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1. Поздравляем! Вы взяли на себя смелость учить
новоуверовавшего, используя уроки “Новая
жизнь во Христе” в качестве пособия. Эти
занятия могут принести плод, имеющий вечное
значение!
2. Пусть Библия будет Вашим постоянным
авторитетом при ответе на все вопросы.
Учащийся должен самостоятельно находить
стихи по ссылкам и стараться самостоятельно
отвечать на вопросы, основываясь на смысле
прочитанных стихов Библии.
Некоторые новоуверовавшие сначала будут
нуждаться в помощи при поиске стихов в
Писании.
3. Это пособие может использоваться по-разному.
В общем случае, Вы будете использовать один
урок в неделю, давая задание своему ученику
выполнять домашнюю работу по каждому
уроку.
4. Старайтесь не затягивать каждое занятие.
5. Поощряйте ученика отвечать на вопросы,
используя свои собственные слова. Избегайте
переписывания ответов из текста Библии. Это
поможет ученику научиться анализировать
смысл изучаемых стихов.
6. Избегайте стремления читать проповедь.
Задавайте вопросы, чтобы увидеть, что понял
ученик, и поощряйте его активное участие.
7. Готовьтесь к каждому занятию. Как учителю
Вам нужно быть знакомым с содержанием и
ключевыми мыслями каждого урока.
Ваша подготовка должна включать молитву за
своего ученика и за себя лично.
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8. Просите своего ученика думать о практическом
применении изученного. Помогите ему найти
конкретные пути применения того, что он
узнал.
Именно на это указывают задания на полях
каждого урока.
9. Помогите ученику возрасти в навыке молитвы.
Показывайте ему как молиться при совместной
молитве с ним.
10. Нужно понять, что “ученичество” означает
гораздо большее, чем изучение 13 уроков
в пособии “Новая жизнь во Христе”. Оно
означает изменение в жизни ученика.
Это пособие - только начальная помощь.
Ученик будет нуждаться в постоянной
помощи в изменении своего характера, своего
мышления, своих привычек и т.д.
11. Жизненно важно, чтобы ученик выработал
такие полезные привычки как ежедневное
чтение Библии, молитву и запоминание стихов
Библии.
В начале каждого урока, выделяйте
определенное время на то, чтобы повторить
предыдущий стих для запоминания и узнать
у ученика, как он справляется с ежедневным
чтением Библии. Не критикуйте его, если он
не сделал домашнюю работу полностью, но
ободрите его выполнять все задания пособия.
12. Будьте чуткими к тому, что Бог делает в жизни
ученика. Выделяйте определенное время на
каждом уроке, чтобы отвечать на его любые
вопросы или помочь ему разобраться в трудных
ситуациях, с которыми он может сталкиваться
в своей личной жизни.
.Возможны случаи, когда у Вас не будет времени
отвечать на все вопросы ученика во время урока. В
таких случаях выберите самые важные вопросы и о

Ласкаво просимо в Божу сім’ю
Довіривши своє життя Христові, Ви почали нове життя – свій
новий шлях з Христом! Цей посібник покаже Вам, що говорить
Біблія про християнське життя. Християнське зростання – це
процес. Кожен день нам потрібна духовна їжа і ходження з Хри
стом. Чим більше часу ми віддаємо своїм новим відносинам з
Христом, тим швидше ми стаємо зрілими християнами.

Як жити з Христом
1. Читайте свою Біблію щоденно, щоб краще знати Христа.
2. Щодня звертайтесь до Бога в молитві.

3. Дозвольте Богові керувати Вашим життям, підкоривши себе Його
волі.
4. Говоріть іншим людям про Христа.
5. Шукайте спілкування з іншими віруючими в тій церкві, де
проповідується Христос.

6. Найдіть одного або двох віруючих, з якими Ви можете спілкуватись та
молитись про свої успіхи та невдачі.
7. Нехай Ваше нове життя проявляється через Вашу любов та
зацікавленість до інших людей.

БІБЛІЯ
Іс.Навин 1:8

ХРИСТОЦЕНТРИЧНЕ життя
ЦЕРКВА
Євр.10:24

Християнське життя можна зобразити за
допомогою хреста, який намальовано справа.
Христос є центром нашого нового життя, і ми
живемо, корячись Йому.

ХРИСТОС
Галатів 2:20

Вертикальна площина відображує наші вза
ємовідносини з Богом через молитву та читання
Біблії.
Горизонтальна площина відображає наші
взаємовідносини з іншими людьми. Ми шукаємо
спілкування з іншими членами церкви.
Нам необхідно проповідувати Євангеліє тим,
хто не є в церкві.

МОЛИТВА
Фил. 4:6
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СВІДОЦТВО
Матвія 4:19

Крок 1

СПАСЕННИЙ!
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови?

___ Щоб спастися мені потрібно вірити лише в те, що Бог існує.
___ Гріх призводить до розділення між Богом і чоловіком.
___ Я спасенний через відвідування церкви та добрі діла.

ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ

ЖИТТЯ В МИНУЛОМУ
1. Згідно Ефесян 2:1, яким було наше становище, до того як Христос дав
нам вічне життя? _______________________________________________

Якщо ви прийняли Христа як
свого Спасителя, напишіть тут
дату свого рішення (якщо ви
пам’ятаєте)

2. Чи всі люди згрішили, згідно Римлян 3:23? Так ❏
Ні ❏
Тоді, в якому становищі були ми, до того, як визнали Христа своїм
Спасителем? ___________________________________________________

Якщо Ви ще не прийняли
Христа, чи бажаєте Ви
прийняти Його зараз?
❏ Так
❏ Ні

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Біблія каже, що ми були засуджені (Івана 3:18). Чому? _______________
______________________________________________________________

_________/________/_______

Якщо Ви зробили це сьогодні,
запишіть будьласка
сьогоднішню дату:
_________/________/_______

ПРАЦЯ БОЖА
4. Як описано Бога в Ефесян 2:4-5? _________________________________
______________________________________________________________

5. Що Бог зробив для нас, згідно цього віршу? ________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Яким чином Бог показує нам Свою любов, згідно віршу Римлян 5:8?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Прочитайте вірші Ефесян 2:8-9. Бог постановив, що ми не будемо
спасенними через наші діла (вірш 9). Якими ділами люди намагаються

спасатися? ____________________________________________________

______________________________________________________________
8. Ми спасенні _________________ через ______________ (вірш 8).
Благодать означає “незаслужений подарунок”, тобто Бог дав нам спасіння, не
дивлячись на те, що ми його не заслуговуємо.

9. В що нам потрібно вірити, щоб стати дітьми Божими? (Галатів 3:26)

______________________________________________________________
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ПОДУМАТИ
Подумайте про свою сім’ю та
про всіх тих, кого Ви любите.
Згадайте, як гріх впливав на
Вас.
Подумайте про своє майбутнє.
Якби Ви продовжили своє
старе життя, то викликали
б на себе гнів Божий.
Прочитайте Об’явлення 20:
11-15 і подумайте над
змістом цих віршів. Будьте
вдячні Богові за Його велику
любов.
Тепер, коли Ви в Христі, і
Ви – нова особа, ваші вчинки
змінилися. Відзначте ті зміни,
які Ви помітили протягом
останнього тижня:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

РОСТИ
Важливо сформувати звички,
які допоможуть Вам рости в
християнському житті.
Подібно
до того,
як фізичні
вправи
зміцнюють
Ваш організм,
духовна
дисципліна допомагає Вам
зростати в Христі.
Це включає в себе дослідження
Біблії, молитву та вивчення
Біблійних віршів.
Важливо не лише вивчати ці
уроки, але й щоденно читати
Біблію та молитися.
На цьому тижні прочитайте
з 1 по 7 розділи Євангелія від
Івана. По одному розділу в
день.
Моліться перед читанням,
готуючи своє серце прийняти
те, що Бог дасть Вам через
читання Його Слова.

10. Своїми словами поясніть, що значить вірити в Христа? _______________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

НОВЕ ЖИТТЯ
11. З якою метою прийшов Христос? (Івана 10:10) _____________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

12. Що Бог пропонує тим, хто прийме Христа? _________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13. Що відбувається з тими, хто прийме Христа, згідно Івана 5:24? ________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Для чого ми створені в Христі, згідно Ефесянам 2:10?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Зверніть увагу, що ми спасенні не добрими ділами, а для добрих діл.

Після читання зверніться до
Нього в молитві, роздумуючи
над щойно прочитаним.

15. Прочитайте 2 Коринтян 5:17. “Перебування в Христі” означає, людина
прийняла Його своїм Спасителем. Тому, ким стає той, хто в Христі?

З Божою допомогою з
сьогоднішнього дня Ви будете
щоденно читати по одному
розділу з Біблії.

16. Поясніть своїми словами, що означає фраза “стародавнє минуло, ото

Дата: ____________________

_______________________________________________________________
сталось нове”: __________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Повторення:

Своїми словами повторіть зміст того, що Ви вивчили.
1. Яким було ваше життя без Христа? ___________________________

__________________________________________________________

Вивчіть напам’ять вірші
Ефесян2:8-9
“Бо спасенні ви благодаттю
через віру, а це не від вас, то
дар Божий не від діл, щоб
ніхто не хвалився”
В додатку 1 Ви знайдете
картки, які допоможуть Вам
запам’ятати цей вірш.

__________________________________________________________
2. Що Христос зробив для Вас? _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Яким чином Ви можете щоденно показувати своє нове життя в Христі?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Крок 2

БЕЗПЕКА
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови
____ Ви можете тепер бути впевнені, що маєте вічне життя.
____ Бог хоче, щоб я грішив, щоб не проявляти до мене любов.
____ Якщо я згрішу і помру не сповідавши цей гріх, то буду спасенним.

