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Ця книга належить 
 

 

ПОСВЯТА 

 

 Матеріал з Динамічного Наставництва сам-на-сам 

призначений для всіх тих, хто вірний Великому 

Дорученню нашого Господа Ісуса Христа і сповнений 

рішучості збільшити свої ряди, підготувавши учнів, які в 

свою чергу навчать інших. Разом з вами ми присвячуємо 

себе Господу. 

 

 

ВДЯЧНІСТЬ 

 

 Цей матеріал був розроблений, щоб допомогти 

новонаверненим зростати в їхньому спілкуванні з 

Господом і, щоб вони, у свою чергу, могли допомогти 

іншим. Ми дуже вдячні тим, хто вніс свій внесок у 

розробку даного матеріалу. 

 

 

 "…Я тебе посилаю, – відкрити їм очі, щоб вони 

навернулись від темряви в світло та від сатаниної 

влади до Бога, щоб вірою в Мене отримати їм 

дарування гріхів і насліддя з освяченими. "  

     Ісус Христос Дії 26:17b, 18 

 

 

 DYNAMIC CHURCHES INTERNATIONAL 

 164 Stonegate Close, 

Airdrie, AB T4B 2V2 

dcioffice@shaw.ca 

www.dynamicchurches.org 
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ПЛАН ЗАНЯТТЯ 1 

 

Коли виконаєте завдання, поставте галочку. 

 

ПІДГОТОВКА 

(Перед початком першого заняття з вашим учнем в підготовці не має 

необхідності) 

 

ЗУСТРІЧ З УЧНЕМ 

 

 1. Познайомтеся. Кожний розповідає про те, як він сам увірував в 

Христа. 

 

 2. Розкажіть про мету і задачі навчання сам-на-сам з Динамічного 

Наставництва (Див. Загальні вказівки для наставників) 

 

 3. Визначте дату, час і місце ваших зустрічей для 8 занять. 

Відзначте їх у вашому календарі. 

 

 4. Перегляньте зміст – зверніть увагу на те, як кожний наступний 

урок випливає з попереднього 

 

 5. Покажіть як Динамічне Наставництво співвідноситься з 

Процесом Динамічного Життя. Наставник заповнює і пояснює 

діаграму на наступній сторінці. 

 

 6. Разом опрацюйте матеріал Уроку 1. (Можливо вам не вдасться 

завершити його під час першої зустрічі; продовжіть його 

наступного разу).  

           Ви повинні чітко знати, що маєте життя вічне. 

 

 7. Перегляньте план Заняття 2. Тема "Підготовка" повинна бути 

опрацьована  перед тим, як ви зустрінетеся на цьому занятті. 

 

 Дата __________ Час ___________ Місце ________________ 

 

 8. Завершіть заняття молитвою 
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 ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 
 

 ЗАНЯТТЯ 1 

 

 УВІРУВАТИ В ХРИСТА ЯК СВОГО СПАСИТЕЛЯ 

 

Увірувавши в Бога, ви відчули найбільш незвичайне почуття будь-коли 

відоме людині.  Подумайте тільки!  Той, хто створив землю і небеса, 

дозволяє нам пізнати Його особисто.  Христос сказав: "Життя ж 

вічне – це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса 

Христа, що послав Ти Його . " Івана 17:3. Ви, можливо, тільки 

увірували в Христа, як Свого Спасителя або ви, можливо, тільки 

навчаєтеся, як допомогти іншим пізнати Бога особисто. 

 

 

 

 

 

 

 

Марка 12:30 говорить, що Христос велів нам любити Бога всією нашою 

істотою. 

 

Звернути до Нього свій розум - інтелект 

 

Звернути до Нього своє серце - емоції 

 

Звернути до Нього свою душу - волю 

 

Звернути до Нього свою силу - фізичне тіло 

 

Христос говорить, що Він "явить себе тим", хто дотримується Його 

заповіту.  Івана 14:21 

 

Увірувавши в Христа, ви отримаєте ключ до пізнання Бога. 

 

Це заняття допоможе вам зрозуміти ваші стосунки з Богом.  Бог 

настільки великий, що наш розум не може цілком усвідомити 

велич Божу, якщо тільки Він не вирішить Сам явити Себе нам. 
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1. ЗВЕРНУТИ ДО НЬОГО СВІЙ РОЗУМ - ІНТЕЛЕКТ 

 

Нам необхідно зрозуміти факти про життя Ісуса Христа.  Він був 

зачатий Духом Святим і народжений Дівою Марією біля 2000 років 

тому. Сотні років до цього великі пророки Ізраїлю передбачили Його 

прихід.  Старий Заповіт, що писався багатьма людьми протягом 1500 

років, містить більш ніж 300 пророцтв про Його прихід. 

 

ПРОРОКИ ПЕРЕДРІКАЛИ ПРО ЙОГО ЖИТТЯ: 

Події з Життя Христа             Пророцтво                        Виконання 

 

1. Він був народжений _______ 

2. Місцем народження був 

__________________________ 

3. Смерть його була  

_________________________ 

Ісаї 7:14   

Михея 5:2                         

Ісаї 53:4,5 

Псалом 21:16                     

Матвій 1:18-25 

Матвій 2:1 

Матвій 27:26 

Лука 23:33 

 

 

У віці 30 років Христос почав своє служіння.  Три рокі Він навчав 

учнів, що таке наповнене життя.  Його слова були чистою правдою про 

життя, стосунки, фінанси, смерть тощо. 

 

ЩО ДУМАЛИ ПРО ХРИСТА ТІ, ХТО ЗНАЛИ ЙОГО? 

Його двоюрідний брат Іван Хреститель.  Івана 1:29-34 _______________ 

_____________________________________________________________ 

Апостол Іван. Івана 1:1,14 ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Хома. Івана 20:25-28 ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Що Христос мав на увазі, коли зробив наступні заяви? 

 

Іван 14:8-11___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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Як вороги Христа перефразували те, що Він говорив про Себе? 

Іван 5:18 _____________________________________________________ 

 

Протягом історії було багато релігійних вождів.  Христос був єдиним у 

своєму роді. 

 

 Мохаммед вважав себе пророком 

 Будда (по його власному визнанню) був агностиком 

 Конфуцій був учителем етики 

 Христос говорив про себе як про Бога 

 

 

СУДІТЬ САМІ 

 

Як ви думаєте, що Христос мав на увазі?  

 

Івана 10:30 ___________________________________________________ 

Івана 14:9 ____________________________________________________ 

Луки 22:70-71 ________________________________________________ 

Доказом чого служить воскресіння Ісуса Христа з мертвих? 

До римлян 1:3,4 _______________________________________________ 

Як по-вашему, чи існує Ісус Христос?  Чому ви так думаєте?  

_____________________________________________________________ 

 

РОЗУМІЮЧИ ЦІЛЬ ЙОГО ПРИХОДУ 

Чому було необхідно Ісусу Христу покинути небеса і прийти на землю, 

щоб померти на хресті? 

 

Ісаї 59:2, Івана 17:3____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Що спонукало Його прийти? Івана 3:16 ___________________________ 

Яку плату за гріх ми заслуговуємо? До римлян 6:23 _________________ 
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Який дар Ісус нам запропонував замість смерті (віддалення від Бога), 

коли Він вмер на хресті? _______________________________________ 

Що Христос зробив для нас? 1-е Петра 1:3,4 _______________________ 

і ___________________________________________________________ 

Як Його воскресіння впливає на наші стосунки з Богом? 

1-е Петра 3:18 ________________________________________________ 

Прочитайте Послання до євреїв 9:22.  Чи  простив би нас Бог, якби 

Христос не помер за наші гріхи? 

________________ Чому? \ Чому ні? __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

 

 

 

Своїм розумом ви повинні зрозуміти життя Христа і все те, про що Він 

говорив, а вірою - визнати Його істину.  Його не можна прийняти тільки 

як добру людину.  Його необхідно визнати Богом, як Він називає Себе 

Сам, або відкинути як найбільшого шахрая у світі. 

 

2. ЗВЕРНУТИ ДО НЬОГО СВОЄ СЕРЦЕ - ЕМОЦІЇ 

 

Ми всі створені за образом Бога. (Буття 1:26,27).  Тому ми "дивно 

утворені" Псалом 138:14.  Кожна людина - це унікальне створіння з 

своїм власним емоційним світом, який реагує на все по-різному.  Один 

може бути дуже емоційним, інший - спокійним і замкнутим.  В різний 

час ви можете по-різному реагувати на обставини, тому покладатися на 

емоції не можна.  Деякі люди не впевнені, що мають живі стосунки з 

Богом, тому що вони покладаються на свої почуття, а не на те, що Бог 

сказав у Своєму Слові. 

        Життя без Христа Життя з Христом 

включає: 

гріх 

розділення 

розчарування 

включає: 

мир 

прощення 

вічне життя 

Ісус Христос 
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Уявіть собі двох різноманітних людей і їхню реакцію, коли вони 

увірували в Христа. 

 

Апостол Павло. Дії 22:6-10. Як би ви описали його переживання? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Як випадок з Лідією відрізнявся від того, що відбулося з Павлом? 

Дії 16:14-15 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Чи були у них обох живі стосунки з Богом? _________________ 

Як ви увірували в Христа - як Павло або як Лідія? _________________ 

 

Віра, а не почуття - це ключ 

До римлян 1:17  - "...праведний вірою жити буде. " 

До євреїв 11:6  - "А без віри неможливо догодити Богові" 

До римлян 14:23  - "...усе, що не по вірі - гріх" 

 

Коли ви увірували в Христа як свого Спасителя, ви могли відчувати, а 

могли і не відчувати емоцій.  Емоції змінюються в залежності від 

обставин; наша віра не може обгрунтовуватися на них.  Суть у тому,  чи 

вірите ви в те, що сказав Бог?  Віра в Господа означає покластися на 

Нього в усьому і вірити в те, що Він сказав. 

