ 

 

3. Чи знаходилися страждання Йова під контролем Бога? (1:12, 2:6) 
__________________________________________________________________________________ 

 

4. Як Йов зреагував на свої випробування? (2:9-10) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Застосування. Подумай, як би ти реагував на подібні випробування? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 3 
Вихід є! 

 
А. Єдина можливість отримати прощення і прийти до Бога 
 
1. Що це за можливість? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Ісус Христос сказав, “Я Є ДОРОГА, і Правда, і Життя.  
До Отця не приходить ніхто, якщо не ЧЕРЕЗ МЕНЕ!”   (Івана 14:6) 

 
2. Що Ісус сказав тут про Себе? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. Як ця істина може поміняти твоє життя? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Бог сам прийшов на землю у вигляді людини, щоб покликати нас до Себе. Якби існував якийсь інший шлях, 
то Ісусу Христу не потрібно було б приходити.  

Б. Ісус вже потурбувався про твою проблему з гріхом 
 

Бо заплата за гріх – смерть, АЛЕ дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!  
 (Римлян  6:23) 

 
1. Згідно цього вірша, що є результатом гріха? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Що пропонує в подарунок Ісус Христос? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Бог зробив це для нас, бо Він любить нас і хоче, щоб ми пізнали Його.  
 
3. Що зробив Ісус Христос для прощення наших гріхів? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
4. Чому Він це зробив? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще 
грішниками.                                                                                                (Римлян 5:8) 

 
5. Ким є Ісус Христос? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
6. Що це означає для тебе? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 Один-бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, - людина Христос Ісус.   
(1 Тимофія 2:5) 

 
Застосування: 
1. Зі своєї сторони Бог уже зробив все, щоб відновити наші з Ним стосунки. Він взяв ініціативу на Себе. 
Тепер Він хоче, щоб кожен з нас особисто прийняв те, що Він зробив для нас. 
2. Що ти можеш сказати тепер, коли тебе питають: що робити з гріхом? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 4 
Народження згори – що це означає 

 

Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, поправді кажу Я тобі:  
Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. 

(Івана 3:3) 
 

А. Що означає народитися згори? 
 

1. Івана 3:4-6 – як ти думаєш, Ісус говорив Никодиму про фізичне народження чи про духовне. Чому? 
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

Народження згори – це подія в житті особистості, яке відбувається під час твого покаяння. Це означає, що ми 
переходимо від смерті до життя, ми стаємо новим творінням. 
 

2. Єфесян 4:24 – яка повинна бути людина, що народилася згори?  
____________________________________________________________________________________________ 
 

Б. Як людина народжується згори 
1. Прочитай Івана 1:11-13 і подумай, -  прийняти Христа і народитися згори це одне те саме, чи ні? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Хто дає народження згори? (Івана 3:8) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Завдяки чому людина має можливість народитися згори? (1 Петра 1:23) 
____________________________________________________________________________________________ 
 

В. Народжений згори має вічне спасіння 
 

Впевненість – це тоді, коли ти точно знаєш. Впевненість у спасінні – це відсутність сумнівів, що ми 
отримали спасіння тоді, коли прийшли до Христа в покаянні (народилися згори). 
 

1. Що має точно людина, яка вірить в Ісуса Христа? (1 Івана 5:13) 
_______________________________________________________________________________ 

 

2. Яким є Ісус, коли ми визнаємо перед Ним гріхи? (1 Івана 1:9) 
_______________________________________________________________________________ 

 

Запам’ятай, впевненість у спасінні – це не людський оптимізм або сильне бажання, це факт, що базується на 
божественному свідоцтві того, що ми знаходимося в потрібному положенні перед Богом. 
 

Г. Три засвідчення для впевненості віруючого 
 

1. Слово Боже. Прочитай Римлянам 10:9-10. Що там написано? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Свідкування життя. Якщо ти 
 

 Визнаєш Христа  
 Твоя віра веде тебе до добрих 

справ 
 Перебуваєш в спільності з 

церквою 

 Слухаєшся Слова 
 Сповідуєш гріх 
 Втікаєш від гріха

то це і є твоє свідоцтво життя. 
 

3. Внутрішнє свідоцтво. Що говорить про це Римлянам 8:16? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Застосування: Чи впевнений ти в тому, що отримав спасіння і прощення гріхів? Обговори свою відповідь 
з другом наставником. 
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ДЕНЬ 2 
Ідоли 

 
Дітоньки, бережіться від ідолів!  

(1 Івана 5:21) 
 

А. Що таке ідоли? Запиши свою думку 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Прочитай текст, що записаний в книзі Вихід 20:3-5. Якщо твоя думка змінилася, запиши її 
____________________________________________________________________________________________ 
 
В тлумачному словникові говориться, що ідол – це статуя або предмет захоплення, поклоніння, культу. Це 
правильно, але це не повна відповідь. 
 

Ідоли – це людина, предмет, думка, переконання, що стоїть на першому місці у твоєму житті, що 
заміняють тобі Ісуса. Це те, до чого ти йдеш у важкі моменти життя. На першому місці завжди повинен 
бути Бог.  

Я Господь, оце Ймення Моє, і іншому слави Своєї не дам, ні хвали Своєї божкам.  
(Ісаї 42:8) 

 

На основі цього вірша, що ти можеш сказати про ставлення Бога до ідолів? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Що ти повинен робити по відношенню до Бога? 
_________________________________________________________ 
 

Якщо в твоєму житті є ідол (-и), то що ти забираєш від Бога і відаєш ідолові? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Ідолом може бути дитина, праця, автомобіль, будинок, телевізор, хобі, ціль життя (переконання), гроші, 
релігія, наркотики, алкоголь. Людина, яка має ці, або подібні ідоли, залежна від них, є рабом. Ідол завжди 
руйнує життя людини. 

Б. Що робити, якщо в житті є ідоли? 

Подумай, чи є в твоєму житті люди, предмети, переконання, що являються ідолами для тебе, чи можуть 
бути такими, і перерахуй їх. Поговори про цей список зі своїм другом-наставником. 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 

Наступним кроком для визволення від ідолів повинно бути тверде рішення і рішучі дії в наступному – 
розставити всі пріоритети вашого життя на правильні місця. Для віруючої людини головні пріоритети 
наступні: 
 
1 місце: Бог і служіння Йому 
 

2 місце: Сім’я чи родина 
 

3, 4, 5 місця і т.д.: все інше, що не є гріхом  
 

І, звісно, пам’ятай застереження Слова Божого: - дітоньки, бережіться від ідолів! 
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ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ (ЧАСТИНА 2) 
ДЕНЬ 1 

Змінюючи цінності  
 

Все своє життя люди шукають визнання в людей, стараються догодити іншим, стараються їм сподобатися. 
І дуже часто вони ведуть життя, яке є продиктованим близькими людьми, модою або захопленнями. А 
Біблія говорить, що всі люди керуються або волею диявола, або волею сатани. Можливо ти впевнений у 
тому, що ти ніколи не виконував волі сатани, але якщо ти не виконував волю Бога, це автоматично робить 
тебе виконавцем диявольських бажань. Був час коли ти жив за цінностями цього світу, цінував тим, що 
пропонував сатана, - головне щоб не йшов до Бога. Рішення твого серця було таким, що ти прийняв Ісуса, 
як Спасителя і Господаря життя. Тобто ти підкорився вже не волі диявола, а волі Бога. Автоматично у 
твоєму житті повинні змінитися цінності, якими ти також повинен цінувати, керуватися ними у новому 
житті. Ці цінності вироблені і дані людині самим Богом. 
 
Згідно віршів з Єфесян 2:1-5 дай відповіді на наступні запитання: 

1. Яким був твій стан до  покаяння? ____________________________________________________ 
2. Хто був володарем твого життя і чию волю ти виконував? _______________________________ 
3. За якою звичкою чи по яких цінностях ти жив до твого покаяння? _________________________ 
4. Що зробив для тебе Ісус Христос? ____________________________________________________ 
5. Що приготував для тебе Бог? ________________________________________________________ 

 
Давши відповіді на ці запитання, ти зрозумів, що життя і його цінності до покаяння, і життя та його 
цінності після покаяння абсолютно відрізняється. 
Наступне, що тобі потрібно сьогодні зробити, це практично визначити свої цінності, обдумати результат і, 
якщо потрібно, змінити те, чим керується твоє життя. Дану таблицю потрібно заповнювати наступним 
чином: відмічай числом 1 ту цінність, яка є найважливішою в житті, 2 – що стоїть на другому місці, і так 
аж до 15. 
 

Моя система життєвих цінностей 
 
_________ мати хорошу роботу  
_________ бути коханим 

_________ мати хорошого чоловіка або дружину 
_________ щоб мене цінували 
_________ бути гарним або гарною 
_________ мати надійний захист 
_________ мати владу над людьми 
_________ щоб мною всі захоплювалися 

_________ виконувати волю Бога 
_________ насолоджуватися життям 
_________ навчитися приймати мудрі рішення 
_________ бути щасливим 
_________ мати хорошого друга 
_________ прожити довге життя 
_________ бути здоровим і не хворіти 

 
Я надіюся, що ти зрозумів, що в цій таблиці насправді є лише один пункт, який являється цінністю 
Небесного Царства. 
 
Матвія 6:33 – що являється головною цінністю в вашому житті? ____________________________________ 

 
Запам׳ятайте  головні цінності Царства Божого а також і ваші 

 
1. служіння і послух Богові 
2. довіра до Бога, що Він потурбується і забезпечить 
3. шукання захисту в Бозі. 
 

В наступних уроках ти більш детальніше розглянеш речі, вчинки і явища чи переконання, які потрібно 
викидати з християнського життя. 
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ДЕНЬ 5 
Нове життя  

 
Якщо ти маєш народження згори і впевненість у спасінні, як наслідок у тебе повинне бути і нове життя. 
Нове життя означає, що ти будеш вміти (матимеш змогу) перемагати. І це дивовижно! 
 

 Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове! 
(2 Коринтян 5:17) 

 

Нові обов’язки нового життя 
 

1. Колосян 2:6, 
_________________________________________________________________________________ 

2. Римлян 8:14, Єфесян 5:18 
_________________________________________________________________________________ 

3. Євреїв 12:3 
_________________________________________________________________________________ 

4. Івана14:15, 1 Самуїла15:22 
_________________________________________________________________________________ 

5. Івана 14:1, 2 Коринтян 5:7 
_________________________________________________________________________________ 

6. Галатів 5:13, Галатів 6:2, 
_________________________________________________________________________________ 

7. 1 Коринятн 9:27 
_________________________________________________________________________________ 

Твоя думка. Які події привели тебе до того, що ти став християнином і маєш нове життя? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Які найбільші переміни твого життя після народження згори? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Думка друзів. Поговори з 2-3 друзями. Попроси відповісти їх на одне запитання: як, на твій погляд, 
повинен жити справжній християнин? Відповідь запиши: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Якщо в тебе з цим будуть виникати труднощі, попроси допомоги в свого друга-наставника. 
Застосування: чи бачиш ти в своєму житті переміни?  Так ________     Ні ________  
 

 
 

Вірші, які потрібно пам’ятати:  
Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове! 

(2 Коринтян 5:17) 
Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити,  

та очистити нас від неправди всілякої.  
(1 Iвана 1:9) 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЩОДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ 
ДЕНЬ 1 

Чи можу я чути Божий голос?  
 

Багато років існувала така хибна думка, що людина сама по собі, без допомоги якоїсь іншої особливої 
людини, не може постійно спілкуватися з Богом. Для того, щоб почути голос Божий, потрібно мати 
посередника, що має сан священика, який буде цей голос передавати. Але це не так. Сьогодні ти маєш 
можливість чути голос Божий, спілкуватися з Богом напряму. Порозважай сьогодні над цим. 
   

1. Прочитай декілька віршів з Біблії і самостійно дай відповідь на наступне запитання: 
Прочитай наступні місця з Біблії – Буття1:27, Буття 3:8, Об’явлення 3:20 – і скажи, для чого створив 
Бог людину (тебе)? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Якщо ти вже знаєш відповідь на перше запитання, тобі буде легше навчатися по цій темі далі, 
тому що наступні питання, що пропонуються дуже сильно пов׳язанні з попереднім. 

Знайди і прочитай з Біблії, будь-ласка, 1 післання Апостола Павла до Коринтян 1-ий розділ і 9-ий вірш.  
Коли ти це зробиш, а також подумаєш деякий час над значенням цих слів, ти зможеш дати відповідь на 
таке запитання:  Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти тебе, а ще для чого прийшов Ісус?  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
  
        3.   Зараз ти дізнаєшся про цікаву деталь з життя Ісуса Христа. Це було дуже необхідним   
явищем в житті нашого Спасителя.  
Прочитай запропоновані вірші (Марка 1:35, Луки 5:16) і скажи: Яку необхідність мав Ісус Христос? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Якщо тебе зацікавила ця сфера життя Ісуса, ти можеш про це ще прочитати в Євангелії від Івана 17-ий 
розділ. 
 
Отже, дай, будь-ласка, відповідь: чи можеш ти самостійно розмовляти з Богом?   
                      Так ____                         Ні ____ 

 
Застосування: 
Що саме в тобі є особливого, що Бог спілкується з тобою? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Коли Бог входить в твоє серце – відновлюється твій дух, через який і відбувається твоє спілкування з Ним. 
Безпосередньо контактує з духом душа, тобто твій розум, воля, пам׳ять, емоції. Тому ти можеш реагувати 
на звернення Бога до тебе через розум (пам׳ять, ясні думки всередині тебе), почуття (радість, мир, спокій), 
волю (бажання).  
 
Друже, Бог чує тебе. І, звісно, ти можеш чути голос Божий. Саме для цього Бог послав Ісуса на землю, 
Який прийняв смерть – щоб відновити спілкування людини з Богом. Подумай про це, що це означає для 
тебе і… поговори про це з Богом. Можливо, тобі захочеться навіть написати те, що ти хочеш сказати Богу:    
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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Б. Хто здійснює відродження у житті грішника, щоб він міг ввійти у Боже Царство (Івана 3:5-8)?   
________________________________________________________________________________________ 
В. Яку працю виконує Дух у житті спасенної людини?  
 

1. Тита 3:5-6_____________________________________________________________________ 
    2. 1 Коринтян 12:13      __________________ 

 
Хрещення Духом –це одноразова дія, яка відбувається в момент спасіння. 

 
Г. Яким чином Святий Дух стверджує спасіння віруючого (Єфесян 1:13-14)?    
         _________ 
V. Служіння Святого Духа у житті віруючого 
 

А. Який зв’язок існує між віруючим і Духом Святим (Римлян 8:9)?_______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Б. Чи можливо бути християнином і при цьому не мати в собі Духа Святого?______________________ 
________________________________________________________________________________________ 
В. Яке ще служіння звершує Дух Святий у житті віруючого (1 Коринтян 2:12-13)?__________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Г. Яка настанова дана усім віруючим стосовно Духа? 

1. Єфесян 4:30___________________________________________________________________ 
2. 1 Солунян 5:19________________________________________________________________ 
3. Єфесян 5:18___________________________________________________________________ 

 

Що означає бути сповненим Духом Святим? Це означає бути цілковито  у Його владі і підпорядкуванні. 
Сповнення Духом Святим – це те саме, що сповнення Божим Словом.  

 

Д. Як може християнин стримуватися від гріха (Галатів 5:16)?      
_________________________________________________________________________________________ 
Е. Коли віруючий сповнений Духа Святого, у його житті проявляється плід Духа.  
Досліди Галатів 5:22-23 і запиши ці якості: 
 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 
5. __________________________ 

6. __________________________ 
7. __________________________ 
8. __________________________ 
9. __________________________ 

 
 

УВАГА:       Чи проявляються ці якості у вашому особистому житті? 
 

 

Застосування: 
“Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога 
ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в 

дусі своєму, що Божі вони!” (1 Коринтян 6:19-20) 
 

А. Яке значення це має для тебе особисто?        
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Б.Що тобі потрібно робити, щоб прославляти Бога у своєму тілі?_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Вірші, які потрібно пам’ятати: 
Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив Самого 
Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина,  

Він упокорив Себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної...  
Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім'я, що вище над кожне ім'я,  

(Филип'ян 2:6-9) 
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ДЕНЬ 5 
Бог Дух – особа і служіння Духа Святого 

 

Дух Святий є Бог. Біблія свідчить про Нього як про одну з трьох Осіб триєдиного Бога, а саме Бога Отця, 
Бога Сина і Бога Духа Святого. У цьому уроці ми будемо вивчати, хто є Святий Дух, і яке служіння Він 
несе у житті віруючої людини.  
 

І. Дух Святий як Особа 
А. Визнається як Особа 
Особові займенники “Він”, “Його” вживаються на позначення Духа Святого як особи. Перерахуйте скільки 
разів вживається займенник “Він”, “Його” в Івана 14:17 у значенні Духа Святого:    _
 ________________________________________________________________________________ 
Б. Якості особистості 
1. Інтелект. Він має здатність пізнавати і усвідомлювати реальність.  

а. Римлян 8:27: Дух Святий має ____________________________________________________ 
б. 1 Коринтян 2:10: Дух Святий досліджує___________________________________________ 
в. 1 Коринтян 2:11: Дух Святий знає_________________________________________________ 

2. Емоції. Він володіє здібністю переживати певні почуття.  
Запишіть емоції, притаманні Духу Святому згідно Єфесян 4:30:      
_________________________________________________________________________________________ 
3. Воля. Він має здібність приймати вольові рішення чи рішуче діяти.  
Запишіть рішення Духа Святого, які свідчать про Його здатність до вияву волі: 

а. 1 Коринтян 12:7, 11______________________________________________________________ 
б. Дії Апостолів 13:2_______________________________________________________________ 
в. Дії Апостолів 15:28-29____________________________________________________________ 

ІІ. Дух Святий – Бог 
А. Атрибути.  

Святий Дух: Атрибути Божественності 
Всевидючий               Всезнаючий    Ісаї 40:13-14 
Всюди присутній                    Пробуває скрізь   Псалом 139:7 
Вічний                            Без початку і кінця   Євреїв 9:14 
Істина                            Правдивість, цілісність   1 Івана 5:7 
                                                                                                            Івана 16:13 

Б. Ствердження Божественності 
1. Випиши основну думку, яка свідчить про те, що Святий Дух є Бог (2 Коринтян 3:17): 
          
          
           
2. Згідно Дії Апостолів 5:3-4, казати неправду Духу Святому рівноцінно тому, що казати неправду 
           
 

ІІІ. Праця Святого Духа 
А. Згідно книги Псалмів 103(104):30, Дух Святий бере активну участь у    
________________________________________________________________________________ 
Б. 2 Петра 1:20-21 говорить, що Святий Дух також брав активну участь у 
________________________________________________________________________________ 

 
Дух Святий свідчить про Христа 

 Свідчить, що Ісус є Христос       Івана 15:26 
 Сповістить про Христа                Івана 16:14 
 Не буде казати Сам від Себе       Івана 16:13 

 
IV. Служіння Святого Духа у спасінні 
Одна з найвагоміших сфер праці Духа пов’язана з Божим планом спасіння. 
 
А. Яке особливе служіння виконує Дух Святий (Івана 16:7-8)?      
________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 2 
Що таке щоденне спілкування з Богом?  