ДЯКУВАТИ

БОГ – ОСНОВА МОЄЇ БЕЗПЕКИ
1. Прочитайте Римлян 8:38-39. Чи може людина бути відділена від Божої

любові, після того, як вона прийняла Христа? ______________________

______________________________________________________________
Прочитайте Івана 10:27-29 та дайте відповіді на запитання 2-7
2. Що нам пропонується? (вірш 28) _________________________________

Згідно Івана 10:28-29, Ви
знаходитесь в руці Ісуса
Христа, і в той же час в руці
Отця. Уявіть наскільки
захищене Ваше життя в Їх
руках! Двічі поособливому
говориться, що ніхто не
зможе вихопити нас з Божої
руки.

_____________________________________________________________

3. Хто дає вічне життя? (вірш 28) __________________________________
4. Чи можете закінчити Ви те, що є вічним? _________________________
Дієслово “даю” стоїть в теперішньому часі. Це вказує на те, що в
нас вже є вічне життя. Вічне життя починається не тоді, коли ми
помремо, а коли приймаємо Христа як свого особистого Спасителя.

5. Коли ми загинемо? (вірш 28) ____________________________________
_____________________________________________________________

6. Чи можливо, щоб нас хто вихопив з руки Христа? (вірш 28)

_____________________________________________________________

7. Чи може хтонебудь вихопити нас з руки Отця? (вірш 29)

_____________________________________________________________

Тепер прочитайте Ефесян 1:13-14 та дайте відповіді на запитання 8-9
8. Яку працю чи дію звершив для нас Бог? (вірш 13) __________________
____________________________________________________________

9. Коли ми були запечатані? (вірш 13) ______________________________
____________________________________________________________

Бог дав нам Святого Духа як гарантію (“завдаток”) того, що ми
належимо Йому, поки Христос прийде за нами.

Прочитайте розділ “Хто я є в Христі” і додатку 2 в кінці посібника.

Що Ви відчуваєте, читаючи ці твердження? Чи додають вони Вам впевненості?
___________________________________________________________________
8.

ПОДУМАТИ І
ВИЗНАЧИТИ
Грішити – значить чинити,
думати або говорити проти
волі Божої. Хоча Бог любить
мене, Він ненавидить мій
гріх.
Подумайте і напишіть дві
причини, чому на Вашу
думку християнин повинен
уникати гріха.
1. ______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
2. ______________________
________________________
________________________
________________________

10. Прочитайте 1 послання Івана 5:11-12. Чи маєте Ви вічне життя?

_______________ Як Ви можете знати, маєте Ви вічне життя чи ні?

______________________________________________________________
БОГ ЗАСТЕРІГАЄ МЕНЕ

РОБИТИ
На цьому тижні моліться
до Бога про близьку Вам
людину, яка ще не прийняла
Ісуса. Просіть про її
спасіння.
Запишіть ім’я цієї людини:

________________________
Запам’ятайте по порядку
назви перших дванадцяти
книг Нового Заповіту:
Євангеліє від Матвія
Євангеліє від Марка
Євангеліє від Луки
Євангеліє від Івана
Дії Апостолів
Послання до Римлян
Перше послання до
Коринтян
Друге послання до
Коринтян
Послання до Галатів
Послання до Ефесян
Послання до Филипян
Послання до Колосян

ВІРИТИ
На цьому тижні читайте
розділи 8-14 Євангелія від
Івана (по одному розділу
в день).
Запам’ятайте вірші з
Євангелія від
Івана 10:27-28
“Мого голосу слухають
вівці Мої, і знаю Я їх, і за
Мною слідком вони йдуть.
І Я життя вічне даю їм, і
вони не загинуть повік, і ні
хто їх не вихопить із Моєї
руки.”

11. Ми бачимо у віршах послання Римлян 8:38-39, що Бог дивиться на нас
очима любові. Але, оскільки я вже спасенний, чому я не повинен грати з
гріхом? Прочитайте вірші послання Римлянам 6:1-2

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Прочитайте Євреям 12:5-10 і дайте відповіді на питання 12-13.

12. Бог карає мене, тому що я – Його дитина. Чому Він це робить? (вірш 6)

______________________________________________________________
______________________________________________________________

13. З якою метою Бог карає мене? (вірш 10) ___________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
БОГ ДАВ МЕНІ АЛЬТЕРНАТИВУ
Бог не хоче, щоб ми свідомо грішили. Але оскільки, ми – люди,
то всі ми піддаємось спокусам. Це означає, що ми завжди будемо
боротися з гріхом.
Що трапиться з Вами, якщо Ви згрішите? Ви не втратите
своє спасіння, але втратите зв’язок спілкування з Богом. Він,
будучи люблячим Отцем, дав шлях, щоб уникнути спокус, а
також шлях, щоб знову наблизитись до Нього після того, як ми
згрішимо. Ми детальніше вивчимо це на уроці No3.

ГЛИБШИЙ ПОГЛЯД
Прочитайте 1 Коринтян 3:11-15. У всіх християн буде перевірка – не
для того, щоб визначити спасенні вони чи ні, але щоб випробувати їх
вчинки.
Якщо вони догоджали Богові, то вони отримають нагороду. Якщо ні, то
вони втратять особливі нагороди (ці нагороди не є їхнім спасінням тому,
що спасіння залишається в них згідно віршу 15).
Будуть у Вас нагороди, чи Ви спасетесь так, як через вогонь? _______

____________________________________________________________

____________________________________________________________
9.

Крок 3

ПЕРЕМОЖЕЦЬ!
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ У випробуваннях ми обов’язково згрішимо, оскільки ми – слабкі.
____ Якщо ми згрішимо і сповідуємо гріх перед Богом, Він простить нас.
____ У нас є духовні вороги, які спокушують нас.

ІСНУЄ БОРОТЬБА (КОНФЛІКТ)
Біблія каже, що Бог нас не спокушує (Якова 1:13).
Тоді, хто вони – наші духовні вороги?
1. Згідно віршу Якова 4:4 _________________________________________
2. Згідно віршу Галатів 5:17 _______________________________________
3. Згідно віршу 1 Петра 5:8 _________________________________________
Як ми повинні відповісти нашому ворогу?
4. Світові (Римлян 12:2) __________________________________________

ТРОХИ ГЛИБШИЙ
ПОГЛЯД
Всі ми піддаєжмося
спокусам, але це не означає,
що ми повинні впадати в гріх.
1. Спокуси притаманні
людині. Але можна мати над
ними перемогу.
2. Бог обмежує спокуси. Ми
здатні протистояти їм.
3. При кожній спокусі Бог
дає нам вихід з неї.

_____________________________________________________________

5. Плоті (Галатів 5:16) ___________________________________________

_____________________________________________________________

6. Дияволу (Якова 4:7) ___________________________________________

_____________________________________________________________

		
		
		
		

Подумайте
над цими
істинами та
повірте їм.

Є ПЕРЕМОГА
7. Хто більший сатани? (1 Івана 4:4) _______________________________
____________________________________________________________

8. Хто живе з віруючим? (1 Коринтян 3:16) _________________________
9. Хто дає нам перемогу? (1 Коринтян 15:57) _______________________

____________________________________________________________

Бог, Який перебуває у віруючих, дає нам ресурси для перемоги в боротьбі.
Тому, що ми повинні робити, щоб не впасти в спокуси?
10. Згідно віршу Псалом 119:11 _____________________________________
_____________________________________________________________

11. Згідно віршу Матвія 26:41 ______________________________________

_____________________________________________________________

12. Згідно віршів Приповісти 4:14-15 ________________________________

_____________________________________________________________

13. Згідно віршу 2 Тимофія 2:22 ____________________________________

_____________________________________________________________
10.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Християнин може перемогти
спокуси від духовних ворогів.
Ви можете пригадати
останній випадок, коли Ви
були спокушувані і отримали
перемогу над цією спокусою
з Божою допомогою?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ
Я сповідую свій гріх перед
Богом. (Псалом 32:5). Але
бувають обставини, коли я
повинен зробити ще один
крок.
Якщо я грішу, і цим чиню
вплив на іншу людину, то я
повинен шукати та просити
прощення у неї (Якова 5:16,
Матвія 5:23-24.
Перефразувавши слова
апостола Івана, можна
сказати: Як я можу
бути правим перед Богом,
Якого я не бачив, якщо я
неправий перед братом свої
м, якого я бачив?
(1 Івана 4:20).
ДЛЯ ВИКОНАННЯ
На цьому тижні помоліться
до Господа за товариша,
знайомого чи сусіда, який
потребує пізнання Ісуса
Христа.

На цьому тижня я молюся за
________________________
Запам’ятатйе по порядку
наступні сім книг Нового
Завіту, після повторення
дванадцяти перших:

Перше послання до Солунян
Друге послання до Солунян
Перше послання до Тимофія
Друге послання до Тимофія
Послання до Тита
Послання до Филимона
Послання до Євреів

Є ПРОЩЕННЯ
14. Згідно віршу 1 Івана 1:8, який віруючий здатний не грішити? ___________

_______________________________________________________________
Коли віруючий грішить, то зв’язок між ним та Богом порушується.
Бог не терпить гріх, недивлячись на те, що Він любить Вас. Господь
не чує Ваших прохань, поки немає Вашого сповідання у гріху.

15. Що ми повинні робити, щоб отримати прощення? (Прочитайте вірш

1 Івана 1:9) ____________________________________________________
______________________________________________________________

			

ЯК МИ СПОВІДУЄМО ГРІХ?