 

3. ЗВЕРНУТИ ДО НЬОГО СВОЮ ДУШУ - ВОЛЯ 

 

Виявляти волю - це означає робити вибір.  Ваш вибір буде вірним, якщо 

він відповідає Слову Божому. 

 

Прочитайте Івана 3:36. Що було б вірним вибором? 
_____________________________________________________________ 

Який був би результат? _________________________________________ 

Який був би невірний вибір? _______________________________ 
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Який був би результат? _________________________________________ 

Що Бог нам наказав робити? 1-е Івана 3:23 ________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Якщо наш вибір - не вірити в Христа, ми ніколи не дізнаємося Його 

волю (Івана 7:17) 

 

Зробіть вибір - повірте в ці факти! 

 

ХРИСТОС ВВІЙШОВ У ВАШЕ ЖИТТЯ 

 

Прочитайте Об’явлення 3:20 

 

Що розуміється під словом "двері"? ______________________________ 

 

Що обіцяє Христос? ___________________________________________ 

 

Що ми повинні зробити з свого боку? ____________________________ 

 

Що робить Він? ______________________________________________ 

 

Якщо ви у вірі відчинили двері свого життя і попросили Ісуса Христа 

ввійти у ваше життя і стати вашим Спасителем і Господом, чи зробить 

Він це? (в. 20) __________________ 

 

ВАШІ ГРІХИ ПРОБАЧИЛИ 

Прочитайте До колосян 2:12-14 

Скільки ваших гріхів було прощено? ___________________________ 

 

Що робити з почуттям провини, коли ви переконалися, що Бог 

простив вас? 

 

(а) Визначте джерело (Об’явлення 12:10) - сатана 

 

(б) Проголосіть перемогу (До римлян 8:1) - немає більше осудження 

 

(в) Живіть у вірі (1-е Івана 1:7) - ходіть у світлі 

 

Коли ви чините гріх, що ви повинні робити? 1-е Івана 1:9 _________ 

 

Давайте зупинимося і прямо зараз мовчки сповідаємося і повторимо 

Його обіцянку прощати всі наші гріхи, які нам відомі. 
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ВИ СТАЛИ ДИТЯМ БОЖИМ 

 

Прочитайте Івана 1:12,13 

Які люди є народженими згори дітьми Божими? 

_____________________________________________________________ 

 

Коли ви увірували в Христа, ким ви стали? 

_____________________________________________________________ 

 

ВИ ОТРИМАЛИ ВІЧНЕ ЖИТТЯ 

 

Прочитайте 1-е Івана 5:11-13 

Хто має вічне життя (вірші 11 і 12) 

_____________________________________________________________ 

 

Якщо людина не має в своєму житті Христа, чого ще у неї не має? 

 

(в. 12) _______________________________________________________  

 

Чи можете ви знати, що маєте вічне життя? (в. 13) 

_____________________________________________________________ 

 

Чи знаєте ви, що маєте вічне життя? ______________________________ 

 

На якій підставі? ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

4. ЗВЕРНУТИ ДО НЬОГО СВОЮ СИЛУ - ФІЗИЧНЕ ТІЛО 

 

ЩО МИ РОБИМО ЯК ХРИСТИЯНИ - ВАЖЛИВО 

 

Прочитайте До колосян 3:9,10 

 

Що ми не повинні робити зараз? _______________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що ми скинули з себе? ________________________________________ 
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У що ми зодягнулися? ________________________________________ 

 

За яким образом ми відновлюємося пізнанням? ____________________ 

 

Як гусінь перетворюється на метелика з новими прагненнями і новим 

способом життя, так і нас (Бог) "переставив із влади темряви до 

Царства Свого улюбленого Сина Божого" (До колосян 1:13,14). 

До римлян 12:2 - "...і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться 

відновою вашого розуму... ".  Ми повинні жити як діти Божі з новими 

прагненнями і новим способом життя  (1-е Івана 4:17). 

 

ВИ НЕ СПАСЕТЕСЯ ДОБРИМИ ДІЛАМИ! 

 

Прочитайте До ефесян 2:8-10 

 

На який підставі ви були спасені? (в. 8) ____________________ 

 

Як добрі діла співвідносяться з вашим спасінням? (вв. 9,10) __________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Якщо ви не впевнені у власному спасінні, ви можете увірувати в Христа 

прямо зараз,  зробивши це за допомогою своєї волі. Ось молитва, яка  

 

пропонується для цього: 

 

Господь Ісус Христос, я - грішник і не можу спасти себе сам. Дякую 

Тобі за те, що Ти помер на хресті за мої гріхи. Я прошу Тебе ввійти 

в моє життя, як мого Спасителя і Господа. Дякую, що Ти простив 

всі мої гріхи і дав мені вічне життя. Я довіряю Тобі своє життя і 

довіряю Тобі прожити "вічне життя" в мені, як Тобі буде завгодно. 

 

Якщо ви попросили Христа ввійти у ваше життя зараз або раніше, де  

Він зараз відносно вас? _________________________________________ 

 

Об’явлення 3:20? ______________________________________________ 

Звідки ви це знаєте? ___________________________________________ 
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СВІДЧЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ДІЙСНО УВІРУВАЛИ В ХРИСТА 

ЯК СВОГО  СПАСИТЕЛЯ 

 

Марка 12:30 - "...і люби Господа Бога свого, усім серцем своїм, і 

всією душею своею, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї!  "  

 

Ми цілком віддаємо себе Йому, тому що Він, у свою чергу, відданий 

нам безмежно.  Як тільки ми зробимо крок у вірі, Бог підтвердить, що 

ми народжені духовно. 

 

СВІДЧЕННЯ СЛОВА БОЖОГО 

 

Якщо ви відповідаєте всім Його умовам, як показано в Його Слові, ви 

можете бути впевнені, що ви Його дитя. 

1-е Івана 5:13 - ви можете знати, що маєте життя вічне. 

 

СВІДЧЕННЯ ДУХА СВЯТОГО 

 

До римлян 8:16 - Дух Святий говорить нам, що ми дійсно діти Божі. 

 

СВІДЧЕННЯ НАШОЇ ЛЮБОВІ 

 

1-е Івана 4:7-8 і 1-е Івана 3:14 - Ми можемо знати, що знайшли вічне 

життя, коли возлюбили інших християн. 

 

СВІДЧЕННЯ  ЖИТТЯ, ЩО ЗМІНИЛОСЬ 

 

Прочитайте 1-е Івана 2:3-6 

Якщо ми тримаємося Його заповіту, що це доводить? (в. 3) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Якщо ми підкоряємося Його Слову, який буде результат? (в. 5) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Як ми можемо знати, що ми в Ньому? (вірші 5,6) 

 

_____________________________________________________________ 
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ЗАСТОСУВАННЯ 

 

ЖИВІТЬ З ВПЕВНЕНІСТЮ У ВАШИХ СТОСУНКАХ З 

ХРИСТОМ! 

 

На цьому тижні записуйте все, що свідчить про Ісуса як вашого 

Спасителя.  Наведіть приклади в наступному: 

 

1. Любов до інших християн 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

2. Зміни в моєму житті 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

 

ВО ХРИСТІ Я: 

 

 1. Дитя Боже, тому що я народжений знову. 1-е Петра 1:23 

 2. Прощений за всі мої гріхи. До ефесян 1:7, До євреїв 9:14, 

 До колосян 1:14, 1-е Івана 1:9, 2:12 

 3. Нове Творіння. 2-е До коринтян 5:17 

 4. Храм Духа Святого. 1-е До коринтян 6:19 

 5. Викуплений від прокляття закону. До галатів 3:13 

 6. Благословлений. До галатів 3:9, Повторення Закону 28:1-4 

 7. Святий. До римлян 1:7, 1-е До коринтян 1:2, До филип’ян 1:1 

 8. Святий і безвинний перед Ним. 1-е Петра 1:16, До ефесян 1:4 

 9. Обраний. До колосян 3:12, До римлян 8:33 

10. Бездоганний до кінця. 1-е До коринтян 1:8 

11. Став близьким кров'ю Христа. До ефесян 2:13 

12. Спадкоємець Божий. До римлян 8:17 

13. Запечатаний обіцяним Духом Святим. До ефесян 1:13 

14. Від Нього - во Христі Ісусі. 1-е До коринтян 1:30 

15. На хвалу слави Його. До ефесян 1:6 

16. Сповнений у Ньому. До колосян 2:10 

17. Примирений з Богом. 2-е До коринтян 5:18 

18. Покликаний Богом. 2-е До Тимофія 1:9 

19. Початок Його творінь. Якова 1:18 

20. Обраний. 1-е До солунян 1:4, До ефесян 1:4,  

 1-е Петра 2:9 

21. Зцілений ранами Христа. 1-е Петра 2:24, Ісаї 53:5 

22. Улюблений Богом. До колосян 3:12, До римлян 1:7, 

 1-е До солунян 1:4 

23. Життя наше сховане в Бозі з Христом. До колосян 3:3 

 

Я ПРИДБАВ: 

 

24. В Нім стали ми й спадкоємцями. До ефесян 1:11 

25. Доступ в одному Дусі до Отця. До ефесян 2:18 
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ПЛАН ЗАНЯТТЯ 2 

 

Поставте галочку перед завданнями, які виконали. 

 

ПІДГОТОВКА 

 

 1. Вивчите напам'ять Івана 3:16 

 

 2. Прочитайте Псалом 22 

 

 3. Робіть записи  під час проповіді пастора.  Використовуйте план 

проповіді. (див. стор. 24) 

 

 4. Виконайте матеріал з уроку 2 "Пізнати характер Бога". 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ  

 

 1. Коротко повторіть основні моменти Уроку 1.   