 
Ти можеш сказати: «Я вірю в те, що Бог чує мене, я вірю в те, що можу напряму говорити до Бога; я вірю, 
що маю можливість спілкуватися з Богом. Але… як це виглядає практично. Що це – спілкування з Богом?» 
І це буде правильне запитання. Дійсно, щоденне спілкування це проста річ. Але в цьому словосполученні є 
щось глибше, більше, сильніше і краще. Отож, що таке щоденне спілкування з Богом? 
 
В наступних двох віршах захованні відповіді, з чого складається спілкування з Богом. Для того, щоб тобі 
легше було дізнатися правильні відповіді, у віршах є невеликі підказки, які разом з твоїми роздумами 
дозволять зрозуміти, що таке щоденне спілкування з Богом, - кожен вірш вказує на дії зі сторони людини, і 
обов׳язково є дія Бога. 
  

1.  Я кличу до Тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили Своє вухо до мене, вислухай мову мою, 
покажи дивну милість (Псалом 16:6-7) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2.  А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько 

слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм! (Якова1:25) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Постійне спілкування з Богом дозволяє краще знати Бога. 

А чим більше я пізнаю Бога, тим більше я хочу спілкуватися з Ним. 
 
Що необхідно зробити, щоб твоє спілкування було справжнім спілкуванням з Богом? 
А. 
 

Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої 
(Приповісті 4:26) 

Б. 
 

Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. 
(Приповісті 3:6) 

В. 
 

На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить, 
(Псалом 36:5) 

 
Отже, коли ти звертаєшся до Бога, - і не так важливо, чи виглядає це як молитва, чи як проста розмова, чи 
як роздуми, – то Бог обов׳язково послухає те, що ти будеш Йому говорити, Він обов׳язково дасть відповідь, 
яку ти почуєш. Результат твоєї розмови з Богом – це постійна Божа присутність у твоєму житті, яка буде 
підтверджуватися твоїм постійним перебуванням у Слові Божому, у його виконанні. І коли будеш бачити 
благословіння в своєму житті, то знай – це є твої справжні особисті стосунки Богом. 
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ДЕНЬ 3 
Чому щоденне спілкування з Богом є важливим? 

 
Сьогодні ти маєш чудову можливість дізнатися в чому важливість і цінність щоденного спілкування з 
Богом. Хоча, напевно, ти вже маєш певне розуміння цінності спілкування з Богом, але те, що ти взнаєш 
зараз, дасть набагато глибше розуміння і практичну важливість твого спілкування з Богом. 
 
Важливість щоденного спілкування з Богом полягає в наступних вчинках (для правильного розуміння 
використовуй вірші  запропоновані нижче):  
 
1. Псалом 28:2, Івана 4:23, Об’явлення 4:11 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Ісаї 48:17-18  
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. Ісаї 26:3, 2 Коринтян 1:3-4  
____________________________________________________________________________________________ 
 
4. 2 Петра 1:3-4  
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. 

(Римлян 8:28) 
 
Мотивація для тебе! 
Тобі потрібно зрозуміти, що для того, щоб бути сильним в цьому житті, бути переможцем самого себе, 
своїх недоліків, гріхів, тобі потрібно краще знати Бога і Його закон! Тобто, без звички постійного, 
щоденного спілкування з Богом, ти не зможеш духовно зростати, бо не буде джерела, з якого можна 
черпати силу для зросту! Саме в цьому ціль і важливість твого спілкування з Богом! 
 
 

А Він (Ісус) відповів і промовив: Написано: Не хлібом самим буде жити людина,  
але кожним словом, що походить із уст Божих. 

(Матвія 4:4) 
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4. Коли ти через Христа приходиш до Бога, що може зробити Ісус (Євреїв 7:25)? 
          
     ____________________________________________ 
 

5. Яка роль належить виключно Ісусу Христу (1 Тимофія 2:5)? 
          
     ____________________________________________ 
 

6. Яку обітницю дав Ісус, перед тим як піти до Отця (Івана 14:3)? 
          
  _______________________________________________________________________ 
 
Застосування: 
Коли люди постають перед реальністю того, Хто є Христос, вони усвідомлюють, що жахливо помилялись 
у своїх переконаннях і діях. В глибині своїх сердець вони визнають себе грішними, так само як мужі 
Єрусалимські, коли їм відкрились очі, і вони побачили істину. 
 

Як почули ж оце, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам:  
Що ж ми маємо робити, мужі-браття? 

(Дiї Апостолів 2:37) 
 
Що можеш зробити ти? 
 
У своєму серці… 
 

 Визнай, що ти згрішив і відділений від Бога через свій гріх. 
 Покайся і попроси у Бога спасіння в ім’я Ісуса Христа. 
 Проси прощення твоїх гріхів через Його кров, пролиту за тебе. 
 Визнай Його повновладним Господом свого життя. 
 Подякуй Богу за Його любов і ласку. 
 
 

�  Я покаявся(лась) у своїх гріхах і покликав(ла) ім’я Ісуса Христа,  
прийнявши Його моїм Господом і Спасителем.  
 

�  Я ще не прийняв(ла) Христа, але щиро шукаю Його.  
 
 

Поговори про це зі своїм другом-наставником 
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ДЕНЬ 4 
Служіння Христа 

 
Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для 
праведності жили                                                                              (1 Петра 2:24) 

 

А. Потреба людини у служінні Христа  
Згідно Римлян 3:1-12, які шість провин має кожна людина? 
 

1.     4.      
2.     5.      
3.      6.     

 

Римлян 3:23 підсумовує проблему людей “Бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави”. 
 

Чи потрібне тобі служіння Христа на хресті? _________________________________________________ 
 

Б. Ціна служіння Христа 
Прочитай Филип’ян 2:7-8 

 

1. Які три дії звершив Христос, прийшовши у цей світ (вірш 7)? 
       а.            
       б.            
       в.           

2. Яким чином Ісус упокорив Себе (вірш 8)?_________________________________________ 
          

 

Що необхідно для прощення гріхів (Євреїв 9:22)? 
________________________________________________________________________________________ 
 

Яку ціну заплатив Христос, щоб відкупити тебе (1 Петра 1:18-19)? 
           
 

В. Значення служіння Христа 
 
Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб заплатити ціну за гріх. Ціною було Його власне життя, яке Він 
Сам віддав (Івана 10:11, 17-18). Тільки Його жертва була спроможна набути вічне відкуплення гріхів 
(Євреїв 9:12).  
 

Опишіть значення смерті Христа: 
А.  1 Петра 3:18          
Б.  Римлян 5:10          
В.  2 Коринтян 5:21______________________________________________________________________ 
Г.  Галатів 1:4      ___________________________________ 
Д.  Єфесян 1:7      __________________________ 
Е.  Римлян 6:6-7          
 

Г. Результат служіння Христа 
Смерть Христа на Голгофі довершила Його служіння відкуплення людства (Івана 19:30). Але на цьому 
історія спасіння не закінчилась. Могила не змогла втримати Христа; Він воскрес і продовжує звершати ту 
працю, яку Він розпочав заради нас.  
1. Як Ісус об’явився Сином Божим (Римлян 1:4)? ___     
  ______________________________________________________________________ 
 

2. Після того, як Христос учинив Собою очищення наших гріхів, як Він був піднесений (Євреїв 1:3)? 
          
     ____________________________________________ 
 

3. Ми (духовно) мертві через гріх Адама. Що нам дає воскресіння Христа (1 Коринтян 15:21-22)? 
          
     ____________________________________________ 
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ДЕНЬ 4 
Як Бог говорить до нас? 

 
Апостол Павло записав у 2 Коринтян 13:13, що коли ми спілкуємося з Богом, то фактично спілкуємося з 
Богом-Отцем, і з Ісусом Христом через Духа Святого. Тобто в спілкуванні задіяні усі три Особи Єдиного 
Бога. Бог постійно використовує наш розум, для того, щоб проговорити до нас. 
 
А. Як дізнатися, що з тобою дійсно говорить Бог? 
 

 Бог ніколи не минає розум людини 
 Бог завжди дає чіткі думки, а не розмиті 
 Може відчуватися присутність Бога і Його сила 
 Думки, які посилає тобі Бог, ніколи не будуть суперечити Біблії 
 Записуй ті істини, які тобі відкриває Бог! 

 
Коли ти спілкуєшся з Богом, але приходять думки, що суперечать Слову Божому, як думаєш чий це голос? 
 

І не дивно, бо сам сатана прикидається анголом світла! 
(2 Коринтян 11:14) 

 
 
Інколи це можуть бути просто твої власні думки, чи протиріччя твого серця (невпевненість, роздвоєність). 
 

Запам׳ятай: 
«Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слідом вони йдуть» 

(Івана 10:27) 
 

Б.  Якими методами Бог може говорити до тебе? 
 
Бог може говорити не тільки через думки під час твого особистого спілкування з Ним. Він говорить 
багатогранно. Головне у спілкуванні з Богом повністю відкрити Йому серце. 
 

 Бог говорить через молитву 
 Бог говорить через проповідь 
 Бог говорить через читання Біблії 
 Бог говорить через твоє служіння дарами 
 Бог говорить через інших людей. 

 
1 Петра 5:5 – як ти думаєш, що важливіше, - відкриття, чи твій послух? 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Застосування: перевір себе і своє серце – яким голосом ти керуєшся, що саме в тобі формує твої рішення, 
хто чи що керує твоїм життям? Поговори про це зі своїм другом-наставником. 
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ДЕНЬ 5 
З чого розпочати? 

 
Найкращим методом для спілкування з Богом – це практикування «тихого часу з Богом» 
Ти хочеш знати, що означає  вислів «тихий час»? Тихий час – це час, який я виділяю для щоденного 
єднання з Богом, щоб пізнавати Його через Біблію, молитву, роздуми і т.д. 