			
			

Сповідь – це не лише визнання гріха.
Істинна сповідь вимагає наступного:

а. Будьте щирими.

б. Будьте людиною, що розкаюється (прагніть повністю
відвернутися від гріха).

в. Будьте конкретними (вкажіть виразно, в чому полягав
Ваш гріх).

г. Сповідайте гріх відразу (як тільки я усвідомив свій гріх,
я повинен сповідати його. І навпаки, небезпечно впадати
в нові гріхи).
д. Сповідайте смиренно (просіть прощення в тих, на
кого вплинув Ваш гріх).

е. Прийміть прощення. Ми не повинні мучити себе за
той гріх, який споівдали. Якщо Бог простив нас, ми
повинні прийняти це прощення та дякувати Йому за це.

16. Згідно з віршем 1 Івана 1:9, що є результатом того, що Ви сповідали
свій гріх?
а. _____________________________________________________

б. _____________________________________________________
ДЛЯ НАВЧАННЯ
На цьому тижні
прочитайте 15-21
розділи Євангелія від Івана.
По одному розділу в день.
Запам’ятайте вірш
1 Івана 1:9:
“Коли ми свої гріхи
визнаємо, то Він вірний та
праведний, щоб гріхи нам
простити, та очистити нас
від неправди всілякої.”

ВИСНОВОК
1. Хто є нашими духовними ворогами?
2. Які в нас є засоби для отримання перемоги?

3. Якщо я згрішу, що я повинен зробити, щоб отримати прощення?

11.

Крок 4

БОГ ВСЕОСЯЖНИЙ
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ В мене є право самостійно керувати своїм власним життям.
____ Якщо я віддам все керівництво Господу, Він забере все цікаве
з мого життя.
____ Я сам знаю, як керувати своїм життям. Ніхто не має права
вказувати, що мені робити.

САМОПЕРЕВІРКА

ХТО МІЙ ГОСПОДАР?
Одне з імен, яке найчастіше використовується по відношенню до
Христа – Господь. Навіть недивлячись на те, що сьогодні світ живе
повставши проти Бога, настане день, коли кожне коліно схилиться перед
Христом и кожен язик визнає, що Ісус Христоc є Господь (Фил. 2:10-11)
1. Яке значення виразу “Ісус Христос – Господь мого життя?” __________
_____________________________________________________________

2. Яке право має Христос щодо мого життя?
Колосян 1:16 _________________________________________________
2 Коринтян 5:15 ______________________________________________
Кому моє життя належить сьогодні? _____________________________
МОЯ ВІДПОВІДЬ
3. Якщо Бог володіє мною, то як я повинен жити згідно з віршем

2 Коринтян 5:15? _____________________________________________
____________________________________________________________

4. Прочитайте вірш Галатів 2:20. Цей вірш містить в собі суть
християнського життя.
Поясніть настпуний вислів: “І живу вже не я, а Христос проживає в

мені.” _______________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Бути “розп’ятим з Христом” означає, що моє старе життя мертве, або
залишилось у минулому. Тепер у мене є нове життя в Христі разом з
силою премагати гріх.
5. Як я повинен жити цим новим життям у Христі? Прочитайте другу

половину віршу Галатів 2:20. ___________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
12.

Існує багато речей, які самі
по собі не є поганими, але які
можуть зайняти те місце в
нашому житті, яке належить
лише Христу.
В списку, що подається
нижче, відзначте те, що є
прешкодою роботі Христа у
Вашому житті.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Майно
Друзі
Плани
Робота
Хоббі (захоплення)
Звички
Мій характер
Сім’я
Інше _________________

ДЛЯ РОЗДУМІВ
Які конкретні сфери свого
життя Ви ще не віддали
Господу, щоб Він ними
керував?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
РОБИТИ
Запам’ятайте по порядку
наступні книги Нового Завіту,
повторивши попередні:
Соборне послання Якова
Перше соборне послання Петра
Друге соборне послання Петра
Перше соборне послання Івана
Друге соборне послання Івана
Третє соборне послання Івана
Соборне післання Юди
Відкриття Івана Богослова

ПОДОЛАННЯ СТРАХУ
Ви боїтеся вручити все
своє життя Христу?

6. Який є хороший метод, щоб дізнатися, чи є Христос Господом мого

життя? Луки 6:46 ______________________________________________
______________________________________________________________

7. Чому так важливо та необхідно підкорити своє життя керівництву
Христа?
✓ Я не можу служити двом господарям. Я повинен

визначитися, кому я буду служити: Богу чи світу.
Неможливо служити їм обом одночасно. (Луки 16:13)

✓ Якщо Христос не є основою мого життя, то я раб

гріха (Римлян 6:16).

Чи справді Бог хоче
найкращого для мого життя?

✓ Настане день, коли я постану перед Христом і дам Йому

звіт (2 Коринтян 5:10).

Ось декілька причин, ізза
яких люди бояться віддати
все своє життя Христу.
Відзначте найголовніші
причини, які стосуються
Вас.

ХТО КРАЩЕ КЕРУВАТИМЕ МОЇМ ЖИТТЯМ?
							
Ісус
Хто завжди бажає найкращого в моєму житті? ❏
❏

❏ Я боюся, що Бог не
розуміє моїх проблем.

Хто знає, що краще для мого життя?			

Хто може зробити найкраще для мого життя?		

❏ Я боюся, що Христос
пошле мене виконувате
те, з чим я не справлюся.
❏ Я боюся, що Христос не
дозволить мені вступити
в шлюб з тією людиною,
яка мене ощасливить.

Ні ❏

РОБИТИ
Читайте 1-7
розділи з книги Дії
Апостолів по одному
розділу в день.
Вивчіть напам’ять вірш
Галатів 2:20:
“А що я живу в тілі тепер,
живу вірою в Божого Сина,
що мене полюбив, і видав за
мене Самого Себе.”

❏

❏

❏

8. Деякі сфери мого життя, які я повинен віддати Христу, це –
Римлян 12:1 ___________________________________________________
Ісаї 26:3 ______________________________________________________
Ефесян 5:15-16 ________________________________________________

❏ Я боюся, що не зможу
виконати те, що Христос
від мене хоче.

Так ❏

❏

ЩО Я ПОВИНЕН ДАТИ ХРИСТУ?

❏ Я боюся, що Христос
забере в мене моїх друзів
та мої захоплення.

Тепер прочитайте
1 Петра 5:6-7
В світлі цих слів, чи є основа
для ваших страхів?

Я

2 Коринтян 9:6-7 ______________________________________________

'

ЩОДЕННЕ ПІДКОРЕННЯ ХРИСТУ
Вірш Римлянам 12:1 застерігає нас віддати наші тіла в жертву Христу.
Наступна молитва може стати прикладом для щоденного підкорення Христу.
Господь, я підкоряюсь Тобі.
Візьми мій розум і те, що я думаю.
Візьми мої очі і те, що я бачу.
Візьми мої вуха і те, що я чую.
Візьми мої вуста і те, що я говорю.
Візьми моє серце і те, що відчуваю.
Візьми мої руки і те, що я ними роблю.
Візьми мої стопи і те, куди я йду.
Візьми моє тіло, це Твій храм.
Наповни мене Своїм Духом Святим.
Я хочу бути покірним Тобі.
Я хочу виконувати волю Твою.

13.

Крок 5

ЖИТТЯ В ДУСІ
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Святий Дух – це сила Божа.
____ Святий Дух допомагає нам дізнатися про гріх.
____ Святий Дух живе у всіх дітях Божих.

НАЙДІТЬ

ПОЧАТКОВА РОБОТА СВЯТОГО ДУХА
Коли Ісус Христос вознісся на небо, Він послав Святого Духа
(Духа істини), щоб всьому світові сказати про Нього (Івана 15:26).
1. Відповідно з віршами Івана 16:8-9 яку роботу Святий Дух виконує в

невіруючій людині? _____________________________________________

Згідно з віршем 1 Коринтян
6:11, ким є Дух Святий?
_________________________
_________________________
Також подивіться Дії 5:3-4

______________________________________________________________
2. Святий Дух дозволяє людині, яка прийняла Христа, народитися згори

(Івана 3:3-8) Що для вас означає – “народитися згори”? ______________

ПОДУМАЙТЕ

______________________________________________________________

Вірш Ефесян 1:14 говорить,
що Святий Дух є “завдатком”
нашого спасіння. Які почуття
викликає у Вас ця істина?

______________________________________________________________
Крім того, яким ще подіям Святий Дух дозволяє відбутися в житті
людини, котра довірила своє життя Христу?
3. Відповідно з віршем 1 Коринтян 12:12-13 всі ми одним Духом
___________________________ в тіло одне”. Хрещення Духом не
вказує на водне хрещення. Воно вказує на дію Святого Духа, при якій
Він робить нас членами Тіла Христового, тобто Церкви або всіх істинно
віруючих людей у світі.
4. Відповідно з віршем Ефесян 1:13, ми “________________ стали Святим
Духом обітниці”. Бути запечатаним Святим Духом означає, те, що Ви є
власністю Бога з того моменту, як Ви довірилися Йому.
5. Відповідно з віршем 1 Коринтян 3:16, християнин єхрамом Божим і
Святий Дух ____________________ в ньому. Це означає, що Святий Дух
постійно живе в християнині.

ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ РОБОТИ СВЯТОГО ДУХА

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ЗРОБІТЬ
Знаючи, що наші тіла є храм
Духа Божого, в якому стані
ми повинні їх тримати?
Подивіться на вірші
1 Корин
тян 6:19-20
_________________________
_________________________

• Викриває наші гріхи
• Дозволяє нам народитися згори
• Хрестить в Тіло Христове
• Запечатує на віки
• Живе в наших тілах

_________________________
_________________________
_________________________

14.

РОБИТИ

На цьому
тижні
поділіться
своїм
свідоцтвом
з однією
людиною
(розкажіть
їй про
те, як Ви пізнали Христа і
довірили Йому своє життя).
Можливо ви поділитесь
свідоцтвом з тією людиною,
за яку ви молилися.

ПОДАЛЬША РОБОТА СВЯТОГО ДУХА
6. Що обіцяє Христос щодо духовного пізнання у вірші Івана 14:26?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Яка це радість – знати, що Сам Дух Христів навчає нас!

7. Святий Дух пізнає наші помисли миттєво. Що ще Святий Дух робить для

віруючих згідно віршу Римлян 8:26-27 _____________________________
______________________________________________________________

8. Вірш Римлян 8:14 говорить, що Святий Дух направляє життя віруючих.
Щоб бути керованим Духом Святим, віруючі повинні: Згідно віршу

Ефесян 5:8 ____________________________________________________
_____________________________________________________________

Згідно віршу Галатів 5:16 ________________________________________
______________________________________________________________
ПОДИВИТИСЯ ГЛИБШЕ
Прочитайте вірш Юди 20.
Що означає “молитися
Духом”? Подивіться на
питання 8.

Бути сповненим Святим Духом або ходити в Дусі, означає те, що
Святий Дух керує і водить віруючого. Це приведе до плодів, про які
говриться у віршах Галатів 5:22-23.

ЯК БУТИ СПОВНЕНИМ ДУХОМ
✓

✓

✓

Коли ви розумієте, що згрішили,
сповідайте свій гріх Богу. Не допускайте,
щоб Ваші гріхи накопичувалися (1Івана1:9).
Крім цього, необхідно прийняти вірою те
прощення, яке дає Бог.
Віддайте себе Богу. Дозвольте Йому керувати Вашим
життям, підкоряючись Його волі (Римлян 6:13). Прочитайте
приклад молитви в кінці попереднього уроку.
По вірі вмістіть в собі повноту Святого Духа. Іншими
словами, вірте в те, що Він має керівництво у Вашому
житті. Почніть поступати і жити відповідно вашій вірі.

РОСТИ
Читайте розділи 8-14
книги Дії Апостолів по
одному розділу в день.
Запам’ятайте вірш
1 Коринтян12:13:
“Бо ми всі одним Духом
охрищені в тіло одне, чи
то юдеї, чи геллени, чи
раби, чи то вільні, і всі ми
напоєні Духом одним.”

ПОВТОРЕННЯ РОБОТИ СВЯТОГО ДУХА У ВІРУЮЧОГО
✓
✓
✓
✓
✓

Навчає віруючого
Заступається за віруючого
Водить віруючого
Наповнює віруючого
Прославляє Христа (Івана 16:13-14)

15.
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БОГ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО МЕНЕ
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Майже вся Біблія має божествене походження.
____ Кожна людина, яка просить допомоги в Бога здатна розуміти Біблію.
____ Щоб отримати найбільшу допомогу від Бібілії, потрібно роздумувати
над нею.

ЩО ТАКЕ БІБЛІЯ?
1. Що каже вірш 2 Тимофія 3:16 про походження Біблії? _______________

______________________________________________________________

Що означає на Вашу думку “Богом натхнене”? ______________________
______________________________________________________________
Цей вірш говорить, що “_________ Писання Богом натхнене”. Чи існує
ймовірність, що це ствердження є помилковим? ____________________
2. Яким чином Біблія відрізняється від інших книг?

Євреїв 4:12

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Поясніть, як Біблія служить мечем у Вашому житті. Євреїв 4:12

______________________________________________________________
______________________________________________________________

ПРИЗНАЧЕННЯ БІБЛІЇ
4. Біблія є духовною їжею (1 Петра 2:2).
З чим порінюється Біблія? _______________________________________
Що відбувається з християнином, який нехтує читанням Біблії? ______

______________________________________________________________

РОБИТИ
Як Ваші справи щодо
виконання завдань по
читанню Біблії на кожен
день? Ви читаєте по одному
розділу в день?
❏ Так

❏ Ні

Ви відчували під час читання
Біблії, як її сила торкається
Вашого серця?
❏ Так

❏ Ні

Розповідайте комунебудь про
те, що Ви дізнались при
читанні Біблії.
Якщо Ви не читали свою
Біблію регулярно, чому б не
почати це робити сьогодні?
З Божою допомогою я
обіцяю читати по одному
розділу в день.

Дата: ___________________

5. Біблія – це посібник в повсякденному житті. Псалом 119:105.
З чим порівнюється Біблія? ______________________________________
Для чого використовувався світильник? ____________________________
______________________________________________________________
Ми живемо в час “плутанини”. Є багато “вчителів”, церков та друзів,
які хочуть дати нам пораду. Звідки ми можемо знати, де істина?
Бог дав нам Біблію саме для того, щоб просвітлити наш розум та
допомогти нам оцінити ті поради, які нам дають.

6. Біблія допомагає нам не грішити (Псалом 119:11).
Що означають слова “я в серці своїм заховав Твоє слово“?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
16.

Запам’ятайте по порядку
перші 14 книг Старого
Заповіту:
Буття
Вихід
Левит
Числа
Повторення Закону
Ісуса Навина
Суддів
Рут
1,2 Самуїлова
1,2 Царів
1,2 Хронік

РОЗДУМУВАТИ
Вірш І.Навина 1:8
дає нам
заповідь
роздумувати
над Біблією і
вдень і вночі,
або іншими
словами–
постійно. Ми
пропонуємо
наступний метод безперервно
роздумування над Біблією.
Під час свого щоденного
читання випишіть один
вірш на литок паперу або в
записник. Носіть цейвірш з
собою в сумці чи в кишені,
або полкадіть на видне місце,
щоб ви могли протягом
дня кілька разів повторити
написане.
Роздумуючи над віршем
з Біблії, задайте собі
запитання:
✓ Що Бог хоче мені сказати
чи навчити?
✓ Як я можу застосувати це
в своєму житті сьогодні?

7. Біблія допомагає Вам зростати в християнському житті. Відповідно з
2 Тимофія 3:16-17, Біблія корисна для

______________________________; ______________________________
______________________________; ______________________________
Примітка: це означає, що Біблія вказує нам на те, чи ми згрішили.
Людина, яка завжди керується Біблією, буде “до всякого доброго діла
готова”. Бережіться тих, хто говорить, що Біблії не достатньо, і будуть
побуджувати Вас шукати істину в снах чи в додаткових об’явленнях.
Біблії – достатньо!

8. Чи важко інколи мати віру? Згідно з віршем Римлян 10:17, в чому

полягає єдиний шлях зміцнення нашої віри? ________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
ЗМІСТ БІБЛІЇ
Біблія – це збірка 66 книг, розділена на дві частини:
Старий Заповіт
39 книг

Закон (від Буття до П.Закону)
Історія (від І.Навина до Естер)
Поєзія (від Йова до П. над Піснями)
Пророцтва (від Ісаї до Малахії)

Новий Заповіт
27 книг

Життя Христа (4 Євангелія)
Ріст Церкви (Дії Апостолів)
Післання для настанови
Пророцтво (Об’явлення)

ПОДУМАЙТЕ
Чи є Біблія найвищим
авторитетом у Вашому
житті? Прочитайте вірші Дії
Апостолів 17:10-11.
Який вартий наслідування
звичай мали віруючі Верії?

_________________________
_________________________
РОСТИ
Читайте розділи
15-21 з книги Дії
Апостолів. По
одному розділу в день.
Запам’ятайте вірші:
2 Тимофія 3:16-17

“Усе Писання Богом
надхнене, і корисне до
навчання, до докору, до
направи, до виховання в
праведності, щоб Божа
людина була досконала,
до всякого доброго діла
готова”

ЯКА ДЛЯ ВАС КОРИСТЬ ВІД БІБЛІЇ
Слухайте: відвідуйте церкву, де вірно проповідується Слово Боже
(Об’явлення 1:3).
Вивчайте: Ви читаєте Біблію щодня? Записуйте у зошит те, про що
ви дізнались від щоденного читання. Можете почати читання з
Євангелія від Івана, Дії Апостолів, 1 Івана та Римлян.
Роздумуйте: Прочитайте на полях розділ “Роздумувати”
Запам’ятайте: В кожному уроці подається завдання запам’ятати вірш з
Біблії. Дуже важливо, щоб Ви виконували своє домашнеє завдання.
Коли Ви запам’ятовуєте вірш з Біблії, він відкладається у Вашій
свідомості для використання у майбутьньому.
Виконуйте: прочитайте вірш Якова 1:22. Напишіть своїми словами, в

чому полягає суть віршу _____________________________________
__________________________________________________________

Що зробив Ездра з Писанням? Ездри 7:10. Вкажіть три дії:

1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
17.
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Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО БОГА
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Дуже важливо молитися в церкві, стоячи на колінах.
____ Я впевнено можу молитися, тому що Бог чує мене і обіцяє
дати відповідь.
____ Достатньо молитися лише перед їжею та сном.

ЩО ТАКЕ МОЛИТВА?