           Обговоріть пункт Застосування. 

 

 2. Процитуйте на пам'ять Івана 3:16 

 

 3. Перевірте читання Псалма 22. 

 

 4. Обговоріть записи, зроблені під час проповіді пастора 

 

 5. Повторіть заняття 2. Підкресліть велич Нашого Господа. 

 

 6. Перегляньте план заняття 3. Завдання "Підготовка" повинно бути 

виконане до вашої наступної  зустрічі. 

 

  Дата __________ Час ____________ Місце ________________ 

 

 7. Завершіть молитвою. 
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ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 
 

 Заняття 2 

 

 ПІЗНАТИ ХАРАКТЕР ГОСПОДА 

 

Надзвичайна істина розкривається нам у книзі пророка Даниїла 11:32: 

"А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме! ".  Ми всі хочемо 

прожити життя продуктивне та яскраве за своїм характером.  Тому ми 

повинні "знати свого Бога".  Не знати Бога - це пройти життя, 

спотикаючись, немов з пов’язкою на очах, не знаючи, куди йдеш і не 

розуміючи, що відбувається навколо. 

 

 

 . 
 
 
 

 

 

 

НАСКІЛЬКИ ДОБРЕ ВИ ЗНАЄТЕ БОГА? 

 

Чи боретеся ви з проблемами у своєму житті або, можливо, ви живете у 

повній впевненості, що все контролює Бог?  Ви цілком змінетесь, якщо 

будете жити у світлі того, що ви дізналися про Бога.  Ті, що отримали 

різноманітні перемоги у своєму житті, більш ніж переможці, просто 

тому що вони знали свого Бога, розуміли Його всемогутність і 

відповідно реагували. 

 

Кожний член Божества - Отець, Син і Дух Святий мають ту ж саму суть 

або характер. 

 

Характер Бога може бути виявлений у наступному: 

 

1. ЯКОСТІ, ЩО ВЛАСТИВІ ТІЛЬКИ БОГУ 

 ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ       ВІЧНИЙ                   НЕЗМІННИЙ 

 ВСЕМОГУТНІЙ ВСЕЗНАЮЧИЙ  ВСЮДИПРИСУТНІЙ 

2. ЯКОСТІ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬ БОГА В ЙОГО СТАВЛЕННІ 

ДО ВЛАСНОГО ТВОРІННЯ 

 СВЯТИЙ     ПРАВЕДНИЙ       СПРАВЕДЛИВИЙ      ЛЮБЛЯЧИЙ 

На цьому занятті ми розглянемо характер Бога, щоб 

зрозуміти, що відрізняє Його від нас, робить Його цілком 

унікальним.  Розуміння Бога дає ціль і надає значення до 

нашого повсякденного життя 
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Дослідіть наступні вірші і напишіть, що ви дізналися про кожну якість 

Бога.  Розкажіть, як ви будете жити в світлі того, що ви дізналися про 

Бога. 

 

 

1. ЯКОСТІ, ЯКІ ВЛАСТИВІ ТІЛЬКИ БОГУ 

 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ - Бог - верховний володар над усім Його творінням. 

 

Біблія говорить: 

Псалом 102:19 _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

До римлян 9:20-21 _____________________________________________ 

 

Що це означає: Все в Його руках.  Бог поводиться так, як Йому 

завгодно з силами небес і людьми на землі.  Ми не можемо зупинити 

Його, і в нас немає права задавати Йому запитання.  (Даниїла 4:32 і Ісаї 

55:8,9) 

 

Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

ВІЧНИЙ - Бог завжди був і буде 

 

Біблія говорить: 

Ісаї 44:6 _____________________________________________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

Об’явлення 1:8 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

1-е До Тимофія 1:17 ___________________________________________ 

 

Що це означає: Тому, що, Бог - це Бог, Його шляхи, характер та дії є 

понад наше розуміння.  Його Суть   - у Ньому Самому.  У Бога немає 

краю ні Його природі, а ні Його володінню. 
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Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

НЕЗМІННИЙ - Природа, характер і воля Бога ніколи не змінюються.  

У Нього немає необхідності змінюватися, і Його не можна змусити 

змінитися. 

 

Біблія говорить: 

Псалом 101:26-27 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

До євреїв 13:8 ________________________________________________ 

 

Що це означає: Божа воля ніколи не змінюється.  Він бажає 

благословляти всіх Своїх людей і привести всіх до Себе.  Ми можемо 

бути впевнені, що Він стримає Своє Слово, якщо ми будемо 

дотримуватися його принципів. 

 

Бог вчить мене ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

ВСЕМОГУТНІЙ - Бог має всю владу.  Він спроможний зробити 

абсолютно все, що захоче. 

 

Біблія говорить: 

Иов 42:2 _____________________________________________________ 

 

До ефесян 3:20 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що це означає: Сила Бога виявляється в наступному: 

 

1. Створив небеса і землю (Буття 1:1) 

2. Все тримає в Своїх руках (До євреїв 1:3) 

3. Дає спасіння (До римлян 1:16) 

4. Піклується про нас (1-е Петра 5:6,7) 
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Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

ВСЕЗНАЮЧИЙ - Бог має прекрасне і повне знання минулого, 

теперешнього та майбутнього. 

 

Біблія говорить: 

Псалом 138:1-6 _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

До євреїв 4:13 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що це означає: Бог знає наші думки, наші почуття, наші бажання і 

наші таємниці.  Ніщо ніколи не захопить Його зненацька.  Наприклад, 

коли Бог визнав тебе Своїм дитям і дав тобі вічне життя, Він цілком 

розумів, яким ти будеш і що ти будеш робити. 

 

Бог вчить мене: ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________

___ 

ВСЮДИПРИСУТНІЙ - Бог всюди у всьому Всесвіті у всі часи і у всіх 

Своїх проявах. 

Біблія говорить: 

Приказки Соломонові 15:3 ______________________________________ 

Єремії 23:23,24 _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Що це означає: Коли настане потреба, ми повинні бути впевнені, що 

Бог завжди поруч з нами, навіть якщо ми не відчуваємо Його 

присутності.  Ми не можемо сховатися від Бога.  Він точно знає, що 

відбувається з людьми, в церкві і в кожному окремому житті. 
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Бог вчить мене _______________________________________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. ЯКОСТІ, ЯКІ РОЗКРИВАЮТЬ БОГА У ЙОГО СТАВЛЕННІ 

ДО ЙОГО ТВОРІННЯ 

 

СВЯТИЙ - Бог досконалий  і чистий у всіх аспектах Свого буття. 

 

Біблія говорить: 

Йов 34:10 ____________________________________________________ 

 

Ісаї 57:15 ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

1-е Петра 1:14-16 ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що це означає: Бог абсолютно чистий у усіх Своїх думках і вчинках.  

1-е Петра 1:16: "... будьте святі, тому що Я святий. " 

Це можливо, якщо тільки я дозволю Духу Святому жити в мені, як 

Йому буде завгодно. 

 

Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

ПРАВЕДНИЙ - Бог завжди поводиться  вірно.  Що б Він не робив, це 

завжди благо, тому що Він - абсолютна Істина.  В Своїх вчинках Він 

завжди керується любов'ю. 

 

Біблія говорить: 

5-я Книга Мойсеєва: Повторення Закону 32:3,4 _____________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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До римлян 8:28 _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що це означає: Вчинки Бога завжди вірні.  Коли Він дає нам напрямок 

у нашому житті, ми можемо бути впевнені, що він вірний та істинний, 

якщо навіть нам здається, що він суперечить нашим бажанням і нашому 

досвіду. 

 

Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

СПРАВЕДЛИВИЙ - Бог справедливий і неупереджений в усіх Своїх 

діях.  З усією справедливістю Він винагороджує за праведність і карає 

за гріх. 

 

Біблія говорить: 

 

Неемії 9:13,33 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

2-е До солунян 1:3-10 __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що це означає: Бог, який є суддя всім, простежить, щоб 

справедливість завжди перемагала.  Це підбадьорить тих, з ким погано 

обійшлися в цьому житті.  Це також попередження тим, хто чинить зло.  

Бог ненавидить зло, і воно буде покаране.  Бог навчає нас жити чистим, 

праведним життям, щоб ми могли "стати праведністю Божою" через 

смерть Ісуса Христа. 

(2-е До коринтян 5:21) 

 

Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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ЛЮБОВ - Бог - це досконала та безмежна любов.  Він просто віддає 

Свою любов, не задумуючись, чи варта та або інша людина цієї любові.  

Пославши Христа померти за наші гріхи, Він проявив тим самим 

найбільший акт любові стосовно   нас. (До римлян 5:8) 

 

Біблія говорить: 

Івана 3:16 ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

До римлян 8:37-39 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що це означає: Бог любить нас безумовною любов'ю.  Його любов 

ніколи не змінюється.  Він любить нас досконалою любов'ю.  Він 

наповнив нас своєю любов'ю (До римлян 5:5).  З Ісусом Христом, що 

перебуває в нас, ми можемо любити один одного так, як Він любить 

нас. (1 Іоанн 4:7) 

 

Бог вчить мене _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

3. ЗАСТОСУВАННЯ 

 

МІЙ ВІДГУК 

 

Перегляньте цей урок ще раз.  Виберіть якусь одну рису вашого 

характеру, яку потрібно удосконалити, щоб почати жити по-іншому у 

світлі пізнання Вашого Господа. 