 

ЯК ПОЧАТИ ЩОДЕННО ПРОВОДИТИ ТИХИЙ ЧАС З БОГОМ? 
 

А.  Зрозумій необхідність і важливість такої практики. 
В даному випадку давай нагадаємо, в чому важливість спілкування з Богом. Під час тихого часу ти: 
 

Псалом 45:11________________________________________________________________________________ 
Псалом 118:18 _______________________________________________________________________________ 
Матвія 6:33 _________________________________________________________________________________ 
Івана 5:39 ___________________________________________________________________________________ 
  
Б.  Вибери визначений час для проведення «тихого часу». 
Порада: тихий час найкраще мати тоді, коли я починаю новий день, тобто зранку. 
Чому? Тому, що: 

 Так робили біблійні герої (Авраам, Яків, Мойсей, Анна, Йов, Єзекія, Давид, Даниїл, Ісус…) 
 Логічно починати день саме так – «найкращий час для настройки інструменту – до концерту, а 

не після нього» 
 Це показує, що зустріч з Богом – твій найвищий приорітет. Ти віддаєш Йому першу частину дня. 
 Ти зранку, зазвичай, почуваєш себе бадьоро, твій розум не занятий іншими думками, і це 

найспокійніший час доби! 
 Ти можеш записати сюди свої думки на рахунок того, коли тобі краще проводити тихий час з 

Богом: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
В.  Тривалість тихого часу. 
Деякі поради: 

 Почни з 15 хвилин, і нехай цей час збільшується 
 А взагалі старайся не дивитися на годинник! 
 Звертай увагу на якість, а не на кількість. 

 
Г.  Місце для тихого часу 
Прочитавши ці вірші, - Марка 1:35 -  сам дай відповідь на це запитання: 
 
1. Марка 1:35 _______________________________________________________________________________ 
 
Застосування: попроси друга-наставника розказати, як він проводить свій особистий час з Богом. А також 
вже сьогодні ти можеш розпочати практикувати «тихий час» з Богом. 
 

А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. 
 (Галатам 6:9) 

 
 

Вірші, які потрібно пам׳ятати: 
Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить,  

Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо Мною.  
(Об’явлення 3:20) 

Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на Тебе надію вона покладає.  
(Ісаї 26:3) 
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ДЕНЬ 3 
Бог Син 

Віруй в Господа Ісуса, - і будеш спасенний.  
(Дії Апостолів 16:31) 

 
А. Що означає ім’я «Ісус»? 
1. Ісус Христос є____________________________________________ (Филип’ян 2:11) 
2. Ісуса називають Царем над Царями і ______________________ над __________________ (0б’явлення 
19:16) 
3. Учинив Бог Його, того Ісуса, що розп'яли ви, і ____________________, і _____________________ (Дії 
Апостолів 2:36) 
4. Ви мене називаєте _______________________ і _________________________ (Івана 13:13) 
 
Б. Яким має бути твоє ставлення до Ісуса? 
1. Для кого ти тепер повинен жити? (2 Коринтян 5:15) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Що ти мусиш Йому віддавати? (Римлян 12:1)___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. Яке місце повинен тепер займати Ісус у твоєму житті? (Колосян 1:18) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
4. Як ти можеш виявити свою любов до Ісуса? (Івана 14:21) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5. Що зробить для тебе Христос, якщо через справжню любов до Нього ти притримуватимешся заповідей 
Його? (Івана 14:21) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
6. Що більше тішить Ісуса - коли ти називаєш Його Господом чи коли слухаєшся Його Слів? (Луки 6:46-
49) 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

ІСУС Є ГОСПОДЬ!!! 
 

ІСУС ХРИСТОС, Божий Син Однороджений, так полюбив нас, що на 33 з половиною роки полишив Небо, 
спустився на землю, народившися від Діви Марії, прожив у святості Своє життя і, нарешті, помер на хресті 
Голгофському неподалік од Єрусалима задля того, щоб ми (ви) не загинули, але мали ЖИТТЯ ВІЧНЕ, 
якщо лише віруватимо в Нього і приймемо Його як Господа нашого і Спасителя. 
ІСУС спустився з висот слави - на дно приниження, від Господа Всемогутнього - аби народитися в яслах і 
сповитим бути. Він від багатств незліченних прийшов у надзвичайні злидні; від життя з Богом та ангелами 
- на землю, де плювали на Нього, потім глузували з Нього, звінчали терням і насамкінець розп'яли поміж 
двох злочинників - все заради любові Його до ТЕБЕ і до МЕНЕ. Його поклали в гріб, та Він воскрес на 
третій день, як і звіщав учням Своїм, і як були пророкували пророки Божі сотні літ перед тим. 
ПІСЛЯ воскресення Свого Він отримав тіло безсмертне. Сорок ще днів Він залишався на землі і Його 
бачили багато разів учні Його, а одного разу понад 500 людей. Через 40 днів він знову вознісся на Небо, де 
сів праворуч від Престолу Божого, щоб звідти незабаром повернутися на землю - цього разу вже не як 
сумирний Назаретянин, але як Цар над царями і Господь над панами, щоб судити світ у праведності. „Ото, 
Він із хмарами йде," і побачить Його кожне око, і ті, що його „прокололи були, і всі племена землі будуть 
плакати за Ним". (Об’явлення 1:7) ІСУС народився всупереч законам могили, піднявся на Небеса, 
попираючи закони тяжіння, і скоро прийде знов, всупереч бажанню Сатани та грішників, щоб настановити 
Царство Своє на землю і правити народами жезлом залізним, як Цар над царями і Господь над панами - в 
праведності 
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ДЕНЬ 2 
Бог Отець 

 
Ти маєш чудову нагоду розглянути кожну із трьох особистостей Трійці окремо. Сьогодні ти взнаєш хто 
такий Бог-Отець.  
 

А. Згадай, Хто наш Бог 

Прочитавши Псалом 88:8-9,  зазнач дві істини про Бога: 

1.__________________________________________________________________________________________ 
2. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Який вислів вказує на той факт, що існує тільки один Бог (Ісаї 43:10)? 
       ______________________________ 
 

Чого Бог не віддасть нікому іншому (Ісаї 42:8)? ________________________________________________ 
 

Б.  Який є наш Бог 
1.“Атрибут” – це якість, або характерна риса, притаманна певній особі.  
 

Вивчення атрибутів Бога дозволить тобі отримати краще розуміння Його Особи. Навіть хоча деякі поняття 
виходять за межі твого сприйняття, твоє уявлення про Бога повинне бути якомога ближчим до реальності.  
 

Атрибути Бога 

1. Святість 
2. Праведність і справедливість  
3. Повновладність 
4. Вічність 
5. Незмінність 
6. Всезнання  

7. Всюдиприсутність 
8. Всемогутність 
9. Любов 
10. Істинність 
11. Милосердя 
 

Примітка: Це лише деякі з Божих атрибутів. 

 
2. Попроси свого друга-наставника детальніше розказати про те, Яким є Бог, по інформації цієї таблиці. 
 

Застосування: знаючи вже, Яким є Бог, що це означає практично для тебе, як це впливає на твоє життя? 
 

1. Бог святий _____________________________________________________________________________ 
2. Бог праведний і справедливий ____________________________________________________________ 
3. Бог має абсолютну владу _________________________________________________________________ 
4. Бог вічний _____________________________________________________________________________ 
5. Бог всезнаючий _________________________________________________________________________ 
6. Бог всюди присутній ____________________________________________________________________ 
7. Бог всемогутній ________________________________________________________________________ 
8. Бог є любов ____________________________________________________________________________ 
9. Бог незмінний __________________________________________________________________________ 
10. Бог є істинний _________________________________________________________________________ 
11. Бог є милосердний _______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Якщо тобі важко зрозуміти, що означає це для тебе, обговори це зі своїм наставником. 
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БІБЛІЯ 
ДЕНЬ 1 

Що являє собою Біблія? 
 

Біблія є Словом Божим. Вона є істинним посланням Бога до людства.  

Що говориться про Біблію в 2-му післанні Апостола Петра 1:21? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 Біблія була написана 40 різними авторами 
 Вони жили в різних країнах 
 Вони жили  в різні часи 
 Вони писали на трьох різних мовах: єврейській, арамейській, грецькій. 

 
Не дивлячись на величезне різноманіття Біблія, Бог зосередив увагу авторів на одній головній Особі, що є 
виразом Божої слави і викуплення людини, – Ісусі Христі, Сині Божому. 
 
Структура Біблії 
Біблія складається з двох великих частин: Старий Завіт і Новий Завіт. 
В свою чергу Старий Завіт має в собі 39 книг, а Новий Завіт – 27. В Старому Завіті в основному поміщені 
різноманітні правила, закони, які потрібно виконувати. Також там описується історія ізраїльського народу, 
вибраного Богом народу. 
Новий Завіт розказує про Ісуса Христа, Бога, що прийшов в тілі на землю ради нашого спасіння. Також в 
Новому Завіті говориться про  зародження церкви, і приведено багато богонадхнених вказівок для 
практичного успішного християнського життя. 
 

Якщо ти хочеш досконаліше вивчити структуру Біблії, звернися до свого друга-наставника,  
який порадить, як це зробити краще. 

 
Зверни увагу на останню книгу Нового Завіту: 
 
1. Що це за книга? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Прочитай Об’явлення 1:19 і дай визначення про що говориться в цій книзі: 
 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 
Прочитай наступні вірші, і згідно цих віршів визнач, що являє собою Слово Боже: 
 
     2 Тимофія 3:16-17 _________________________________________________________________________ 
     Псалом 1 _________________________________________________________________________________ 
     Євреїв 4:12 _______________________________________________________________________________ 
     Псалом 118:105 ___________________________________________________________________________ 
 
Застосування: 
Яким було твоє ставлення до Слова Божого до цього дня? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Як помінялося твоє ставлення до Біблії сьогодні? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 2 
Чому важливо читати Біблію?  