ПОДУМАТИ

Молитва – це звернення до Бога. Це так просто – молитися, як розмомовляти
з другом. Ви можете з впевненістю говорити з Богом на будьяку тему, про
будьяку потребу. Молитва – глибоке особисте звернення до Бога.
1. Що пропонує Господь Єремії у вірші Єремії 33:3? ___________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Молитва – це засіб, за допомогою якого, Ви можете висловити все, що у
вас є на серці, Вашому другу, Який слухає Вас дуже уважно.
Як Бог обіцяє відповідати на Ваші молитви? ________________________
______________________________________________________________

Чи буває таке, що Бог надто зайнятий, щоб слухати Вашу молитву?
				
❏ Так
❏ Ні
2. Молитва – один із засобів нашого захисту. Яку пораду дав Ісус Христос

Своїм учням, щоб вони не впали у спокусу? (Матвія 26:41) ____________
______________________________________________________________

3. Якої небезпеки нам слід уникати під час молитви?

Матвія 6:5 ____________________________________________________
Матвія 6:7 ____________________________________________________

Як Ви розумієте слова “не проказуйте зайвого”? ____________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
ЯК НАМ СЛІД МОЛИТИСЯ?
4. Псалми вказують нам на багато причин для поклоніння Богові.
Наприклад, про яку причину для поклоніння Богові говорить

Псалом 106:1? ________________________________________________

_____________________________________________________________
5. Замість того щоб перейматися турботами, що ми повинні робити

(Филипян 4:6)? ________________________________________________
_____________________________________________________________
18.

З яким відношенням ми
можемо наближатися до
Богавідповідно з віршем

Євреям 4:16? ______________

__________________________
__________________________
На Вашу думку, що є основою
нашої впевненості у Богові?

__________________________
__________________________
__________________________

“Ми повинні молитися, коли у
нас є бажання молитися, тому
що це було б гріхом втратити
таку хорошу нагоду. Ми
повинні молитися, коли у нас
немає бажання, тому що це
надто небезпечно перебувати в
такому невизначеному стані.”

Чарльз Г.Сперджен

РОБИТИ
Запам’ятайте по порядку
наступні книги Старого
Заповіту, повторивши
попередні:

Книга Ездри
Книга Неємії
Книга Естер
Книга Йова
Книга Псалмів
Книга Приповістей Соломона
Книга Пісні над Піснями
Книга Пророка Ісаї
Книга Пророка Єремії
Книга Плач Єремії
Книга Пророка Єзекіїля
Книга Пророка Даниїла

РОБИТИ
Вірш 1 Тимофію 2:1
наставляє нас “чинити
благання, прохання, подяки
за всіх людей.”
Чи є у Вас список
молитовних потреб, щоб
згадувати у молитві тих, за
кого ви повинні молитися?
Складіть на листку
паперу чи в зошиті список
молитовних потреб.
Ваш список може включати
наступні категорії людей:
✓ Сім’я
✓ Друзі
✓ Брати та сестри по вірі
✓ Божі служителі
(пастор та інші)
✓ Влада в країні, області,
місті
✓ Ті, хто спричнив Вам
біль
✓ Ті, кого Ви хочете
привести до Христа
✓ Ваші цілі та особистий
ріст

6. Відповідно з віршем Филипян 4:6, яким повинне бути наше відношення,

коли ми з проханнями звертаємося до Бога? _________________________

_______________________________________________________________
Коли Ви молитеся з подякою, Ви висловлюєте віру в те, що Бог дасть
відповідь на Ваші молитовні потреби. 7 вірш каже, що завдяки цьому
християнин може мати _______________________ в своєму серці, коли
він довіряє свої тягарі в руки Того, Хто може допомогти у вирішенні
будьякої проблеми.
7. Що означає “безперестанку моліться” (1 Солунян 5:17) _______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Якщо Ви повинні безперестанку молитися, чи означає це, що Ви можете
молитися на будьякому місці,наприклад, на роботі, в автобусі і т.д.?

______________________________________________________________
Ваша молитва повинна складатись з:
Хваління Бога за те, Хто Він є.

Сповідання власних гріхів, щоб вони не були
перешкодою в зверненні до Бога.
Прохання за нужденних та подяка.

Подяка Богові за Його допомогу. Що Бог зробив для Вас?
Давайте не будемо невдячними. Давайте висловимо Богові
нашу вдячність.
8. Відповідно з віршем Івана 14:13 ми повинні просити _________________
в ім’я _________________________________________________

9. Що ще ми дізнаємося з наступних віршів про те, як нам слід молитися?

Псалом 66:17 __________________________________________________

______________________________________________________________
РОСТИ
Читайте розділи 22-28 з
книги Дії Апостолів. По
одному розділу в день.
Вивчіть напам’ять вірші
Филипян 4:6-7
“Ні про що не турбуйтесь,
а в усьому нехай
виявляються
Богові ваші бажання
молитвою й проханням з
подякою. І мир Божий, що
вищий від усякого розуму,
хай береже серця ваші
та ваші думки у Христі

1 Івана 5:14-15 _________________________________________________
______________________________________________________________
Матвія 21:22 __________________________________________________
_____________________________________________________________

10. Що живить Вашу віру в Бога відповідно з віршем Ефесян 3:20? ________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
БОГ ВІДПОВІДАЄ НА НАШІ МОЛИТВИ
В попередніх віршах Писання ми бачили, що Бог обіцяє відповідати
на наші молитви. Але як? Хтось сказав, що у Бога є способи
відповісти. Інколи – “так”; інколи, для нашого ж добра, – “ні”;
в інших випадках Він каже “зачекай”.
19.
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В ЩОДЕННОМУ СПІЛКУВАННІ
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Важливо читати кожного дня Біблію та молитися.
____ Важливо читати щодня багато розділів з Біблії.
____ Бог хоче змінювати нас з кожним днем через Своє Слово.

ПОДУМАТИ

ЩО ТАКЕ МОЛИТОВНИЙ ЧАС?
Це час, який ми щодня проводимо у спілкуванні з Богом. Це повинно буди
щодня, оскільки щоб розвинути з Ним відносини, потрібен час. Зрілість не
приходить миттєво, але в ній потрібно щодненно зростати.
“Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком
молитися буду до Тебе та буду чекати” (Псалом 5:3)

Деякі люди називають цей час –”часом усамітнення з Богом”, оскільки це
час усамітенного спілкування з Ним, коли Він говорить до нас через Своє
Слово , а ми з Ним – через молитву.

Вірш Євреям 4:12 порівнює
Біблію з “мечем обосічним”.
Інколи Біблія турбує нас, тому
що проникає в наше життя,
щоб показати нам, хто ми є, і
що нам слід виправити.
Чи дякуєте Ви Гоcподу за ці
необхідні властивості Святої
Біблії?

ВАЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ЧАСУ
Чому настільки важливо мати молитовний час?
І.Навин 1:8 ____________________________________________________
Псалом 62:1-2 _________________________________________________
Матвія 4:4 ____________________________________________________
Що б Ви сказали: щоденний молитовний час з Богом – це необхідність чи

просто хороша ідея для застосування, коли є вільний час. _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

КОЛИ І ДЕ ВИ ПОВИННІ МАТИ СВІЙ МОЛИТОВНИЙ ЧАС
Можливо найкращий час – зранку. Це дозволить Вам розпочати свій
день з Господом. Такі мужі Божі як Давид та Ісус Христос виділяли
особливий час для цього зранку (Псалом 5:2-4, Марка 1:35). Очевидно,
це змусить Вас вставати раніше, ніж зазвичай, але це варте того.
Ви повинні знайти спокійне місце, де ніхто не зможе відволікати Вас.
Інколи заради цього Вам доведеться вставати раніше за всіх, зачиняти
двері у своїй кімнаті, або піти в тихий парк.
Визначте час та місце для свого молитовного часу.
Час: _________________ Я почну свій день о ________________
Місце: _________________________________________________
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РОБИТИ
Запам’ятайте по порядку
наступні книги Старого
Заповіту, повторивши
попередні:

Книга Пророка Осії
Книга Пророка Йоіля
Книга Пророка Амоса
Книга Пророка Овдія
Книга Пророка Йони
Книга Пророка Михея
Книга Пророка Наума
Книга Пророка Авакума
Книга Пророка Софонії
Книга Пророка Агея
Книга Пророка Захарії
Книга Пророка Малахії

ЧИТАННЯ БІБЛІЇ
Пропонують, щоб Ви почали
читати Біблію з Нового
Заповіту. Читайте щодня з
однієї і тієї ж книги Біблії,
доки не закінчите її.
Ми пропонуємо, щоб Ви
почали читати книги Біблії
в наступному порядку:
Єв. від Івана
Дії Апостолів
1 Івана
Римлян
Якова
Филипян

Додаток No5 дає Вам графік
читання Біблії на цілий рік.
Примітка: Після закінчення
однієї з книг Нового
Заповіту читайте один
розділ з книги Псалмів або
Приповістей.

ЩО ВИ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИ У СВІЙ МОЛИТОВНИЙ ЧАС
Підготовка свого серця
З яким відношенням ви повинні постати перед Богом?

Псалом 139:23-24 ______________________________________________

Псалом 119:18 _________________________________________________

Псалом 5:3 ____________________________________________________

Євреїв 4:16 ____________________________________________________
Вивчення Слова Божого
Вірш Івана 5:29 навчає нас “досліджувати” Писання. Це означає, що ми
повинні не просто читати кожен фрагмент, але й досліджувати його для
того, щоб знайти його суть та зрозуміти, що хоче сказати нам Бог через
нього.
Для початку, дослідіть невеликий фрагмент (не більше одного розділу).
Краще прочитати один невеликий розділ двічі, ніж декілька розділів
підряд. Таким чином Ви зможете проаналізувати кожен розділ.