 

На цьому тижні я ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Пам'ятайте: "А народ, що знає свого Бога , зміцніє та й діятиме. " 

Даниїла 11:32б 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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 ПЛАН ДЛЯ ЗАНЯТТЯ 3 

 

Поставте галочку, коли завдання виконане 

 

ПІДГОТОВКА 

 

 1. Вивчіть напам'ять  Об’явлення 1:8 

 

 2. Читайте одну главу в день - Івана 1-7  

 

 3. Заповніть пункт "Мій відгук" наприкінці  заняття 2 

 

 4. Робіть конспект під час проповіді пастора.  Використовуйте План 

проповіді на стор. 24 

 

 5. Завершіть весь матеріал по заняттю 3 "Спілкуючись з Богом" 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторіть основні моменти Заняття 2. Як це добре знати 

нашого великого Бога! 

 

 2. Обговоріть пункт "Мій Відгук" Заняття 2. 

 

 3. Розкажіть напам'ять Об’явлення 1:8 

 

 4. Перевірьте,  чи читав учень Івана 1 - 7 

 

 5. Обговоріть записи, що були зроблені під час проповіді пастора 

 

 6. Повторіть Заняття 3. Підкресліть наскільки важливо щодня 

приділяти час спілкуванню з Богом 

 

 7. Подивіться на план Заняття 4. Пункт "Підготування" повинен 

бути завершений до того, як ми зустрінемося наступного разу    

 

  Дата ____________ Час ___________ Місце ________________ 

 

 8. Завершіть заняття молитвою, використовуючи молитовний 

листок "Більше Молитви - Більше Сили від Бога - Більше Хвали 

Богу" 
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ДИНАМІЧНЕ 
 Наставництво 
 

 ЗАНЯТТЯ 3 

 

 СПІЛКУЮЧИСЬ З БОГОМ 

 

На минулому занятті ми обговорювали, хто є Бог і який у Нього 

характер.  На цьому занятті ми дізнаємося, як можна зростати в наших 

стосунках з Богом через молитву та вивчення Біблії. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛОВО БОЖЕ І МОЛИТВА 

 

"За словом Своїм,  Боже Слово                 Молитва  

оживи мене, Господи!"    

Псалом 118:107  

      

"Молитва і Слово Боже  нероздільні,          Збалансований 

і завжди повинні бути разом            зв'язок 

під час мого спілкування з Богом на самоті.  Своїм Словом Бог 

говорить зі мною; у молитві я говорю з Богом.  Для вірного спілкування 

необхідна участь нас обох.  Якщо я молюся без Слова Божого, я 

схильний використовувати свої власні слова і думки.  Що дійсно надає 

молитві силу, так це те, що я використовую думки Бога з Його Слова і 

ставлю їх перед Ним. І тільки тоді я можу молитися у відповідності зі 

Словом Божим.  Жодна щира молитва не може обійтися без Слова 

Божого!" 

 

"Коли я молюся, я повинен намагатися розуміти Бога вірно.  Через 

Слово Дух Святий дає мені вірні думки про Нього.  Слово також 

демонструє мені, наскільки я жалюгідний і грішний.  Воно розкриває 

мені все надзвичайне, що Бог робить для мене, і силу, що Він дасть 

мені, щоб я міг виконати Його волю.  Слово навчає мене молитися з 

палким бажанням, твердою вірою і постійною наполегливістю.  Слово 

навчає мене не тільки тому, хто я є, але ким можу стати з Божою 

милістю.  Крім того, воно нагадує мені щодня, що Христос - 

найбільший заступник, і дозволяє мені молитися в ім'я Його.” 

На цьому занятті ми розглянемо весь процес 

спілкування з Богом крок за кроком.  Для 

будь-яких стосунків необхідний час і 

різноманітність ситуацій.  Ми дізнаємося як 

щодня проводити час з Богом віч-на-віч. 
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"О, християнин!  Нехай це буде для тебе головним уроком, обновлюй 

свою силу щодня в Слові Божому і молись відповідно до Його волі.  

Тепер давайте обговоримо ще щось –  молитву.  Нам  потрібна молитва, 

коли ми читаємо Слово Боже; молитва, в якій ми просимо Бога навчити 

нас, як зрозуміти Його Слово; молитва, в якій ми просимо Духа Святого 

допомогти нам вірно розуміти і використовувати Слово Боже; молитва, 

коли через Слово ми розуміємо, що Христос є все в усьому і буде всім в 

мені." 

 "Глибоко в своїй душі, де я можу звернутися до Бога во Христі через 

молитву і Слово, я пропоную себе Богу і готовий служити Йому, 

зміцнившись Духом Святим, і тоді Його любов знайде місце в моєму 

серці, і я щодня  буду жити в цій любові. " Ендрю Мюррей 

 

Спілкування з Богом починається з бажання пізнати Його. 

 

ОСОБИСТЕ ПОКЛОНІННЯ - Щодня проводити час з Богом 

 

Наступні кроки покажуть вам наскільки важливо проводити час з 

Богом, і в результаті ваше життя прославить Бога. 

 

БУТИ ГОТОВИМ ЗУСТРІТИСЯ З БОГОМ 

 

Визначте час і місце, де ви зможете спілкуватися з Богом щодня віч-на-

віч.   

Що зробив Христос? Марка 1:35 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ви повинні бути впевнені, що ви сповнені Духом  Святим і що 

покаялися в усіх своїх гріхах. (Псалом 65:18).  Спілкування з Богом 

приведе до незвичайних результатів! 

 

Що Бог говорить про Своє Слово? 

 

Ісаї 55:11 ____________________________________________________  

 

_____________________________________________________________ 

 

Що Бог говорить про молитву, в якій ми просимо згідно волі Його?   

1-е Івана 5:14-15 ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 



29 

 

Тому що в цьому є потенціал добра, сатана, наш ворог, зробить все, що 

від нього  залежить, щоб не дозволити нам проводити час з Богом.  З 

чим ми боремося? 

До ефесян 6:12-13 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Прочитайте такі вірші і скажіть, що заважає нашому спілкуванню з 

Богом. 

Якова 4:2-3 ___________________________________________________ 

1-е Петра 3:5-7 ________________________________________________ 

Иова 35:12-13 _________________________________________________ 

1-е Івана 3:21,22 ______________________________________________ 

Якова 1:6,7 __________________________________________________ 

Матвія 5:23-24 ________________________________________________ 

Матвія 6:5 ____________________________________________________ 

У нас повинно бути бажання сповідуватися в усьому, що сказано вище і 

сподіватися на прощення Христа, щоб сміливо стати перед Богом. 

Прочитайте До євреїв 4:15-16.  Чому ми з упевненістю можемо прийти 

до Бога? (в. 15) _______________________________________________ 

Жадайте зустрічі з Ним. 

 

ЯК ПРОВОДИТИ ЧАС З БОГОМ 

1. СЛОВО БОЖЕ 

ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВО БОЖЕ - БІБЛІЮ 

Як знання Слова Божого принесе вам користь? Псалом 118:9-11 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Наскільки є цінним для нас Його Слово? Псалом 118:72 _____________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що робив автор псалма, щоб зрозуміти Слово Боже?  Псалом 118:73  

 

_____________________________________________________________ 

 

Добре почати спілкування з Богом з читання псалма, що віддає хвалу і 

подяку Богу.  Коли поклоняєтеся Богу, думайте про те, хто Він є і що 

Він зробив для всіх. 

 

 

ВИВЧАЙТЕ СЛОВО БОЖЕ - БІБЛІЮ 

 

Яка повинна бути наша мета, коли ми вивчаємо Біблію?   

 

2-е  До Тимофія 2:15 ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Знайдіть розділ - "Мій щоденний час з Богом". Зверніться до книги з 

Біблії, яку ви будете регулярно вивчати, наприклад, Євангеліє від Івана. 

 

 - Щодня читайте декілька віршів або главу і вивчайте їх старанно. 

 

 - Виберіть один вірш або фразу, що має для вас 

   особливе значення. 

 

 - Запитайте себе: "Що справило на мене особливе враження? Що я 

   дізнався про Бога, про себе, про інших, про життя, тощо.? 

 

 - Глибоко замислитесь над новим для вас відкриттям. 

 

 

СЛАВТЕ БОГА 

 

Коли ви глибоко замислилися над тим, що ви щойно дізналися про 

Бога, зробіть паузу і подякуйте Йому за те, хто Він є, і за кожну істину, 

що Він вам довірив як Своїй дитині.  Скільки є всього, за що ми 

повинні славити Його!  Якщо ви бажаете, ви можете співати або 

слухати музику під час свого спілкування з Богом. 
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ПЕРЕВІРЯЙТЕ СВОЄ ЖИТТЯ СЛОВОМ БОЖИМ 

 

  - Подумайте над тим, чому саме Бог вас навчає.  Потім залишіться 

в тиші перед Богом; прислухайтеся до Його настанов. Напишіть 

їх: "Бог вчить мене... " 

  - Відреагуйте.  Як?  Як я застосовую цю істину у своєму житті?  

Коли?  Як це вплине на моє ставлення до Бога, до інших і до 

себе? 

- Мій Відгук ... (використовуйте зразок з попереднього заняття ). 

 

ВИВЧІТЬ НАПАМ'ЯТЬ СЛОВО БОЖЕ 

Чим краще ви знаєте Божі істини, тим ефективніше ви будете славити 

Бога. 

Що сказав автор псалма про те, що ми повинні робити з Словом 

Божим? 

Псалом 118:11 ________________________________________________ 

Для чого? ____________________________________________________ 

Щоб "заховати його у своєму серці", ви повинні вивчити Його 

напам'ять і зробити Його своїм. 

Ви запам'ятаєте тільки те, що вивчите напам'ять. 

Що Христос зробив, коли Його спокушав сатана? 

Матвія 4:4,7,10 ________________________________________________ 

Як Йому це вдалося? ___________________________________________ 

Щоб зуміти використовувати Божу істину, коли вам це знадобиться, 

постійно вчіть напам'ять вірші з Писання. 