 
Будучи випробовуваний сатаною, Ісус відповідав словами з Повторення Закону 8:3 
“...не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих.” (Матвія 4:4) 
 
А. Що написано про Біблію в 2-му Посланні до Тимофія 3:16 (дай правильну відповідь)?  
 

1. Деяка частина Біблії натхненна Богом                 � 
2. Є декілька частин, які не натхненні                 � 
3. Вся Біблія натхненна Богом                  � 
4. Тільки ті місця, які звернені до нас особисто, натхненні Богом         � 

 
Б. Як вказані вірші показують важливість Слова Божого? 
 
1. 2 Тимофія 3:16 _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Євреїв 4:12  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
В. Що робить Слово Боже? 
 
1. Псалом 18:8а _____________________________________________________________________________ 
 
2. Псалом 18:8б _____________________________________________________________________________ 
 
3. Псалом 18:9а _____________________________________________________________________________ 
 
4. Псалом 18:9б ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Г. Застосування. 
Виходячи з того, що ти дізнався про Біблію, яке значення це має для тебе? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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БОГ, В ЯКОГО МИ ВІРИМО 
ДЕНЬ 1 
Один Бог 

 
В релігіях сучасного світу є багато так званих “богів”, і не менше думок стосовно того, яким є Бог, або 
“боги”. На противагу цьому, Біблія стверджує, що вона є об’явленням єдиного істинного Бога. Біблія не 
намагається довести існування Бога, вона просто стверджує, “На початку був Бог” (Буття 1:1). 
 

А. Неповторність Бога 

1. Що говорить Біблія про неповторність Бога?  

Повторення Закону 6:4 ____________________________________________________________________ 

       Ісаї45:5 _________________________________________________________________________________ 

2. Що говорить Біблія про віру в багатьох богів? 

1 Коринтян 8:5-6 ___________________________________________________________________ 

Псалом 81:6-8 _____________________________________________________________________ 
 

Б. Бог існує в трьох лицях 
 

1. Докази Трійці  

Що вказує на триєдність Бога в Матвія 28:19?____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Як ти розумієш Буття 1:26?___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Попроси свого друга-наставника відкрити для тебе присутність Трійці в Матвія 3:13-17. 
 

2. Бог-Отець 

2 Петра 1:17 – як тут показано взаємодія між Богом-Отцем і Ісусом? 
____________________________________________________________________________________________ 

Для більшого пізнання Бога-Отця дивися день 2 
 

3. Бог-Син 

Івана 1:1-14 – який доказ в цих віршах того, що Ісус – це Бог? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Для кращого пізнання Бога-Сина дивися день 3 і 4. 
 

4. Бог-Дух Святий 

Дії Апостолів 5:3-4 – що ти можеш сказати про Духа Святого, виходячи з даного тексту? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Для кращого розуміння Духа Святого дивися день 5    
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ДЕНЬ 5 
Чи не міняю я віру? 

 
Дуже часто, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, багато хто говорить і дорікає їй, що вона 
поміняла віру. Тоді дехто почуває себе зрадником і відчуває вину. 
Чи звинувачував тебе хтось в тому, що ти зрадив віру? Якщо так, то що ти звичайно відповідаєш? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Біблія говорить: 
 Один Господь, одна віра, одне хрищення,  

(Ефесян 4:5) 
 

Що говорить цей вірш про віру? ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Виходячи з того, що ти взнав, як ти будеш відповідати на звинувачення про зраду віри? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Знову звернися до Ефесян 4:5 (до речі, цей вірш для тебе буде сьогодні основним) – коли ти будеш 
приймати хрещення, тобі можуть сказати, що тебе перехрещують – ти ж вже був в дитинстві хрещений! 
Що ти думаєш з цього приводу? (Дивися день 2) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Як ти можеш пов’язати між собою слова, що записані в цьому вірші; що є тут спільного, без чого всі наші 
старання можуть бути даремними? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

То яка одна віра є істинною? 
Баптистська _____________________ 
Пятидесятницька _______________ 
Православна ___________________ 
Божа __________________________ 
Католицька _____________________ 
Якась інша ______________________ 

 
 
 
 

 
 

 
 

Вірші, які потрібно пам’ятати: 
Ісус сказав, “Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 

Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів...   
(Матвія 28:19-20) 

Того образ, хрищення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго 
сумління, спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа,  

(1 Петра 3:21) 
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ДЕНЬ 3 
Як зрозуміти Біблію? 

 
Для того, щоб правильно розуміти Біблію, потрібно навчитися правильно слухати її, читати її і вивчати. 
Саме з цих трьох складових, слухання – читання – вивчення, складається розуміння Біблії. 
 
Як покращити здатність слухати Слово Боже? 
 

Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. 
(Римлян 10:17) 

 
Проблема: люди забувають левову частину з того, що чули через три доби (забувають 95% почутого). 
Правильне ставлення до Слова Божого дозволить тобі ефективно слухати і запам’ятовувати його. 
 
А. Згідно Луки 8:18 і Псалом 118:103, яким повинно бути твоє ставлення до Слова Божого? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Трапляється таке, що неправильне ставлення до Слова Божого закриває розум  до правильного розуміння 
його істин. Притча Ісуса, що записана в Луки 8:5-15 (прочитай її) дозволяє зрозуміти суть проблеми та дає 
пораду для переміни свого ставлення до Біблії. 
 
Внизу приведенні три головні причини, що взяті з цієї притчі, які не дозволяють людям розуміти Біблію. 

 Закритий розум: - чи є щось, що перешкоджає тобі чути Бога? Гріх, страх, гордість, образи… 
 Неглибокий розум: - чи налаштований ти серйозно, щоб почути Бога? 
 Надто занятий розум: - чи не дуже ти зайнятий і стурбований чимось іншим, щоб 

сконцентруватися на тому, що Бог має тобі сказати? 
 

Твоє ставлення до Слова повинно бути наступним: розуміти його цінність, пам׳ятати це Слово і 
практикувати його в житті. 
 

Б. Читаючи післання Якова 1:21, подумай над тим, що практично потрібно зрозуміти, щоб відкрити свій 
розум для розуміння істин Біблії?  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Порада: заведи духовний щоденник, де ти будеш мати можливість записувати відкриття, істини, що 
потрібно змінити, відповіді Бога на твої молитви і т.д.  
 
В.  Застосування – 1) Якова 1:22 і 2)Якова 1:25 
1. __________________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________________ 
 
Як часто треба читати Слово Боже? (Повторення Закону 17:19) - 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Декілька порад, як читати Слово Боже: 
 

 Перед читанням молися щоб Бог робив твоє серце відкритим і чутливим до Його голосу. 
 Читай Біблію зі смиренним серцем, усвідомлюючи, що без Бога ти її не зрозумієш. 
 Читай Біблію систематично. 
 Читай Біблію без допоміжних засобів (коментарів, тлумачень і т.д.). 
 Використовуй декілька різних перекладів Біблії. 
 Для кращого запам׳ятовування читай Біблію в голос. 
 Підкреслюй чи особливим чином виділяй основні істини, вірші, слова. 
 При читанні не поспішай, а уважно перечитуй слова. Краще менше і якісно, ніж більше і без 

користі! 
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Як вивчати Слово Боже? 
 

Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом,  
і Писання досліджували день-у-день, чи так воно є. 

 Дії Апостолів 17:11 
 
Відмінність між читанням і вивченням Біблії полягає в  тому, що при читанні ти просто читаєш текст, а при 
вивченні ти задаєш питання тексту. 
 
Секрет ефективного біблійного вивчення полягає в тому, що ти знаєш, як задавати питання і як задавати 
правильні питання:  
 

 Хто був автором книги? Хто були перші одержувачі книги? Хто є головним героєм книги, чи 
тексту? 

 Що ви знаєте про них? Які були їхні стосунки з автором? 
 Яка була ситуація під час написання книги (релігійна, економічна, політична, соціальна)? 
 Коли була написана книга? Який період часу покривають описанні події?   
 Де  була написана книга? Де відбуваються події? 
 Чому була написана ця книга? 

 
Відповіді на ці запитання дозволять тобі правильно тлумачити текст і, як наслідок, розуміти для 
практичного застосування в житті. 
 
Знайшовши і прочитавши запропоновані тобі вірші, дай відповіді на запитання, в чому цінність вивчення 
Слова Божого?  
 
Псалом 118:11 
____________________________________________________________________________________________  
 
Псалом 118:105 
____________________________________________________________________________________________  
 
Псалом 118:49-50 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Єремії 15:16 
____________________________________________________________________________________________  
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ДЕНЬ 4 
Як відбувається хрещення?  

 
ХРЕЩЕННЯ ПОВИННЕ ВІДБУТИСЯ ЧЕРЕЗ ПОВНЕ ПОГРУЖЕННЯ У ВОДУ. ЧОМУ? 
 
А. Тому що ________________________________________________  був хрещений саме таким чином. 
 

І охристившись Ісус, зараз вийшов із води. 
 (Матвія 3:16) 

Кожне новозаповітне хрещення було здійснено саме через занурення. 

Приклад:     

... і обидва –Пилип та скопець – увійшли до води і охристив він його. А коли вони вийшли з 
води ... 

(Дії Апостолів 8:38-39) 
 
 Б. Слово “Христити” означає ________________________________________________________ воду.  
 
Грецьке слово baptizo означає “ занурювати або опускати під воду.” (Дивись перший день) 
 
 ВОНО НАЙКРАЩЕ СИМВОЛІЗУЄ ПОХОВАННЯ І ВОСКРЕСІННЯ. 
 