			

Як досліджувати Біблію

Фрагмент: ______________________________
РОСТИ
Читайте розділи
1-5 з 1 післання апостола
Івана та розділи 1-5 з
книги Псалмів. По одному
розділу в день.
Запам’ятайте вірші Ісуса
Навина1:8
“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.”
Додаток No4
містить поради щодо того,
як проводити молитовний
час. Від’єднайте цю
сторінку та покладіть у
своюБіблію. Це допоможе
Вам у Вашому
щоденному молитовному
часі з Богом.

Що найбільше вразило Вас в цьому уривку? _______________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Що це значить для Вашого життя? _______________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Розгляньте наступні питання. Вони допоможуть Вам зрозуміти кожен
фрагмент.
В чому головна ідея?
Чи є заповідь для виконання?
Чи є приклад для наслідування?
Чи є опис гріха, щоб його уникнути?
Чи є обітниці для нас?

✎

Купіть зошит, щоб використовувати його під час свого молитовного
спілкування з Богом. Використовуйте метод, описаний вище, для
вивчення Біблії, записуючи в зошит свої думки.
21.

Крок 9

МОЯ ЦЕРКВА
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Церква – це красива будівля.
____ Церква – це сукупність всіх християн.
____ Я можу перестати ходити до церкви, якщо продовжуватиму читати
Біблію вдома та дивитися християнські програми по телевізору.

ЩО ТАКЕ ЦЕРКВА?

РОБИТИ

Ісус Христос сказав в Євангелії від Матвія 16:18
“побудую Я Церкву Свою”. Христос говорив про майбутні часи
(побудую) і назвав Церкву Своєю (Церкву Свою). Ця церква, яку
Христос збирався побудувати, існує нині та продовжує рости.
Вона є видимим проявом Христа в сучасному світі.
Хоча Церква є вселенською, в той же час вона є проявом Христа
на місцевому рівні (Матвія 16:18, Дії 13:1).

Щоб мати тісніше
спілкування з братом (якщо
Ви – брат) чи сестрою (якщо
Ви – сестра) зі своєї церкви,
почніть запрошувати її чи
його на цьому тижні до себе
додому.

ВСЕЛЕНСЬКА ЦЕРКВА
Вселенська церква – це надприродній організм, головою Якого є
Христос і Який складється з народжених згори християн від дня
П’ятидесятниці до дня схоплення.
1. З чим порівнюється Церква ? 1 Коринтян 12:27 ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Хто складає це тіло? Церква складається з усіх віруючих в Ісуса Христа,
тих, які були відроджені Святим Духом. (1 Коринтян 12:13).
3. Що Бог дав членам церкви? Римлян 12:4-8 _________________________
______________________________________________________________
4. Хто є головою Церкви? Ефесян 4:15 ______________________________
_____________________________________________________________
5. Відповідно з віршем Ефесян 1:12, для чого існує Церква?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. В чому полягає місія Церкви? Матвія 28:18-20
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
23.

ЗНАЙТИ
Бог дав кожному віруючому
певний духовний дар.
Римлян 12, Ефесян 4:11 та
1 Коринтян 12 говорять про
духовні дари. Ось декілька
духовних дарів, наприклад:
Служіння
Навчання
Потішання
Роздавання
Віра, Благовістя
Знання
Пастирство
Милосердя
Управління

Ви знаєте, які у Вас дари?
Якщо Ви кажете НІ, то тоді
Ви можете дізнатися про свої
дари через молитву, через
своє служіння в
церкві, чи через своїх братів
та сестер християн – які дари
вони бачать у Вас.

ПОДУМАЙТЕ
Вкажіть декілька
відговорок, які
використовують люди, аби
не ходити до церкви.

ПОМІСНА ЦЕРКВА
Помісна церква – це група людей, народжених згори, хрещених і зібраних
разом для прославлення Бога, зміцнення один одного та звіщення Євангелія.

_______________________

7. Прочитайте вірші Євреїв 10:24-25. Чи навчає нас Біблія, що віруючий в
Христа повинен бути членом помісної церкви? Так ❏ Ні ❏ Чому?

_______________________

_____________________________________________________________

_______________________

(Що означає фраза “для заохоти в любові та до добрих учинків”?)

_______________________

_____________________________________________________________

_______________________

_____________________________________________________________

_______________________
_______________________
_______________________
В чому насправді полягає
причина того, що вони не
бажають ходити до церкви?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

8. Що ще робили разом віруючі в Єрусалимі? Дії 2:42 _________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Ставши членом помісної церкви, Ви повинні помагати церкві. Яким чином
Ви могли б допомогти церкві?
Галатам 6:1-2 __________________________________________________
______________________________________________________________

Галатам 6:10 ___________________________________________________
______________________________________________________________

1 Петра 4:10 ___________________________________________________
______________________________________________________________

2 Коринтян 9:7 _________________________________________________
ЗАСТУПАТИСЬ
Складіть список
служителів з вашої церкви
та моліться за кожного з
них протягом цього тижня.

РОСТИ
Читайте розділи 1-4 з
післання до Римлян. По
одному розділу за два дні.
Запам’ятайте вірші
Євреїв 10:24-25
“І уважаймо один за
одним для заохоти до
любови й до добрих
учинків. Не кидаймо
збору свого, як то
звичай у деяких, але
заохочуймося, і тим
більше, скільки більше ви
бачите, що зближається
день той.”

______________________________________________________________
У віршах 1 Тимофію 3:1-7 і Титу 1:5-7 Біблія вказує на вимоги
щодо служителів, які виконують служіння у церкві. Прочитайте
ці уривки. Хоча зараз ви ще не плануєте стати служителем, кожен
віруючий повинен прагнути мати ці перераховані у Писанні якості.
10. Оскільки служителі поставлені Богом, яке у Вас повинне бути до них

відношення? 1 Солунян 5:12-13 ___________________________________
______________________________________________________________

Євреїв 13:17 ___________________________________________________
______________________________________________________________
11. В чому полягає один з обов’язків церкви щодо своїх членів на основі

віршів Галатам 6:1-2 ____________________________________________
______________________________________________________________
Церква, будучи сім’єю, зобов’язана турбуватися про хороший стан своїх
членів. Є моменти, коли дисциплінарне покарання стає необхідним для
збереження доброго свідоцтва та чистоти церкви. Це прояв любові та
турботи щодо її членів. Дисциплінарні міри – один з засобів, який Бог
використовує “для заохоти в любові та до добрих учинків”.

Крок 10

СВІДЧИТИ!
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Важливо свідчити людям, оскільки більшість з них ідуть в пекло.
____ Я можу успішно свідчити, благовістити своїй сім’ї та друзям.
____ Щоб почати ділитися своєю вірою, мені спочатку потрібно
пройти спеціальні курси.

Один з привілеїв віруючого – свідчити про свою віру в Христа. Свідчити
або благовістити означає поділитися з людьми планом спасіння так, щоб
ці люди змогли довірити своє життя Христу.
НЕОБХІДНІСТЬ СВІДЧИТИ
З першого уроку ми дізналися, що все людство знаходиться у пастці
гріха. “Нема праведного ані одного... бо всі згрішили і позбавлені
Божої слави” (Римлян 3:10,23).
1. Вірш Матвія 7:13 говорить про двоє воріт та два шляхи життя. Згідно
цього віршу, який кінець чекає більшість людей?

____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Що говорить вірш Івана 3:17 про тих, хто не увірував в Бога?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. І навпаки, віруючий – _________________________________________
(2 Коринтян 5:17).
4. Зробивши нас новим творінням у Христі, Бог довірив нам особливу
місію, назвав нас Своїми післанцями. Як післанцю, яку місію довірив

Вам Бог, згідно віршу 2Коринтян 5:20? __________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Прочитайте вірші Матвія 5:14Назвавши Вас післанцем, Христос

закликає Вас бути ____________________________________________
___________________________________________________ (вірш 14).

6. Що для Вас значать слова, що ми “світло для світу”? ________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. І навпаки, що означає “поставити під посудину” (вірш 15)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
25.

ПОДУМАТИ
Вам ніяково розповідати про
Христа? Прочитайте вірш
Римлян 1:16.
Чому Павло не соромився
благовістити?

________________________
________________________
________________________
________________________
НАПИСАТИ
Кому, на Вашу думку, Ви
повинні сказати Добру
Новину? Напишіть їхні імена.
Родичі:

_______________

_________________

________________________
________________________
________________________
Друзі та знайомі:

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Інші люди:

________________________
________________________
________________________
________________________
Моліться за них регулярно та
говоріть їм про Христа.

ЗАПАМ’ЯТАТИ
Ви почуваєте себе
невпевнено, тому що не
знаєте, що сказати тим,
кому хочете благовістити?
У Вашій невпевненості
немає нічого незвичайного.
Щоб мати більше
впевненості:

1. Вивчіть “План спасіння”
в додатку 6* (почніть з
короткої частини).
2. Візьміть листок з
планом спасіння та
носіть його у своїй
Біблії.
3. Запам’ятайте цей план.

8. Наскільки яскраво світить Ваше світло? Усвідомлюючи, що ви є світлом
для світу, позначте “+” ствердження, які найкраще описують Ваше життя.
❏ Мені подобається говорити про Ісуса

Христа, тому що Він змінив мене.

❏ Іноді моє світло світить, але інколи

воно накрите.

❏ Я не знаю, як свідчити про Ісуса.

❏ Я трохи соромлюсь говорити про Христа.
❏ До сьогоднішнього дня моє світло було

видно дуже мало.