 

Слідуйте за наступним планом: 

 

 1. Прочитайте вірш. 

 2. Повторюйте його знову і знову. 

 3. Постарайтеся зрозуміти (в умі уявіть собі текст). 

 4. Поясніть його будь-кому. 

 5. Повторіть його через деякий час. 

 6. Розкажіть його по пам'яті другу. 

 7. Застосуйте цю істину в вашому житті.  
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2. МОЛИТВА 

 

У світлі того, що Бог сказав вам через Своє Слово про вас і ваше життя, 

відведіть деякий час молитві за те, що турбує вас. 

 

МИ ПОВИННІ МОЛИТИСЯ ЗА ПОТРЕБИ ІНШИХ 

 

Чому ми повинні молитися за інших? 1-е До Тимофія 2:1-4 _________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що ми повинні просити за інших? (див. наступні вірші) 

 

До колосян 1:9-12 _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

До колосян 4:2-4 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Матвія 9:37-38 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

МОЛІТЬСЯ ЗА ВАШІ ВЛАСНІ ПОТРЕБИ 

Чи хоче Бог, щоб ми просили Його задовільнити наші власні потреби? 

Івана 15:7 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Якщо ми перебуваємо во Христі, про що ми можемо просити Його? 

_____________________________________________________________ 

Вкажіть дві причини, чому Бог хоче, щоб ми просили. 

Івана 16:24 ______________________________________________ і 

___________________________________________________________ 

Прочитайте 1-е Івана 5:14-15.  Яку умову необхідно виконати, щоб нам 

бути впевненими, що Бог задовільнить наше прохання? 

 

_____________________________________________________________ 
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Записуйте свої прохання і відповіді на них.  Див. зразок "Більше 

Молитви, Більше Сили від Бога, Більше Хвали". 

 

МОЛІТЬСЯ ЯК ТІ, ЩО МАЮТЬ ВЛАДУ 

 

Якщо ви разом з Христом були поховані, воскресли, піднеслися і сидите 

по праву руку Отця, ви маєте владу.  Тому, ви повинні молитися як ті, 

що мають владу.  Якщо ви не вірите, що Господь відповість на ваше 

прохання, ви марно витрачаєте час.  Моліться, віруючи, що Бог 

задовільнить вашу потребу, моліться, уповаючи на владу, якою ви 

володієте в ім'я Господа Ісуса Христа і силу крові, яку пролив Христос . 

 

МИ МОЖЕМО МОЛИТИСЯ, ТВЕРДО ЗНАЮЧИ, ЩО ЦЕ ВОЛЯ 

БОЖА, ЯКЩО МИ: 

 

Перебуваємо 

 

У Івана 15:7 Христос говорить: 

 

"Коли ж  у ________,___________ ви будете, а слова Мої ___________ 

 

в вас, то ___________, чого хочете,– і  ____________ вам! " 

 

Перебувати во Христі - означає дозволити Духу Святому наділити вас 

силою, щоб жити як жив би Христос.  Дозволити Його словам 

перебувати в вас - означає пізнати і зрозуміти Слово Боже, для того, 

щоб ви не просили Його про те, що суперечить Його волі.  Бог буде 

радий відповісти на ваші прохання, якщо ви перебуваєте в Ньому. 

 

Просимо 

 

Що Христос сказав нам робити? Матвія 7:7,8 ____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Івана 14:14 ___________________________________________________ 

 

Якщо ми просимо, уповаючи на Нього, що не повинно  нас спонукати? 

 

Якова 4:2б,3 __________________________________________________  

 

Що повинно  нас спонукати? ___________________________________ 
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Довіртеся Богові 

Яка обіцянка в Матвія 21:22? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Покладатися на Бога – означає вірити в те, Хто Він і Що Він сказав.  Як 

наша віра розвивається? До римлян 10:17 

_____________________________________________________________ 

Що якщо ми сумніваємося в Бозі? Якова 1:6,7 _____________________ 

_____________________________________________________________ 

Ми станемо довіряти Богу настільки, наскільки ми Його пізнали.  Як ми 

пізнаємо Бога? 

Івана 14:21 __________________________________________________ 

Очікуємо результатів 

Чи виконали ви умови Бога: 

 - Перебувайте у Христі і дозвольте Його словам перебувати в вас. 

 

 - Просіть з бажанням прославити Бога 

 

 - Уповайте на Бога, тому що ви любите Його і впевнені в Ньому 

 

 Якщо все це так, ви можете жити, знаючи, що ваші прохання будуть 

виконані. 

 

Дякуйте Богові 

 

Ще перед тим, як ваше прохання буде виконане, почніть дякувати 

Богові. 

 

Що Бог обіцяє нам, якщо ми молимося з вдячним серцем? 

 

До филип’ян 4:6,7 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Обов'язково завжди віддавайте Йому хвалу і дякуєте Йому, коли 

отримуєте відповідь на ваше прохання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Застосовуйте те, що вивчили.  Розгляньте наступний зразок "Мій 

щоденний час з Богом" (див. нижче).  Використовуйте цей метод на 

цьому тижні при вивченні Євангелія від Івана, гл.1 - 7. 

 

Використовуйте цей зразок для вивчення Біблії і для молитви 

 

 

MY DAILY TIME WITH GOD 

Week of   March 15   to     21       20  06__ 

 

 This Week’s Memory Verse: (Review each Day) 

   “ I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was 

and  

   who is to come, the Almighty”___________________________________ 

                                                                       Reference   Revelation 1:8   

 

 Day 1 Bible Reading Reference     John 1: 1-51____________________ 

 Most Meaningful Verse ______________John 1: 29_________________ 

What Impressed Me Was __Jesus was the sacrificial “Lamb” for my sins     

_____________________________________________________________ 

God is Teaching Me   that He loves me so much that He died to free me       

    from my sins.______________________________________________  

My Response Is    I will show my love for Him by living today as one who    

  is forgiven and set free_______________________________________                           

____________________________________________________________ 

 

 Day 2 Bible Reading Reference ________________________________ 

 Most Meaningful Verse ________________________________________ 

What Impressed Me Was _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 God is Teaching Me __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

My Response Is ______________________________________________ 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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     БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТТЯ 4 

 

Поставте галочку, якщо завдання виконане 

 

ПІДГОТОВКА 

 

 1. Вивчіть напам'ять Псалом 118:9,11 

 

 2. Прочитайте і дослідіть  Івана 8 - 14, використовуючи "Мій 

щоденний час з Богом". 

 

 3. Робіть записи під час проповіді пастора. Використовуйте План 

проповіді 

 

 4. Завершіть матеріал Заняття 4 "Сповідуючи Ісуса Христа Своїм 

Господом" 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко перегляньте основні моменти Заняття 3 

 

 2. Розкажіть напам'ять Псалом 118:9,11 

 

 3. Обговоріть ваше вивчення Біблії і те, як ви молитеся,  

   чи були відповіді на ваші молитви 

 

 4. Обговоріть записи, що були зроблені під час проповіді 

 

 5. Повторіть Заняття 4.  Наголошуйте на тому,  що ви присвячуєте 

себе Господу Ісусу Христу 

 

 6. Перегляньте План Заняття 5. Пункт "Підготовка" повинен бути 

заповненим до наступної зустрічі 

 

  Дата __________ Час ____________ Місце _________________ 

 

 7. Завершіть заняття молитвою. Використовуйте таблицю "Більше 

Молитви - 

  Більше Сили Від Бога - Більше Хвали Богу". 
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43 

 

 ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 

 

 Заняття 4 

 

 СПОВІДУЮЧИ ІСУСА ХРИСТА ГОСПОДОМ 

 

Ми переглянули  наші стосунки  з Богом, вивчили якості Його 

характеру і як з Ним спілкуватися.  Як це чудово довіритися Тому, Хто 

цього гідний ! 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Давайте повернемося до початку, точніше до початку часу.  Бог - 

вічний.  Він завжди був (Ісаї 40:28).  Він створив небеса і землю і все на 

них (Буття 1).  Він створив людину (людство) за Своїм образом (Буття 

1:26).  Першою людиною був Адам; першою жінкою - Єва.  Вони жили 

в чудовому середовищі, у дружбі з Богом.  Вони могли б продовжувати 

так жити і ніколи б не померли (Буття 3:22), але вони не послухалися 

Бога.  Їхній гріх порушив їхню дружбу з Богом (Ісаї 59:2) і вони 

померли духовно (До римлян 5:12).  Давайте розглянемо, чому це 

важливо для нас сьогодні. 

 

Прочитайте До римлян 5:12.  Як гріх з’явився в цьому світі? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Смерть (духовна і фізична) поширилася на всіх людей, тому що вони 

грішили.  Що це означає? Коли Адам ослухався Бога, все людство було 

в Адамові, тому що вони ще не мали дітей.  Коли Адам згрішив, ви і я 

були в Адамові, ми були частиною його (дуже маленької, але 

частиною).  Рішення ослухатися Бога було в якійсь мірі і нашим 

рішенням, і ми стали грішниками.  Коли  він  помер, померли і ми 

(стали розділеними з Богом).  Всі ми народжуємося,  розділеними з 

Богом.  Ви не стаєте грішником, коли ви говорите неправду в перший 

раз або намагаєтеся обдурити когось в перший раз.   

На цьому занятті ми розглянемо, хто ми є во Христі, а також те, що 

означає бути "ВО ХРИСТІ" і мати "ХРИСТА В СОБІ".  Життя - це 

процес зростання.  Ми будемо вивчати процес нашого зростання від 

моменту увірування в Ісуса Христа як свого Спасителя до того, як 

почнемо сповідувати Його Господом і проголошувати Його своїм 

життям. 
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Ні, ви були народжені грішником, тому що ви - нащадок Адама.  Ви 

чините гріх, тому що природа ваша гріховна.  Можливо, це важко 

зрозуміти або сприйняти, але так говорить Бог.  Коли ви увірували в 

Христа, у вас забирають старе життя Адама і дають вам життя Христа 

Духом Святим.  Як тільки ви во Христі, ви отримуєте вічне життя - 

життя, яке не має обмежень в часі. 