В. Що говорили про хрещення деякі духовні лідери. 
 

Мартін Лютер   
Як вказує значення слова і самого таїнства, я за те, щоб ті, хто приймає хрещення,  

були при цьому повністю занурені у воду. 
 

Джон Кальвін   
 Слово “христити” означає занурювати. Тому немає сумніву,  

що саме занурення практикувала перша церква. 
 

Джон Уеслі  
 Поховання з Ним, спирається на хрещення через занурення згідно з традицією першої 

церкви. 
 
 
 
Попроси свого наставника розповісти тобі про те, як відбувається хрещення в твоїй церкві, що потрібно 
робити, який порядок і т.д. 
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ДЕНЬ 3 
Навіщо мені приймати хрещення? 

 

 
А. Щоб слідувати прикладу, який показав ______________________________________________________. 

 

 І сталося тими днями, -  прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана христився в 
Йордані.   

(Марка 1:9) 
 

Б. Тому що Христос ______________________________________________________________________ це. 
 

 Ісус сказав, “Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів...   

(Матвія 28:19-20) 
 

В. Це показує, що ти дійсно є _________________________________________________________________. 
 

... і багато з коринтян, почувши, увірували й охристились.  
 (Дії Апостолів 18:8) 

А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо.   
(1 Івана 2:3) 

 

Г. Тому що хрещення – це твоє свідоцтво віри світу і друзям. 
 

Д. Тому, що це _____________________________________________________________________________. 
 

Того образ, хрищення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго 
сумління, спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа,  

(1 Петра 3:21) 
 
 
 
Застосування: А чому для тебе важливо приймати хрещення? Поговори про це зі своїм другом-
наставником. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 

ДЕНЬ 4 
Практичне застосування Біблії  

 
Саме перше, що передує практикуванню Слова Божого в житті людини, це є роздуми над 

ним 
І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і 

що листя не в’яне його, і все, що він чинить, щаститься йому! 
(Псалом 1:3) 

 
Роздуми – це занурення в біблійний вірш для того, щоб знайти шляхи застосування його істини в моєму 
житті. 
 
Роздуми про Писання – це: 
 
А.  Римлян 8:29 і 2 Коринтян 3:18  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Б.  Ісуса Навина 1:8 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
 
Як практикувати Слово Боже? 
 
А.  Який наказ лежить в основі цього вірша? – післання Якова 1:22 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Б.  Яке попередження лежить в основі уривку з Матвія 5:19? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
 
В.  Для кращого і практичнішого застосування тексту подумай над такими питаннями: 

 по-перше, запитай: що це означало для тих, хто чув, у той час? 
 по-друге, запитай: який принцип лежить в основі? 
 по-третє, запитай: де і як я можу застосувати цей принцип? 

 
 

Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините!  
(Івана13:17) 

 
 

Знаючи всі ці істини, скажи,  чи готовий ти втілювати в життя з повною відповідальністю 
те,  що Бог тобі відкриває? 

______________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 5 
Віра від Слова Божого  

 
Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є,  

а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. 
(Євреїв 11:6) 

 
Ти вже багато про що дізнався, багато зрозумів, багато навчився, але є дещо, без чого це все дарма.  

Це – віра. 
А що таке віра? 
Прочитай Євр. 11:1 і дай відповідь своїми словами: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Звідки ж береться віра? 
 
Прочитай Римлян 10:17, і заповни пропущені слова: 
 
«Тож віра від _____________________, а ________________________ через ________________________» 

 
А. Для чого потрібна віра? 
 

 Щоб отримати прощення гріхів 
 Щоб отримати вміння перемагати гріх 
 Щоб отримати можливість жити по Слову Христа. 

 
Віра має величезне значення. Віра перетворює мертві знання в живу практику – «А праведний житиме 
вірою» (Римлян 1:17) 
 
Звідки береться віра? На початку записано вірш, де чітко видно – від Слова Божого. Як це пояснити – віра 
від Слова Божого?  
 
Сприйняття Слова Божого можна поділити умовно на дві частини:  
 

1) коли ти його чуєш   і  2) коли ти його читаєш.  
 
Це означає, що віра народжується від того, що ти слухаєш, а твоє слухання є від Слова Христового. Тому 
можна сміливо сказати, що твоя віра народжується і зростає від Слова Христового, від Біблії.  
Мало тільки просто читати щось із Біблії, потрібно ще чути Бога. А почути Бога можна тільки тоді, коли ти 
читаєш, вивчаєш Слово Боже з молитвою і відкритим серцем. 
 
Б. Застосування. 
Поговори про це із своїм другом-наставником і запиши як ця істина впливає на твоє життя. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 2 
Хто повинен приймати хрещення 

 
Отож ті, хто прийняв Його слово, охристилися ...   

(Дії Апостолів 2:41) 
 

А. Подивися на 39 вірш цього ж розділу, і дай відповідь, чиє Слово прийняли люди? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

На основі Дії 2:39, 41 яким повинен бути той, хто хоче прийняти хрещення?___________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Б. Ще одна умова, яка є обов’язковою для того, хто хоче приймати хрещення._________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство й Ім’я Ісуса Христа,  
чоловіки й жінки охристилися.   

(Дії Апостолів 8:12) 
 Що мені заважає христитись?... Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. 

 (Дiї Апостолів 8:36-38) 
 

Деякі церкви практикують “конфірмацію” для дітей (підтвердження хрещення). Цією церемонією ніби 
укладається заповіт між Богом і батьками зі сторони дитини. Батьки обіцяють виховувати дитину у вірі 
поки дитина не стане достатньо дорослою, щоб самій особисто сповідувати Христа. Цей звичай розпочався 
приблизно через 300 років після завершення написання Біблії. Таке хрещення відрізняється від того, про 
яке пише Біблія, де його приймали досить зрілі люди, щоб вірити. Ціллю хрещення є ваше публічне 
визнання своєї відданості Христу. 
 

В нашій церкві прийняття кожним членом хрещення таким способом, який показав Ісус, є 
обов’язковою вимогою членства, і ми дуже радимо людям слухатись повеління христитись. 
Яку ти маєш думку щодо хрещення дітей?________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

В. Коли можна приймати хрещення? 

Як тільки ти ______________________________________! 
 

 Ті, хто прийняв його слово (увірували), охристилися ... того дня! 
 (Дії Апостолів 2:41) 

 А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І, як 
шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: “Ось вода. Що мені заважає 
христитись?”А Пилип відказав: “Якщо віруєш із повного серця свого, то можна.” А той 
відповів і сказав: “ Я вірую, що Ісус Христос – то Син Божий!” ... І обидва ввійшли до 

води, і охристив він його.  
 (Дії Апостолів 8:35-38) 

 

Немає причини зволікати. Як тільки ти вирішив запросити Христа в своє життя, ти можеш і повинен 
прийняти хрещення. Якщо ти будеш чекати поки станеш “досконалим”, то ти ніколи не відчуєш, що вже 
готовий! 
 
Застосування: Чи готовий ти вже прийняти хрещення по вірі в Ісуса Христа? Поясни свою відповідь: 

Так ________                      Ні ________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Обговори свою відповідь із другом-наставником. 
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ХРЕЩЕННЯ 
ДЕНЬ 1 

Значення і важливість хрещення 
 

А. Хрещення ілюструє Христову __________________________ і ____________________________. 
 

Христос був умер ради наших гріхів ... Він був похований ... і що 3-го дня Він воскрес за 
писанням.   

(1 Коринтян 15:3-4) 
Ви були з Ним поховані у хрещенні, у Ньому ви разом й воскресли ...  

 (Колосян 2:12) 
 
Коли християнин приймає хрещення, він засвідчує, що помирає для гріха і воскресає для святого життя з 
Богом. 
 

Б. Хрещення показує твоє _______________________, в якому ти знаходишся. 
 

Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, - стародавнє минуло, ото сталось нове. 
(2 Коринтян 5:17) 

Отож ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих ... так 
щоб і ми стали ходити в обновленні життя. 

(Римлян 6:4) 
Хрещення також засвідчує, що християнин залишає старе, і живе усім новим. 
 

В. Хрещення не робить тебе віруючим – воно показує, що ти вже віруєш.  
Хрещення не спасає тебе, лише твоя віра в Христа робить це. Хрещення схоже на обручку – це зовнішній 
(видимий) прояв обіцянки, яку ти дав у своєму серці. 
 

Згідно Єфесян 2:8-9, що спасає людину? _________________________________________________________ 
 

Г. Хрещення це - _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Того образ, хрищення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго 
сумління, спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа,  

(1 Петра 3:21) 
 
На замітку: Слово хрещення має грецьке походження («баптизо»). Це слово означає занурення. І тому, 
коли говориться про хрещення як про дію, то мається на увазі занурення повністю у воду того, хто приймає 
хрещення. 
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Вірші, які потрібно пам׳ятати: 
Усе Писання Богом натхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в 

праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. 
(2 Тимофія 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 написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги 

свої, і тоді буде щастити тобі. 
(Ісуса Навина 1:8) 
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МОЛИТВА 
ДЕНЬ 1 

Що таке молитва? 
 

МОЛИТВА – спілкування з Богом. 
МОЛИТВА – вираження залежності творіння від свого Творця. 
МОЛИТВА – вираження благочестивого бажання. 
МОЛИТВА – прохання. 
МОЛИТВА – конфлікт з сатаною. 
МОЛИТВА – звернення до Отця через Духа Святого в ім׳я Ісуса Христа. 
 