9. Вірші Матвія 28:19-20 містять в собі те, що називається Великим
Дорученням. Що Бог заповідає нам робити у Своєму Великому

Дорученні? ___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

РОБИТИ
Як ви можете почати
свідчити?
На цьому тижні поділіться
планом спасіння з однією
людиною з Вашого списку.
Не втрачайте більше часу!
Якщо Ви не запам’ятали
план спасіння, то можете
пояснити людині вірш
Івана 3:16.
Якщо Ви хочете знати, як
ефективно дати особисте
свідчення, то додаток 3
містить деякі практичні
поради, які допоможуть
Вам поділитися з іншими
людьми тим, що Бог зробив
у Вашому житті.

РОСТИ
Читайте розділи 5-8
з післання до Римлян.
Читайте кожен розділ
впродовж двох днів
підряд, щоб краще
зрозуміти їх.
* Додаток 6 – це брошура
“Ви впевнені, що маєте
вічне життя з Богом?”

ЯК СВІДЧИТИ: ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
1. Дозвольте Христу змінювати Ваше життя. Пам’ятайте,
що Ваші слова не матимуть цінності, якщо Ваше життя
не підтверджує їх. Матвія 5:16.

2. Використовуйте Біблію. Вона є Словом Божим. Вона є сильною
зброєю, яка просвітлює розум невіруючого. Євреїв 4:12.
3. Вірте, що Дух Святий допоможе Вам свідчити. Він викриває
світ в його гріхах, готує його слухати Вас, коли ви викладаєте
план спасіння (Івана 16:8). Ви не зможете переконати людину
покаятися. Бог же сильний привести до покаяння будьяку
людину.

4. Моліться постійно за своїх друзів, які ще не довірилися Христу.
Шукайте нагоди поділитися з ними Євангелієм.
5. Дивіться на невіруючого з співчуттям, розуміючи, що він
живе як раб гріха. Невіруючий не є Вашим ворогом, але
жертвою ворога (сатани).

6. Свідкуйте зі смиренним відношенням до людини (1Петра 3:15).
Пам’ятайте, що якби не спасаюча Божа благодать, то Ви були
б в такому ж положенні.
7. Будьте ввічливі. Старайтеся, щоб невіруючий дійсно відчув,
що Ви бажаєте допомогти йому. Не засуджуйте його.

8. Будьте самим собою. Найкращі Ваші контакти – з Вашими
родичами та друзями. Не бійтеся поділитися Євангелієм з ними.
Використовуйте всяку нагоду.
9. Найдіть євангелізаційні брошури та почніть їх роздавати.
Запитайте у свого пастора, де їх можна отримати.

10. Будьте хоробрі. Навіть не дивлячись на те, що не кожен
прийме Ваші слова, пам’ятайте, що Ви – післанник Доброї
Новини, яка дає вічне життя (Римлян 1:16). Цікаво, що
більшість людей насправді більш відкриті до Євангелія,
ніж це може нам здаватися.

Крок 11

ТАЇНСТВА
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови
____ Мені потрібно бути херещеним, щоб попасти в небеса.
____ Хрещення та причастя допомагають мені бути святішим.
____ Елементи причастя символізують Кров та Тіло Христа.

ХРЕЩЕННЯ
1. Перед тим, як вознестися на небо Ісус Христос заповів Своїм
учням іти по всьому світу і навчити всі народи. Відповідно віршам
Матвія 28:19-20 яким повинен бути перший крок, після того, як

людина стає учнем Христа? ____________________________________
____________________________________________________________
Хрещення не є чимось необов’язковим. Воно є заповіддю
для кожного віруючого.

2. Хрещення призначене не для спасіння від гріха, воно є результатом
спасіння. Давайте поглянемо на приклад скопця Ефіоплянина в
Діях 8:26-40 Прочитайте цей уривок. Відповідно віршам 36-37 якою

є єдина вимога щодо хрещення? ________________________________

___________________________________________________________

Повіривши в Христа, скопець хотів підтвердити свою віру.

Як він це зробив? ____________________________________________
___________________________________________________________
Ми можемо бачити, що хрещення – це спосіб публічно
показати своє свідоцтво про те, що Ви увірували.

ПОДУМАТИ
Прочитайте вірші
Римлян 6:1-4
На перший погляд цей уривок
говорить про водне хрещення.
Однак насправді слово
“хрещення” використовується
тут, щоб сказати про наше
утотожнення з Христом.
Коли ми приймаємо Христа,
то утотожнюємося з Ним в
Його смерті, Його похованні
та Його воскресінні. Тому у
Христі ми – нові люди.
Хрещення у воді символізує
ту зміну, яка відбулася в нас в
момент нашого спасіння від
гріха.
Занурення у воду символізує
наше утотожнення зі смертю
та похованням Христа. Вихід
з води символізує наше
воскресіння для нового життя.

3. Відповідно з віршем Дії 2:41, прийнявши слова люди _______________,
і в той день біля 3х тисяч _________________ до церкви.

Коли ці три тисячі людей хрестились, вони утотожнювали себе
з церквою в Єрусалимі. Як і вони, ми також під час хрещення
публічно утотожнюємо себе з помісною церквою.

ПОСЛУХАТИСЯ
Якщо ви прийняли Христа,
то чи проявили Ви послух
Писанню і прийняли водне
хрещення?

У деяких людей є невірне розуміння хрещення.
Тому важливо знати, що
1. Ми не можемо мати спасіння від гріха через хрещення.
2. Хрещення не є кроком до спасіння.

3. Хрещення не робить нас святішими, хоча спонукає нас
жити свято.
27.

Так ❏

Ні ❏

Якщо Ви ще не хрещені,
скажіть про це своєму пастору
в церкві.

ПОДУМАТИ
В деяких людейє невірне
уявлення, тому важливо
знати, що:
1. Причастя – це не є щось
магічне або чарівне.
2. Причастя не робить нас
святішими, хоча спонукає
нас до святості у житті.
3. Вміст чаші не
перетворюється в Кров,
і хліб не стає Тілом
Ісуса Христа. Вони
символізують Кров та
Тіло Христа.

ППРИЧАСТЯ
Причастя або ламання хліба було встановлене Ісусом Христом в ту ніч,
коли Його було зраджено. Це дещо святе та надзвичайно особливе, але не
магічне чи чарівне.
4. Будьласка, прочитайте вірші 1 Коринтян 11:23-26 Відповідно з 26 віршем
Що ми звіщаємо? _______________________________________________
До якого часу? _________________________________________________
Цей уривок навчає нас значенню причастя. Причастя нагадує нам про
жертву Христа, учинену за нас на хресті, і про Його другий прихід.
5. Що значать слова “це робіть на спомин про Мене”?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ЗАПАМ’ЯТАТИ
Відповідно з віршем
1Петра3:18, скільки разів
Христос пропонує Своє Тіло
в жертву за гріхи?
“_______________________
постраждав за гріхи наші.”

6. Відповідно з віршами 24 та 25, що символізують хліб та чаша?
Хліб ________________________________________________________
Чаша _______________________________________________________
7. Тепер прочитайте вірші 1 Коринтян 11:27-31 Вірш 28 говорить,
що до участі в причасті ми повинні “випробовувати себе”.

Що для Вас означає ця дія? _____________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Вірші 1 Коринтян 10:16-17 підкреслюють другий аспект ламання
хліба або причастя. Що означає причащатися?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

РОБИТИ
Читайте розділи 1-5 з
післання Якова і Псалми 18
і 26. Читайте
по одному розділу в день.

ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМО

Запам’ятайте вірш
Матвія 28:19

2. Це є прояв послуху та момент зв’язку з Христом та нашими
братами по вірі.

“Тож ідіть, і навчіть всі
народи, христячи їх в Ім’я
Отця, і Сина, і Святого
Духа.”

1. Вечеря Господня є нагадуванням про жертву Христа, доки
Він не прийде.
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СІМ’Я
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Головний обов’язок чоловіка – любити свою дружину.
____ Шаноблива поведінка жінки може привести її чоловіка до Христа.
____ Навіть не дивлячись на те, що батькі не віруючі, вони заслуговують
поваги.

ХРИСТИЯНСЬКА СІМ’Я
Християнська сім’я є центром підтримки, захисту та взаємної
перестороги. Через сім’ю досягаються матеріальні засоби для прожиття, а
також навчання дітей тому, що їм потрібно знати для самостійного життя.
З іншого боку, якщо Христос не керує домом, то такой дім буде
не притулком, а полем для битв та розчарувань.
Божий план для сім’ї в книзі Буття

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Біблія говорить про
підпорядкування жінок
чоловікам. Як Ви вважаєте,
чи дає це право чоловікам
домінувати над жінкою?
Чому так або чому ні?
ПОДУМАЙТЕ

“Не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч,
подібну до нього” Буття 2:18
✓ Саме Бог створив Єву як жінку для Адама. Тому, ідея створення сім’ї
походить від Самого Бога.
✓ Жінка описана як “поміч, подібна” до чоловіка. Іншими словами – як
підготовлений помічник. Їм краще бути разом ніж окремо.
“Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до
жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам
та жінка його, і вони не соромились.” Буття 2:24
✓ Ви повинні бути незалежні від батьків, щоб створити свою власну
сім’ю. Це єдиний шлях навчитися покладатися один на одного та
залежати один від одного.

✓ “Одне тіло” означає життя в союзі, а не в суперництві. Важливо жити
як найкращі друзі, які можуть розділяти найтаємніші думки.

✓ Секс в шлюбі не є ганебним, але є даром від Бога для блага
пожружньої пари. Народжені діти ж благословенням від Бога.