 

 

  Життя Христа = Вічне життя  

         

Небеса 

        Адам згрішив 

 

 

 Життя Адама= 

 Смерть та розділення     Пекло 

 

 

 

Що таке вічне життя?  Це життя, яке не має кінця, але це тільки 

половина правди.  Як тільки ми стали жити в Ісусі Христі, ми отримали 

вічне життя з Богом, що охоплює як минуле, так і майбутнє. 

 

Голгофа - це подія у вічності.  Бути во Христі - означає бути в Ньому 

вічно – в вічному майбутньому і вічному минулому.  Наше життя во 

Христі - це вічні стосунки.  Вічність - це завжди теперешній час, тому 

що вона не грунтується на часі.  Бути во Христі - означає, що ми були в 

Ньому, коли Він помер на хресті. 

 

Прочитайте До римлян 6:3-11.  Бути хрещеним - означає бути цілком 

ототожненим з Христом. 

 

(в. 3) Коли Христос помер, я ___________________________________ 

 

(в. 4) Коли Христос був похований, я ____________________________ 

 

(в. 4,5) Коли Христос був відроджений до нового життя, я також 

 

     був відроджений, щоб ходити в __________________________ 

 

(в. 6) Знаючи, що моє старе «я» було розп'яте з Христом, я не     

   повинен більше бути _____________________________________ 

(в. 7) Тому, що я помер, я зараз __________________________________ 

   Ісус 



45 

 

(в. 11) Я повинен сприймати як факт, що я ________________, 

         але живий _________________ во Христі Ісусі. 

Визнати факт вашої смерті на хресті разом з Христом і факт вашого 

воскресіння з Ним - це є ваша воля.  У вірі ви визнаєте, що Боже Слово 

говорить правду про вас, як про того, хто перебуває во Христі. 

Апостол Павло розумів це.  Що він сказав про результат свого розп'яття 

на хресті з Христом у Посланні до галатів 2:20? 
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Прочитайте До Колосян 3:1,2.  Які повинні бути наші нові бажання? 

_____________________________________________________________ 

У Посланні до ефесян 2:5,6 говориться, що ми живі і ________________ 

______________________________________________ в Ісусі Христі. 

Згадайте декілька своїх вчинків, на які ви тепер дивитеся з іншої точки 

зору в світлі того, що означає бути "ВО ХРИСТІ". 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

На Занятті 5 ви обговорите, що означає "Проголосити Христа своїм 

життям". 

 

НОВЕ ЦАРСТВО 

Якщо ви прийняли смерть Христа на хресті як єдину і повну плату за 

ваші гріхи, ви перейшли з смерті в життя - " життя вічне".  Ваше нове 

положення "во Христі" означає, "що немає більше вас, а є Христос", 

який "живе" в вас.  Ви поміняли громадянство.  Прочитайте До колосян 

1:13,14.  В якому царстві ви жили? 

 

В якому царстві ви живете зараз? _______________________________ 
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В царстві темряви цар-сатана  дав вам багато свобод.  Він знав, що ви 

зробите все, що він побажає, тому що ви були рабом гріха. 

 

Перерахуйте, що характеризує тих, хто живе в царстві сатаны? 

До галатів 5:19-21 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Прочитайте До римлян 6:17-23.  Хоча ви були рабом гріха, через покору 

ви увірували во Христа і були звільнені від гріха.  Ким ви стали? (в. 

18,22) 

_____________________________________________________________ 

Який був результат вашого минулого життя? (в.21) _________________ 

Від чого ви звільнилися зараз? (в. 22) _____________________________ 

Чиїм рабом ви стали? (в. 22) ____________________________________ 

Який буде результат зараз? (в. 22) ________________________________ 

Через смерть Христа ви позбулися покарання і сили гріха. 

 Чи можете ви продовжувати грішити? До римлян 6:1,2 

_______________ 

НОВИЙ ЦАР 

Ісус - "Господь".  Після того, як Христос помер за наші гріхи, був 

похований і знову воскрес (1-е До коринтян 15:3,4), апостол Петро 

проповідував людям Єрусалиму.  Він казав їм, що вони повинні бути 

впевнені, що Бог зробив Ісуса і Господом, і Христом.  Прочитайте Дії 

2:36-38.  Як вони реагували на це?  

 

(в.37) ________________________________________________________  

 

Що Петро сказав їм робити? (в.38) _______________________________ 
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У ті часи слово "Господин" означало абсолютну владу.  Вони 

покаялися, коли зрозуміли, що Ісус був "Господином", тому що це 

єдина вірна реакція, якщо ви насправді повірили, що "Ісус - Господь".   

Не послухатися Його було б необдуманим вчинком. 

 

Ісус - ваш Господь, ваш Цар, ваша абсолютна влада.  Ви - Його раб. 

 

Раб в першому сторіччі нічого не мав.  Ні свободи, ані волі, навіть імені 

не було у нього.  Його купували на ринку як тварину.  Його забирали 

додому як власність хазяїна, щоб він виконував все, що побажає його 

власник.  Він був рабом, а його хазяїн - його господином. 

 

Нас теж викупили як рабів. 

 

Яка була ваша ціна? 1-е Петра 1:18,19 ________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ви уявляєте собою велику цінність для Нього.  Він насправді дуже вас 

любить, якщо звільнив вас від тирана і привів вас в Своє царство.  Але 

ніколи не забувайте, що Він - ваш Цар і що Він очікує від вас повної 

покори в усьому. 

 

Як Біблія називає непокору? Якова 4:17 ___________________________ 

 

З чим Христос порівнює життя людини, що слухає і підкоряється Його 

слову? 

 

Матвія 7:24-27 _______________________________________________ 

 

НОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

 

Ви живете тепер у новому царстві, де Христос – Цар, що від вас багато 

вимагає.  Виконати всі Його вимоги неможливо для людини, тому Він 

дав вам нове життя -Своє вічне життя! 

 

Як ми повинні жити? Що говорять про це такі вірші? 

 

До римлян 6:4 ________________________________________________ 

 

2-е До коринтян 5:17 __________________________________________ 
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До ефесян 2:10 ________________________________________________ 

 

До ефесян 5:2 _________________________________________________ 

 

До ефесян 5:8 _________________________________________________ 

 

1-е Івана 2:6 ________________________________________________ 

 

2-е Івана 4 __________________________________________________ 

 

Яка повинна бути наша ціль як християн? 

 

1-е Петра 1:13-16 ______________________________________________ 

 

До филип’ян 3:8-14 ____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Прочитайте До євреїв 12:1-5 Що повинні ми робити, щоб досягти нашої 

мети? (ст.1) 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Який приклад ми повинні наслідувати? (в.2) ____________________ 

 

Що зробить Бог як люблячий батько, щоб виправити Своїх дітей? 

 

(в. 5) ________________________________________________________  

 

Ціна непокори 

 

Прочитайте 1 Книгу царів 15:18-23.  Що пророк Самуіл сказав царю 

Саулу про його непокору? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Що коштувала Царю Саулу його непокора?______________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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Прочитайте 1 Івана 2:3,4.  Доказом чого є наша : 

 

Непокора Богу? _____________________________________________ 

 

Покора Богу? ______________________________________________ 

 

Нагороди за покору 

 

1 Івана 2:5 _________________________________________________ 

 

Івана 14:23 ___________________________________________________ 

 

Івана 15:10 ___________________________________________________ 

 

Івана 15:14 ___________________________________________________ 

 

Часом здається, що Слово Боже суперечить нашій людській логіці.  

Подивіться на приклад в Євангелії від Луки 5:4-11.  Як відреагував 

Симон Петро на наказ Христа? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що було результатом його покори? ______________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Христос попросив зробити те, що суперечило логіці Петра-рибалки.  

Христос явив чудо в цій ситуації. Петро і його друзі були вражені. Що 

вони зробили, коли пригнали човни до берега? 

 

(в. 11) ______________________________________________________ 

 

Наведіть приклад з свого життя, коли Бог очікував від вас того, що не 

відповідало вашій логіці.  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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Як ви відреагували? ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Який був результат? __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Наведіть приклад з певної області вашого життя, який доводить, що в 

даний момент Бог хоче від вас повної довіри Йому. 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Чи є Ісус Христос Господином: 

 

У наведеному вище прикладі? ___________ 

 

Ваших фінансів? __________ Вашої сім'ї? ____________ 

 

Вашого будинку? _____________ Вашої професії? ________ 

 

Вашого майбутнього? __________ Ваших бажань? __________ 

 

Ваших стосунків з друзями? ______ 

 

Вашого вільного часу? ______ 

 

 

Якщо Бог захоче змінити щось із згаданого вище, чи зможете ви 

сказати: "Я цілком довіряю Тобі, Господь, зробити в моєму житті все 

кращим"? ______________ 

 

Що ви зробите на цьому тижні, щоб зміцнити вашу віру в Христа, 

вашого Господа? 

  

_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 



51 

 

 

 

 ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ, ЩО РОЗГЛЯДАЛАСЯ 

 

ВО ХРИСТІ Я: 

 

 1. Звільнений.  Івана 8:31-36 

 2. Розп’ятий на хресті.  До галатів 2:19 

 3. Мертвий для гріха.  До римлян 6:2,11, 1-е Петра 2:24 

 4. Вільний від осудження.  До римлян 8:1 

 5. Ходжу, бувши вкорінений й збудований на Ньому, та зміцнений в 

    вірі, збагачуючись у ній з подякою.  До колосян 2:7 

 6. Співгромадянин святим і свій Богу.  До ефесян 2:19 

 7. Збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є  

     Сам Ісус Христос.  До ефесян 2:20 

 8. Народжений від Бога; лукавий не доторкається до мене.   