Ціль молитви – висловити покору всевишньому Богу і впевненість у тому, що Він є вірний. За допомогою 
молитви ти можеш приносити до твого люблячого і мудрого Небесного Отця усе те, що є в твоєму серці. 
Молитва існує не для того, щоб про щось повідомити Бога, тому що Він знає все. Молитва дає тобі 
можливість благоговійного єднання з Богом, поклоніння Йому і визнання Його Тим, Хто все подає. 
Молитися в ім׳я Ісуса Христа означає просити на основі Його характеру, Його могутності, Його влади, але 
не нашої. 
 

А. Для віруючого, молитва – це постійний процес пізнання, який повинен розвиватись у духовну 
дисципліну.  

1. Про що запитували Ісуса учні (Луки 11:1)?       
           
2. Прочитай Римлян 8:26. 
     а. Хто допомагає у молитвах?         
     б. Що ти повинен робити, коли не знаєш про що молитися?      
 

Б. Молитва – це особистий діалог з Богом. Писання говорить, що Бог дуже цікавиться твоїми особистими 
проблемами.  

1. Що говорить про Господа Псалом 33(34):16?        
 
2. Що приносив в молитві до Бога Давид (Псалом 141(142):3)? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
3. Як тобі потрібно приступати до Бога (Євреїв 4:16)?       
 
4. Хоча ти маєш привілей доступу, про що застерігає Еклезіаст 5:1-2?________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
5. Яку потіху дає віруючим 1 Петра 5:6-7? _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

В. Молитва має силу. Вона може змінювати обставини і людей. Ти повинен молитися з вірою, що 
отримаєш відповідь.  

1. За кого молилась Церква в Діях 12:5?         
2. Як Бог відповів на їх молитви (Дії Апостолів 12:7)?      
 ________________________________________________________________________________    
3. Крім відповідей на молитви, що ще дарує Бог тим, хто молиться (Филип’ян 4:6-7)?   
           
 

Дуже могутня ревна молитва праведного! 
Якова 5:16 б 
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ДЕНЬ 5 
Пожертвування і десятина  

 
 

Десятина – це одна десята частина всіх наших прибутків, які ми повертаємо Богу для використання їх в 
Його Царстві. 
 
 Між десятиною і пожертвуванням є різниця: десятина – це віддавання 10% від твоїх прибутків, а 
пожертвування – це все, що ти даєш понад десятину. 
 

Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх. 
Приповісті 3:9 

А.  Чому Бог хоче, щоб я давав? 

1. Кого віддав Бог для тебе і навіщо? (Івана 3:16) 
____________________________________________________________________________________________
Саме тому Бог хоче, щоб і ти вмів також віддавати. 

2. Що говориться про серце і скарб в Матвія 6:21? _________________________________________________ 
Саме тому Бог хоче, щоб ти правильно відносився до грошей. 

3. До чого закликає Бог у 1 Тимофія 6:17-19? 
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. На що чи на Кого ти повинен надіятися  насамперед? (Приповісті 3:5,9) 
___________________________________________________________________________________________ 
Саме тому Бог хоче, щоб ти вмів розставатися зі своїми коштами. 

5. Як ти даєш, так і отримаєш – «Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам» (Луки 6:38) 

Блаженніше давати, ніж брати. 
Дії Апостолів 20:35 

 
Б. А чому саме десятина? 
5 причин із Слова Божого 

1. Левит 27:30________________________________________________________________________ 
2. Повторення Закону 14:23 ____________________________________________________________ 
3. Повторення Закону 8:18 _____________________________________________________________ 
4. Псалом 115:3 і ПовтореняЗакону16:17__________________________________________________ 
5. Малахії 3:10 _______________________________________________________________________ 

Якщо в тебе є вагання щодо вірності відповіді, поговори про це зі своїм другом-наставником. 
 
Застосування:                                                                                                                                                                              
Що ти повинен приносити Богу?_______________________________________________________________  
Куди ти повинен віддавати десятину?___________________________________________________________  
Коли ти повинен приносити десятину? _________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

28

ДЕНЬ 4 
Що і для чого відбувається в церкві?  

 
А. Устрій місцевої церкви 
1. В Єфесян 4:11-12 написано, що Бог дав людям у Церкві дари. 

а. Перерахуй їх: 
1.                                    3.  ________ 
2.                                    4.  ________ 
 

б. Бог обдарував людей у Церкві, щоб приготувати святих.  
 
Для яких цілей (вірш 12)? __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Пресвітери / єпископи: 

а. Вимоги до пресвітера чи єпископа зазначені в 1 Тимофія 3:1-7 і Тита 1:6-9. 
б. У чому полягають два найважливіших обов’язки пресвітера (1 Петра 5:1-2)? 
1)      
2)   _________ 

 
в. Які обов’язки несуть рядові віруючі перед пресвітерами (Євреїв 13:17)?   
           
 
3. Диякони 

Слово “диякон” означає “слуга, служитель”. Диякони повинні нести служіння потребам членів Церкви 
під керівництвом пресвітерів. Вимоги до дияконів записані в 1 Тимофія 3:8-13. 

4. Члени Тіла Христового. 
а. Яке застереження для віруючих міститься в Євреїв 10:25?     
          
б. В Євреїв 13:7 є настанови для тебе стосовно тих, хто навчає тебе Слова Божого.  
 
Якою повинна бути твоя реакція? (Обведи правильну відповідь). 

(1) Ти повинен закликати інших приходити і слухати їх. 
(2) Ти не повинен навіть мріяти, що твоя віра буде такою як у них.  
(3) Ти повинен спостерігати їх благочестиве життя і наслідувати приклад їх віри.  

в. Як ти повинен ставитися до інших членів церкви (1 Коринтян 12:25)? _________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
5. Як ти повинен підтримувати тих, хто поставлений проповідувати і навчати? 

а. 1 Коринтян 9:14         
б. Галатів 6:6____________________________________________________________________ 

Б. Вечеря Господня 
 
Вечеря Господня, або Ламання Хліба, - це одна з двох видимих Заповідей, даних Церкві Ісусом Христом. 

Друга Заповідь – хрещення. Вечеря Господня – це спомин страждань і смерті Ісуса Христа. 
 
Прочитай 1 Коринтян 11:23-26 і запиши відповіді на наступні запитання: 
 

1. Хліб – це нагадування про       _________ 
2. Чаша – це нагадування про      ___________________________ 
3. Кожного разу, коли Ви берете участь у ламанні хліба, смерть Господню звіщаєте (1 Коринтян 11:26).  
 
У світлі цієї істини, яке застереження міститься в 1 Коринтян 11:27-30? 
          
    _____________________________________________________ 
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ДЕНЬ 2 
Види молитов  

 
Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, 

(Римлян 12:12) 
 
А. Якою може бути молитва? 

1. Молитва наодинці з Богом. 
2. Молитва в малій групі. 
3. Молитва публічна. 

 

Б. Які є основні частини молитви? 
 

Основні складові молитви: 
 

 Прославлення 
Два види прославлення:  1) Поклоніння – прославлення Бога за те, який Він є 
                                                     2) Подяка – прославлення Бога за те, що Він зробив. 
 

 Покаяння в своїх гріхах 
4 кроки до прощення: 
 
1. Псалом 138:23-24 _________________________________________________________ 

 
2. Приповісти 28:13 __________________________________________________________ 

 
3. Матвія 5:23-24 ____________________________________________________________ 

 
4. 1 Івана 1:9 ________________________________________________________________ 

 
 Подяка  

Складіть список всього, за що ти дякуєш і повтори його під час молитви. Дякуй Йому і за неприємні 
моменти у твоєму житті. Дякуючи Богу, ти зможеш побачити Його волю. 
 

 Прохання 
За проблеми інших людей – сім׳я, друзі-християни, друзі, які можуть бути християнами, духовні лідери, 
влада і т.д. 
За твої власні проблеми. 
За твої особисті прохання. Тут ти можеш в своєму духовному щоденнику записувати свої прохання і 
відповіді Бога на них. 
 

В. Молитва з постом 
 

Що таке піст і молитва? 
Піст – це посилена молитва 
Піст – це очищення від усього, що може перешкоджати молитві. 
Піст – це рішуче вираження відмови від менших задоволень (земних), щоб отримати більші (духовні). 
Піст – це виключно особисті відносини між людиною та Богом. 
Піст – це практично вираження керівництва Духа над плоттю. 
 

Застосування: поговори про молитву з постом зі своїм другом-наставником. Запитай в яких випадках 
потрібно постити і що це дає. Запиши, що ти взнав про це: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 3 
Чому важливо молитися?  

 
А. Багато разів у Біблії Бог закликає віруючих бути тривалими в молитві. 

1. В Луки 18:1 Ісус навчав учнів, що треба молитися завжди і не ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Що є Божа воля для віруючих в Ісуса Христа (1 Солунян 5:17)? __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Коли повинні молитися віруючі (Єфесян 6:18)?       ___ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Б. Біблія – це Божий  довідник з молитви. Тут ти знайдеш багато порад, що допоможуть тобі практично 
навчитися молитися.  
 
1. На що могли надіятись учні Ісуса через наполегливість у молитві (Луки 11:5-10)?    
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Про що говорить Ісус, як про необхідну умову для ефективної молитви (Івана 15:7)?    
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Згідно з 1 Івана 5:14, у чому ти можеш бути впевненим, коли молишся?   
 ___________________________________________________________________________________ 
 
В. Розглянь наступні вірші і запиши, які існують перешкоди у молитві.  

 

1. Псалом 65:18           
 
2. Якова 4:3______________________________________________________________________________ 
 
3. 1 Петра 3:7           

 
 
Застосування. Подумай над тим, чи любиш ти молитовне життя. Завтра в тебе буде чудова нагода глибше 
перевірити своє молитовне життя. 
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ДЕНЬ 3 
Мала група – духовна сімя  

 
Домашня група (мала група) – це Тіло Христове, Церква, яка має всі ознаки життя, 

невеликі динамічні зібрання, сфокусовані на Христі; мають свою структуру і  свою ціль, 
свої відмінності і свої якості; можуть рости та утворювати собі подібні домашні групи. 