ВАШІ ОБОВ’ЗКИ ВДОМА

Існує багато факторів, які
можуть загрожувати єдності
у сім’ї. Вкажіть деякі з них.

_________________________
_________________________
_________________________
ЗРОБІТЬ
Одна із загроз єдності у
сім’ї є недостатня кількість часу, проведеного разом
з сім’єю. Не дивлячись на те,
що ми любимо членів сім’ї,
інколи вони не
відчувають нашої любові.
Що Ви зробите сьогодні, щоб
конкретно показати Вашу
любов своїй дружині чи
чоловіку?

_________________________

1. Які повеління Бог дає чоловіку у наступних віршах?

Ефесян 5:25 _________________________________________________
Колосян 3:19 ________________________________________________

____________________________________________________________

1 Петра 3:7 __________________________________________________
____________________________________________________________
Чоловік, Ви відповідаєте цим вимогам? Якщо ні, в яких сферах Вам
слід змінитися? Яку любов має Христос до Своєї Церкви? Ця любов
є прикладом, який Вам треба наслідувати у взаємовідносинах зі своєю
дружиною?
29.

_________________________
_________________________
На цьому тижні чим Ви будете
займатися зі своїми дітьми,
щоб показати їм свою любов?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ДОСЛІДИТИ
Любов є центром
християнської сім’ї. У
віршах 1 Коринтян 13:4-7
апостол Павло дає
визначення істиної любові.
Запишіть на окремому
листку паперу
характеристики любові
згідно цього уривку або
підкресліть у своїй Біблії ті
слова, які найбільше
привернули Вашу увагу.

2. Які заповді Бог дає щодо жінок?

Ефесян 5:33 ___________________________________________________
1 Петра 3:1-2 __________________________________________________

______________________________________________________________
3. Що Бог вимагає від батьків та матерів у вірші Ефесян 6:4? (що не слід

робити) _______________________________________________________
Наприклад, що роблять батьки, які дратують або нервують своїх дітей?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(що вони повинні робити) ________________________________________
______________________________________________________________
4. Відповідно з віршами Повторення Закону 6:6-7 в яких ситуаціях і в яких

місцях батьки повинні навчати своїх дітей? _________________________

РОБИТИ

______________________________________________________________

Читайте розділи 1-4
післання до Филипян та
Псалми 36, 50 та 138. По
одному розділу в день.

Діліться зі своєю сім’єю тим, що ви дізнались під час молитовного часу
наодинці з Богом. Читайте Біблію та моліться разом за свої конкретні
потреби.

Запам’ятайте вірші
Филипян 2:3-4
“Не робіть нічого підступом
або з чванливости, але в
покорі майте один одного
за більшого від себе. Нехай
кожен дбає не про своє, але
кожен і про інших.”

5. Що Бог заповідає дітям у віршах Ефесян 6:1-2 ______________________

______________________________________________________________

6. Є декілька правил, які сприяють гармонії в сім’ї. Вони стосуються
чоловіка, жінки та дітей. Що це за правила?

Ефесян 5:21 ___________________________________________________

______________________________________________________________
Филипян 2:3-4 _________________________________________________

ОСОБЛИВІ СИТУАЦІЇ
Якщо Ваша сім’я не християнська
1. Любіть їх. Не можна зневажати членами своєї
сім’ї, які не є християнами. Вони грішать, тому що
ще не пізнали Христа. Ви жили так само. Пам’ятайте,
що “Христос помер за нас, коли ми
були ще грішниками” (Рим.5:8). Проявляйте свою
любов до них через конкретні вчинки.
2. Приводьте їх до Христа добрим свідоцтвом.
“Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб
і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без
слова поводженням дружин, як побачать ваше
поводження чисте в страху.” 1 Петра 3:1-2
Хоча ці слова направлені до жінок, вони можуть
застосовуваться щодо всіх християн, чиї сім’ї ще
не довірилися Христу. Свідоцтво, яке Ви являєте,
життєво важливе для навернення Вашої сім’ї.
Замість критики в їхню адресу та тиску на них,
проявляйте свою любов через свої вчинки.

Якщо Ви живете в незаконному шлюбі
Навіть не дивлячись на те, що в сучасному
суспільстві загальноприйнято бачити пари, які
живуть у “вільному” союзі, Біблія називає це
блудом. Ви та Ваша дружина зареєстрували свій
шлюб законним чином? Якщо ні, Вам слід
виправити цю ситуацію якогомога швидше.
Запитайте поради у свого пастора.
Якщо Ви не є у шлюбі
Настанова для людини, яка не є у шлюбі –
залишатися в чистоті та не опоганюватися. Бережіть
свою чистоту для майбутнього чоловіка чи дружини.
Бог бажає всього найкращого для Вас.
Якщо Ви не зберегли свою чистоту, сповідайте свої
гріхи Христу, попросіть Його простити Вас.
Попросіть Його допомогти Вам жити чистим
життям. Можливо у Вашій ситуації необхідна буде
порада зрілого християнина чи Вашого пастора.
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СЛІДУЮЧИ ЗА ХРИСТОМ
Істині (І) чи хибні (Х) наступні вислови

____ Християнин впливає на власний духовний ріст.
____ Спілкування з церквою Христовою не є важливим.
____ Можна радіти відносинам з Христом, які постійно розвиваються.

ПРІОРИТЕТИ У ВАШОМУ ЖИТТІ
На попередніх уроках Ви виконали
значну роботу, щоб започаткувати
тверді взаємовідносини з Христом.
Вкажіть на основні кроки
християнського життя, які
відповідають наступним малюнкам.

________________

______________

______________

Ці звички є абсолютно необхідними
для Вашого духовного росту. Не
припиняйте розвивати їх.
ПЛАНУВАТИ
О котрій годині Ви будете
щодня наодинці з Христом?

________________

________________

________________________

________________

Важливо мати вірні пріоритети. Іншими словами, потрібно
визначити, як Бог хоче, щоб ми жили та на що витрачали свій
час. В Івана 17:1І-26 сус Христос говорить про пріоритети в
християнському житті.
✓
✓
✓

Рости в своїй посвяті Христу.
Рости в своїй посвяті Тілу Христовому (іншим християнам).
Рости в своїй посвяті Божій праці у світі.

1. Які взаємовідносини хоче мати Христос з Вами? Івана 17:1-26

Як Ви будете розвивати свої
відносини з іншими
християнами?
Коли?
Як Ви покажете світу, що
Христос живе у Вас?

ПОСВЯТІТЬ СЕБЕ

вірш 3 _______________________________________________________

Прочитайте Божі слова в
Євангелії від Луки 9:23.

вірш 23 ______________________________________________________

Ви хочете слідувати за
Богом? Так ❏
Нi ❏

вірш 13 ______________________________________________________
2. Опишіть які взаємовідносини Христос хоче, щоб ми мали з Ним. вірш 11

______________________________________________________________

3. Який вплив повинна робити єдність християн на тих, хто не знає Христа?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
31.

Ви бажаєте відкинути свої
власні бажання та з радістю
слідувати Божій волі в
своєму житті?
Так ❏

Нi ❏

_______________________
Підпис
Дата

РОБИТИ
Продовжуйте читати та
досліджувати свою Біблію,
використовуючи план з
уроку 8.

ХОДЖЕННЯ У ВІРІ
4. Вірші Колосян 2:6-7 говорять нам про те, щоб ми ходили в Христі так,
як і прийняли Його. Ми прийняли Його вірою. Як описується “віра” в
Євреїв 11:1 і 6?

вірш 1 ________________________________________________________
вірш 6 ________________________________________________________

5. Що, на Вашу думку, означає “ходити вірою”? _______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ВИВЧАТИ ГЛИБШЕ

______________________________________________________________

Прочитайте вірш Івана 15:16.
Бог бажає, щоб Його народ
приносив плід. Існує два види
плодів.

Віра не означає сліпу надію, але це впевненість, що Бог вірний
і що Він виконає все, що Він обіцяа. Наявність віри в Бога
означає, що ми перестаємо покладатися на власні можливості,
так щоб ми могли побачити Божі можливості.

Відповідно з віршами Галатів
5:22-23 та Матвія 28:18-20
які ці два види плодів?

Ходження вірою означає застосування на практиці в
повсякденному житті того, чому нас навчає Бог. Ось чому
настільки важливо зберегти близькі відносини з Христом.

6. Як Христос описує Свої відносни зі Своїм народом в Івана 15:4-5

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Наші відносни з Христом порівнюються з виноградною лозою:
Христос – лоза, а ми – галузки.

7. Чому збереження цих взаємовідносин з Христом є настільки важливим?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Як ви думаєте, що Христос мав на увазі в словах “перебувайте в Мені”

(вірш 4)? ______________________________________________________

РОСТИ
Читайте розділи 1-5 з 1
післання до Солунян та
розділи 1-3 з 2 післання
до Солунян. Читайте по
одному розділу в день.
Запам’ятайте вірші з книги
Приповістей 3:5-6
“Надійся на Господа
всім своїм серцем, а на
розум свій не покладайся!
Пізнавай ти Його на
всіх дорогах своїх, і Він
випростує твої стежки.”

______________________________________________________________
______________________________________________________________
9. Відповідно з віршем Івана 15:10, як Ви можете перебувати в Його

любові? _______________________________________________________
______________________________________________________________
ПОВТОРЕННЯ
Продовжуйте йти вперед, ведучи християнський спосіб життя та
використовуючи ті звички, які Ви засвоїли. Застосовуйте на
практиці те, чому Бог навчає Вас кожного дня. Продовжуйте ревно
слідкувати за розвитком своїх заповітних відносин з Христом.
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