 1-е Івана 5:18 

 9. Його учень, тому що люблю інших.  Івана 13:34,35 

10. Воскрес з Ним і посаджений на небесах.  До колосян 2:12, 

 До ефесян 2:6 

11. Більш того, хто у світі, тому що Той, Хто в мені, більш того, хто у  

       світі.  1-е Івана 4:4 

12. Переможець світу.  1-е Івана 5:4 

13. Той, хто має вічне життя; не буду засуджений.  Івана 5:24, 

 Івана 6:47 

14. Завжди перемагаю.  2-е До коринтян 2:14 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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     БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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 ПЛАН ЗАНЯТТЯ 5 

 

Поставте галочку, коли завдання виконане: 

 

ПІДГОТОВКА 

 

 1. Вивчіть напам'ять вірш з Луки 6:46 

 

 2. Прочитайте і вивчіть Івана 15 - 21, використовуючи  

  "Мій щоденний час з Богом". 

 

 3. Зробіть записи під час проповіді пастора.    Використовуйте План 

проповіді 

 

 4. Завершіть матеріал Заняття 5 "Проголошуючи Христа своїм 

життям" 

 

 5. Прочитайте "Чи відкрили ви для себе духовно наповнене життя"? 

(Попросіть копію у свого наставника) 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторіть основні моменти Заняття 4.  Наголосіть на 

нашій відданості Господу.  Обговоріть пункт Застосування. 

 

 2.  Розкажіть напам'ять вірш з Євангелії від Луки 6:46 

 

 3. Обговоріть ваше заняття по вивченню Біблії, ваші молитви, будь-

яке виконання молитовних прохань. 

 

 4. Обговоріть записи, зроблені під час проповіді пастора 

 

 5. Прогляньте Заняття 5.  Підкресліть значення того, що 

  ви знаєте, що сповнені Духом Святим. 

 

 6. Перегляньте План Заняття 6.  Пункт "Підготовка" повинен бути 

виконаним  до наступної зустрічі. 

 

  Дата __________ Час ___________ Місце _________________ 

 

 7. Завершіть спілкування молитвою.  Використовуйте таблицю 

"Більше Молитви- 

  Більше Сили Від Бога - Більше Хвали Богу". 
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59 

 

 ДИНАМІЧНЕ 
 Наставництво 
 
 ЗАНЯТТЯ 5 

 

 ПРОГОЛОШУЮЧИ ХРИСТА СВОЇМ ЖИТТЯМ 

 

Увірувати во Христа означає визнати, що всі мої гріхи прощені і, що я - 

дитя Господа, якому Він дарував "вічне життя".  Визнати Ісуса своїм 

Господом означає визнати, що я був роз’пятий з Христом і що я 

приймав участь в Його смерті, похованні, воскресінні, і це звільнило 

мене від рабства сили гріха.  Я увірував во Христа як свого Спасителя і 

в вірі я визнаю Христа "Своїм Життям".  Я був піднесений до нового 

життя, щоб служити своєму  Господу Ісусу Христу.  Його очікування 

настільки великі, що будуть потрібні надприродні джерела, щоб я міг 

прожити це надприродне життя, до якого Він покликав мене. Цими 

джерелами нас також забезпечив Бог. 

 

 На цьому Занятті ми будемо говорити про Святого Духа і 

обговорювати, як ми можемо дозволити Христу стати нашим життям, 

коли ми сповнимося Духом Святим по вірі. 
 
Увірувати во Христа означає, піднестися до іншого рівня життя –  

божественного.  До ефесян 2:6 підтверджує, що ми знаходимося зараз 

по праву руку від Бога во Христі.  Ми прямо зараз в Ньому!  Життя 

Христа - воно вже наше.  Ми набули цього життя в той день, коли були 

спасені, але нам треба набути всієї повноти життя Христова, життя, 

сповненого Духом.  Івана 10:10. 

 

Коли учні Христа були сповнені Духом Святим, вони набули 

надприродної сили, що перетворила їх з боязливих людей у блискучих 

свідків Христа.  Бог використовував їх, щоб змінити хід історії.  Ця сила 

доступна і вам  для того, щоб ви змогли прожити праведне і сповнене 

плодів життя в Ісусі Христі. 

 

Проголосити Христа "Своїм Життям" означає перестати намагатися 

жити для Христа або працювати для Нього енергією плоті.  Як Павло я 

повинен проголосити: "Не я, а Христос." 

 

Чиєю силою Павло жив і служив? 

 

До галатів 2:20 ________________________________________________ 
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До колосян 1:28,29 ___________________________________________ 

 

Христос дає нам незвичайну обіцянку: "Поправді, поправді кажу вам: 

Хто вірує в Мене, той учинить діла, які чиню Я , і ще більше від них він 

учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити ви будете в Імення Моє, 

те вчиню, ... " Івана 14:12, 13а. 

 

Дух Святий є джерело надприродного життя.  Щоб жити цим життям, 

ми повинні розуміти, хто Він є, і як жити під Його керуванням. 

 

ХТО Є ДУХ СВЯТИЙ? 

 

Прочитайте Дії 5:3,4.  Петро вірив, що Дух Святий ______________ 

 

У Івана 14:16 Христос називає Духа Святого ____________________ 

 

У Матвія 28:19: "Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я 

Отця,  і Сина, і Святого Духа... " 

 

 

 ОТЕЦЬ 

Святий Дух—третя 

особистість Трійці. Він в  

усьому рівний з Отцем та 

Ісусом. 

 

 

СИН         СВЯТИЙ ДУХ 

 

 

 

ЯКІ ФУНКЦІЇ ДУХА СВЯТОГО У НАШОМУ ЖИТТІ? 

 

Івана 3:5 _____________________________________________________ 

Івана 14:17 ___________________________________________________ 

Івана 14:26 ___________________________________________________ 

Івана 15:26 ___________________________________________________ 

Івана 16:13 ___________________________________________________ 
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Івана 16:14 ___________________________________________________ 

Дії 1:8 ______________________________________________________ 

До римлян 8:26 _______________________________________________ 

Бути наповненим Духом означає перебувати во Христі. 

 

ЧОМУ ТРЕБА БУТИ НАПОВНЕНИМ ДУХОМ СВЯТИМ? 

Бути наповненим Духом Святим означає славити Бога (Івана 16:1-15) 

Прочитайте Івана 15:1-8 

 

Як Бог прославляється в нашому житті? (в. 5) _____________________ 

 

Коли ми приносимо духовні плоди, що це доводить? (в. 8) 

_____________________________________________________________ 

 

Чи можемо ми приносити духовні плоди без Христа? (в.5) ______ 

Як зріла гілка дає більше плодів, ніж молода, так і ми будемо давати 

більше духовних плодів у міру нашого духовного зростання. 

 

Що робить фермер, щоб лоза його стала більш плодоносною? (в.2) 

 

_____________________________________________________________ 

Що Бог може зробити в нашому житті, щоб воно стало більш 

плодоносним?  

_____________________________________________________________ 

Які плоди приносить Дух Святий в житті, яке знаходиться під Його  

 

керівництвом? До галатів 5:22,23_________________________________ 

 

 

Фруктові дерева не дають фруктові дерева; вони дають фрукти з 

насінням.  Насіння дають фруктові дерева.  Точно так само Дух Святий 

приносить духовні плоди в нашому житті.  Який буде результат? 

 

Матвія 4:19___________________________________________________ 
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ЧОМУ БАГАТО ХРИСТИЯН НЕ ПРИНОСЯТЬ ТАКИХ ПЛОДІВ? 

 

У 1-ом До коринтян 2:14 - 3:3 виділяються 3 типи людей: "душевні" (не 

віруючі), плотські і духовні люди.  Порівняйте кожний із 

нижченаведених кружків з 3 типами людей. 

 

Х = Христос    Я = моє «я» 

 
 
 
 
 

Х 
 ______________ _______________ _______________ 

* Скорочено з книги “Чи здійснили ви для себе чудові відкриття життя, 

сповненого Духом?” доктора Білі Брайта. Для ознайомлення з деталями, 

читайте книгу. 

 

Душевна людина не увіровала в Христа.  Вона сама спрямовує своє 

життя, і, навіть, якщо вона намагається вести праведне життя, то часто 

буває сповнена протиріч і розчарувань. 

 

Плотська людина увіровала в Христа, але вона сама хоче 

контролювати своє життя.  Як і душевна людина, вона відчуває багато 

протиріч і розчарувань. 

 

Духовна людина попросила Христа ввійти в її життя, жити в ньому, 

щоб спрямовувати і наділяти її силою.  У результаті вона має 

плодоносне життя, що прославляє Бога. 

Як плотський християнин описується в 1-ом До коринтян 3:1-3? 

_____________________________________________________________ 

 

Що треба робити, щоб не "чинити похоті плоті"?  

До галатів 5:16 
 

_____________________________________________________________ 

Якщо ми будемо жити з Духом і дозволяти Йому наділяти нас силою, 

прийде зрілість.  Ціль Бога полягає в тому, щоб ми стали подібні Його 

образу (До римлян 8:29).  Якщо ми хочемо цього, ми повинні пережити 

Його хрест і Його воскресіння, з тим, щоб за допомогою Духа Святого, 

Христос став з самого початку нашим життям і був ним щодня.   

    Я 

 

 

 

 

 

       

Я 

      Х 

Х 

      Я 
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Ми повинні цілком довірити наше життя Йому, щоб Він міг діяти через 

нього без перешкод. 