 

Як велика церква може підтримувати близькі дружні стосунки своїх членів? Для цього кожному члену 
необхідно бути частиною зібрання. Є 2 види зібрань церкви: великі богослужіння, і домашні групи. 
 

І щоденно у храмі й домах безупинно навчали, і звіщали Євангелію Ісуса Христа. 
Дії Апостолів 5:42 

 

А. Яка мета малих груп? 
 

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

І вони перебували в науці апостольській                                Дії Апостолів 2:42     
 

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

… та в братерській спільноті                                                Дії Апостолів 2:42 
 

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

… та в молитвах                                                                      Дії Апостолів 2:42 
 

4. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Не прилучилася була жадна Церква до справи давання й приймання для мене, самі тільки ви 
Филип’ян 4:15 

 

5. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

… поживу приймали із радістю та в сердечній простоті             Дії Апостолів 2:46 
 

6. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

… вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу                     Дії Апостолів 2:47 
 

7. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

І щоденно до Церкви Господь додавав тих, що спасалися                Дії Апостолів 2:47 
 

Б. Деякі переваги малої групи в церкві 
 

 Домашня група в церкві – це сіль і світло світу 
 Домашня група допомагає церкві успішно і більш оптимально турбуватися про людей 
 Домашня група – це місце, де прості члени стають лідерами і отримують ефективну 

підготовку до служіння 
 Новозаповітні спілкування віруючих глибше і більш турботливо 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 невимушено 
 Домашня група спонукає всіх до участі в служінні 
 Домашня група проявляє гнучкість в служінні на різних мовах, для людей різних вікових 

категорій, соціального та економічного походження 
 Домашня група складає будівельні блоки 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 розмножуватися. 

 
Застосування: 

1. Якщо ти ще не є учасником малої групи, то поговори про це зі своїм другом-наставником і 
визначся, яку групу ти будеш відвідувати. 

2. Якщо ти вже відвідуєш домашню групу, то просто цінуй цим!  
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ДЕНЬ 2 
Вселенська та місцева церква 

 

1. Вселенська Церква 
 

“Церква – це не будівля, а група віруючих; не конфесія, чи секта, чи товариство, а духовне 
Тіло. Церква – це не організація, а…спільність, що об’єднує усіх відроджених дітей 
Божих.”  

Джон Ф. Макартур 

 

А. Прочитай Колосян 1:18 і Єфесян 5:23 
 

1. Яке місце займає Христос у Церкві?         
2. Як описана Церква?          

 

Б. Якою ціною придбав Церкву Христос (Дії 20:28)?       
 

В. Як людина може стати членом Тіла Христового?       
________________________________________________________________________________________ 
 
1. Колосян 3:15  Ми     в одному тілі. 
2. 1 Коринтян 12:13  Ми     в тіло одне. 
 
2. Місцева церква. 

Новий Завіт описує, як віруючі збирались разом, щоб поклонятись Христу, отримувати настанови з 
Писання, допомагати у потребах один одного, молитись і благовістити.  

 

А. Опис місцевої церкви 
 

1. Де збирались віруючі до того, як з’явились храмові споруди (Римлян 16:4; 1 Коринтян 16:19)?  
           
 
2. В який день тижня вони звичайно збирались (Дії Апостолів 20:7)?      
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Зазнач чотири речі, у яких перебувала рання Церква (Дії Апостолів 2:42):  
 

а.       в.     
б.       г.     

 

Застосування: напиши своїми словами як ти зрозумів, що таке вселенська церква і місцева церква. В чому 
їх подібність і відмінність? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ДЕНЬ 4 
Як молитися кожен день?  

 
А.  Як досягнути сильного молитовного життя? – Матвія 6:5-8 
 

 Починай молитву з правильним ставленням до неї 
Матвія 6:5 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Не намагайся зобразити набожність і не намагайся наслідувати інших. 
 

 Будьте щирими 
Матвія 6:6 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 Будьте конкретними 
Матвія 6:7,8 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Б.  Як потрібно молитися, щоб отримати відповідь? – коли ти бачиш відповідь на молитву, у тебе є більше 
бажання молитися. 
 
УМОВИ МОЛИТВИ, ПРИ ВИКОНАННІ ЯКИХ МОЖНА ОЧІКУВАТИ ВІДПОВІДЬ: 
 
Якова 1:5-7, Євреїв 11:6 ______________________________________________________________________ 
Римлян 8:26 ________________________________________________________________________________ 
Марка 11:25:26, Колосян 3:13 _________________________________________________________________ 
Івана 9:31 __________________________________________________________________________________ 
 
ПРИЧИНИ, ЧОМУ МОЛИТВА ЗАЛИШАЄТЬСЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ 
 
Якова 4:3 ___________________________________________________________________________________ 
Псалом 65:18 ________________________________________________________________________________ 
 
Прохання в молитві суперечить волі Божій, а, можливо ,відповідь просто затримується – Бог приготував 
щось краще. 
 

Перевір своє молитовне життя! 
 

  Скільки на день (годин) Скільки на тиждень (годин) 
Відпочинок (сон, прогулянки, т.п.)   

Їжа (сніданок, обід, вечеря)   
Робота   

Телевізор   
Спілкування з сім׳єю   

Служіння, відвідини Церкви   
Непотрібні розмови   
Домашня праця   

Навчання (якщо є)   
Молитва, читання Біблії   
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ДЕНЬ 5 
Віра в молитві (молитва з вірою) 

 
Є відомий вислів: багато молитви – багато сили, мало молитви – мало сили. Те саме можна сказати про 
молитву і віру: багато молитви – багато віри, мало молитви – мало віри. Як твоя молитва впливає на твою 
віру? Як молитися так, щоб росла твоя віра? 
 
Є декілька вимог, які ставить Біблія. І сама перша вимога записана в Євреїв 11:6. Сьогодні ти дізнаєшся як 
потрібно молитися так, щоб росла віра.  
 

Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є,  
а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду.   

(Євреїв 11:6) 
 
Що в цьому вірші зазначено, що повинна мати людина, щоб догодити Богу. Що це? 
____________________________________________________________________________________________ 
  
Якова 1:5-6 – як потрібно молитися, щоб отримати відповідь (можеш подивитися попередній урок) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Івана 16:24 – молитва підтримує мою віру тоді, коли я _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Филип’ян 4:6-7 – що робить молитва з вірою або віра в молитві в твоєму житті? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Застосування: попроси свого друга-наставника поділитися з тобою істиною, що означає молитися і вірити 
в те, що буде відповідь на молитву. Подумай і напиши як Бог може відповідати на молитву, і чи потрібна 
віра, щоб прийняти таку відповідь?  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Вірші, які потрібно пам׳ятати: 
Не просили ви досі нічого в Ім’я Моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. 

(Івана 16:24) 
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. 
(Филип’ян 4:6,7) 
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ЦЕРКВА 
ДЕНЬ 1 

Що таке церква? Навіщо ходити на зібрання?  
 

Церква – це спільність віруючих людей в Ісуса, що хрещенні Духом Святим в Тіло Христа, тобто церква – 
це тіло Ісуса Христа, що складається з віруючих людей. Завтра ви будете мати змогу детальніше дізнатися 
про церкву. А сьогодні ми поговоримо про те, навіщо ходити в церкву? 
 
1. В церкві ви можете мати спільність 
В Біблії вживається грецьке слово “κοινονια”(койнонія) на позначення спільноти, або спільність, у Тілі 
Христовому. Це слово означає “участь у спільній справі, для спільної мети”. Латинський еквівалент 
communion вказує на єднання з Богом та з іншими віруючими.  

 
А. Чого бажає Бог для кожної місцевої церкви  (1 Коринтян 1:10_____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Б. Єфесян 4:2-3: 
1. Що сприяє єдності церкви (вірш 2)? __________________________________________________________ 
2. Який обов’язок покладається на тебе (вірш 3)? _________________________________________________ 

 

В. Прочитай Филип’ян 2:1-4. 
Що є вирішально важливим для збереження єдності у церкві (вірш 3)? ______________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Г. Мати спільність у Тілі Христовому означає знати про життя один одного. Нижче подані ті сфери, у яких 
християни повинні нести служіння один для одного.  
 

1. Римлян 14:19    ____________________________________________ 
2. Галатів 5:13        _________ 
3. Галатів 6:2_____________________________________________________________________________ 
4. Якова 5:16_____________________________________________________________________________ 
 

2. В церкві ти можеш разом з іншими віруючими поклонятися Богу. 
Слово “поклоніння” мало первинне значення “визнання цінності когось чи чогось”. Ми поклоняємось Богу, 
коли віддаємо Йому хвалу за те, Хто Він є. Поклоніння – це визнання особистості Бога, Його атрибутів, 
природи і діянь. Поклоніння походить із вдячного серця, що наповнене любов’ю, відданістю і покорою 
Богу. 

 

А. Бог бажає правдивих богомольців.  
Прочитай Івана 4:23-24. Яким ти повинен бути, якщо поклоняєшся Богу? (вірш 24)? 
           

 
Якщо ми повинні поклонятись Богу в правді (тобто, не в неправді), 

ми повинні прагнути пізнавати Його через вивчення Його атрибутів і дій. 
 

Б. Ми поклоняємось Богу, тому що Він достойний найбільшої хвали.  
     Прочитай Об’явлення 4:10-11 і дай відповіді на наступні запитання: 
 
1. Що достойний прийняти Бог?           
2. Чому?            

 

В. Як ти повинен поклонятися Богу? 
 

1. Псалом 65:4 ________________________________________________________________________ 
 

2. Вихід 34:8 _____________________________________________________________________________ 
 

3. Псалом 94:1-6_______________________________________________________________________ 