 

Гріх, в якому ми не сповідувались, буде перешкоджати Духу Святому 

діяти в нашому житті. 

 

Що ми повинні робити з цим гріхом? 1-е Івана 1:9 _____________ 

Чи є в вашому житті якийсь гріх, в якому вам треба сповідуватися?  Ви 

можете зупинитися прямо зараз і сповідуватися.  У вірі подякуйте 

Богові за Його прощення, тому що  Ісус Христос помер на хресті за вас. 

 

ВІРОЮ ПРОГОЛОШУЙТЕ СЕБЕ СПОВНЕНИМ ДУХОМ 

СВЯТИМ 

Що таке віра? До євреїв 11:1 ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Чому віра так важлива? До євреїв 11:6 ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Що Бог обіцяє в 1-ом Івана 5:14,15? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Яка Його заповідь в посланні До ефесян 5:18? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

Чи є на те воля Божа, щоб вами керував Дух Святий? ______________ 

Якщо ви попросите Його керувати вашим життям, чи виконає Він це? 

_________    Звідки ви це знаєте? ________________________________ 

Ми пропонуємо вам молитву, в якій ви можете у вірі попросити Бога 

керувати вашим життям. 

 

 "Дорогий Господь, я грішив проти Тебе, намагаючись 

направляти своє життя.  Дякую за прощення моїх гріхів.  

Тепер я прошу Тебе, візьми в Свої руки повний контроль 

над моїм життям.  У вірі я уповаю на силу Духа Святого і 

Його керівництво і дякую Тобі за те, що спрямовуєш мене. " 

 

Чи хочете ви дозволити Духу Святому керувати вашим життям? ______ 

 

Якщо так, то помоліться з вірою і проголосіть Його повноту. 
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Чи попросили ви Духа Святого направити ваше життя? ______________ 

 

Чи контролює Він ваше життя зараз? _____________________________ 

 

Звідки ви це знаєте? __________________________________________ 

 

Ми в вірі звернулися до Ісуса Христа як до нашого Спасителя.  Як ми 

тепер повинні жити "Во Христі"?  До колосян 2:6 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ми повинні сповнюватися Святим Духом щодня. Слово сповнюватися 

має декілька значень. У перекладі з грецької мови, на якій була 

написана заповідь Бога в посланні До ефесян 5:18, це слово означає 

бути постійно сповненим, спрямованим та наділеним силою Духа 

Святого, що повинно стати способом нашого життя. 

 

ВІРОЮ ХОДІТЬ У ДУСІ 

Ходити в Дусі означає свідомо дозволити Духу Святому жити в вас 

постійно, щодня. 

 

Якщо ви знаєте, що щось у вашому житті не подобається Богу, 

подякуєте Йому, що Він простив всі ваші гріхи - минулі, теперешні і 

майбутні тому, що Христос помер за вас на хресті.  Вірою проголосіть 

Його любов і прощення і продовжуйте ходити Його шляхами. 

 

А ЩО, ЯКЩО ВИ ЗНОВУ ПОЧНЕТЕ КОНТРОЛЮВАТИ СВОЄ 

ЖИТТЯ? 

 

Контролювати своє життя - це означає обрати гріх і непослух.  Діяти 

так, ніби Дух Святий не вказує вам на ваш гріх, 

 

 1. Сповідайтеся у своєму гріху – зізнайтеся Богові, що це є 

    гріх, подякуєте Йому й уповайте на Його прощення 

    - 1-ое Івана 1:9.  Сповідь містить у собі покаяння 

    (зміна свого ставлення і вчинків). 

 

 2. Вірою сподівайтеся на сповнення Духом Святим.  Вірте, що 

  зараз Він керує і наділяє силою ваше життя у 

    відповідності до заповіді в посланні До ефесян 5:18 і обітниці 

    з 1 Івана 5:14,15  
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ЯК МОЖНА ДОЗВОЛИТИ ХРИСТУ СТАТИ "ВАШИМ 

ЖИТТЯМ" 

 

Не намагайтеся жити Христианским життям.  Це - неможливо! Замість 

цього дозвольте "Христу, що в вас" зробити це.  Попросіть: "Господь 

наш, що б ти зробив на моєму місці? "  І зробіть те, що зробив би Він.  

Вам це може здаватися неможливим, тому просто скажіть: "Господь, я 

не можу, але Ти можеш.  Я хочу зробити це, але Тобі доведеться 

виконати це через мене. " Довіртеся Духу Святому і Він наділить вас 

силою. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРОЩАЙТЕ ІНШИХ 

Прочитайте До ефесян 4:32.  Що ми повинні робити? _______________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Чи є люди, яким ви повинні простити? Якщо так, те напишіть їх  

 

імена. ______________________________________________________ 

 

Христос вже простив їх, як Він простив вас.  У вірі робіть те, що зробив 

би Христос.  Дух Святий допоможе Вам своєю силою простити 

кожного. 

 

ЛЮБІТЬ ІНШИХ 

Прочитайте Івана 15:12,13.  Що ми повинні робити? 

_____________________________________________________________ 

Як Христос показав нам Свою любов? _________________________ 

_____________________________________________________________ 

Складіть список осіб, яких ви не любите.  Можливо, вам потрібно 

включити до цього списку і себе. 

 

___________________________           ___________________________ 

 

___________________________           ___________________________ 

 

Чи любить цих людей Христос? ______________ 

 

Чи дозволите ви Йому любити кожного через вас? ________________ 
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Виберіть одне ім'я і запитаєте себе: "Як може Христос любити цю 

людину через мене?" 

 

Христос би __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Плід Духа - це любов (До галатів 5:22,23).  У вірі поводьтеся так, як би 

поводився Христос.  Дух Святий  допоможе вам любити цю людину. 

 

Прочитайте 1-е До коринтян 13.  Домагайтеся саме такої любові до 

Бога,  до інших і, навіть, до себе. 

 

СВІДЧІТЬ ПРО ХРИСТА ІНШИМ 

 

Прочитайте Єв. від Луки 19:10.  В чому полягала мета приходу  

Христа? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що відбувається, коли ми сповнюємося Духом Святим? Дії 1:8 

 

_____________________________________________________________ 

 

Складіть список осіб, яких ви знаєте, і котрим необхідно зрозуміти, що 

дійсно існує любов і прощення Бога. 

__________________________                  __________________________ 

__________________________                  __________________________ 

__________________________                  __________________________ 

Моліться про можливості проповідувати Слово Боже кожному.  

Виберіть одне ім'я, заплануйте, коли ви зможете свідчити цій людині. 

 

Я покладаюся на Духа Святого, і вірю, що Він наділить мене силою і я 

зможу  

 

проповідувати Слово Боже ____________________________________ 

 

Коли? _____________________________________________________ 

 

(На Занятті 8 ми обговоримо, як свідчити.  Ваш наставник також може 

допомогти вам у цьому.) 
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Пам'ятаєте, ви "во Христі".  Він - "в вас", щоб жити і робити те, що Він 

хоче.  Дух Святий допоможе вам Своєю силою жити "Життям Христа".  

Яка неймовірна можливість! Який потенціал! Не марнуйте ані миті. 

 

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ З ЦІЄЇ ТЕМИ 

 

ВО ХРИСТІ Я: 

 

 1. Переміг.  1-е До коринтян 15:57 

 2. Зміцнився в Господі.  До ефесян 6:10 

 3. Усе переборюю.  До римлян 8:37 

 4. Ожив разом із Христом.  До ефесян 2:5 

 5. Достойний участи в спадщині святих.  До колосян 1:12 

 6. Який Він, такий і я на цім світі. 1-е Івана 4:17 

 7. Я з Ним покликаний, і вибраний, і вірний. Об’явлення 17:14, До 

ефесян 5:1 

 8. Благословенний Ним. Повторення Закону 28:2, До ефесян 1:3 

 9. Світло світу.  Матвія 5:14 

10. Сіль землі.  Матвія 5:13 

11. Став Божою праведністю в Нім.  2-е До коринтян 5:21 

12. Став учасником Божої Істоти.  2-е Петра 1:4 

13. Посол Христа.  2-е До коринтян 5:20 

14. Його твориво, створений в Христі Ісусі на добрі діла. До ефесян 

2:10 

15. Зіниця ока Його.  Повторення закону 32:10, Псалом 16:8 

16. Змінююсь в Його образ.   2-е До коринтян 3:18, До филип’ян 1:6 

17. Єдиний з Батьком і Сином.  Івана 17:21-23 

18. Маю розум Христов.  До филип’ян 2:5,  

 1-е До коринтян 2:16 

19. Наповнений миром Божим, що вищий від усякого розуму. До 

филип’ян 4:7 

20. Визволив мене від закону гріха й смерти.  До римлян 8:2 

21. Прийняв Христа Ісуса і в Ньому ходжу.  До колосян 2:6 

22. Я навчився бути задоволеним у всіх обставинах. 

 До филип’ян 4:11-13 

23. Я спроможний творити діла, які чинить Ісус і ще більші.  Івана 14:12 

24. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі 

Ісусі.  

 До филип’ян 3:14 

25. Звіщаю чесноти Його.  1-е Петра 2:9 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



70 

 

День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________  



71 

 

                                                                       БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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ПЛАН ЗАНЯТТЯ 6 

 

Поставте галочку, коли завдання виконане 

 

ПІДГОТУВАННЯ 

 

 1. Вивчіть напам'ять До галатів 2:20 

 

 2. Прочитайте і вивчіть Якова 1 - 5 і Книга Приказок 1,2, 

 використовуючи листок "Мій  час з Богом". 

 

 3. Робіть записи під час проповіді пастора. 

 Використовуйте "Конспект проповіді" 

 

 4. Вивчіть матеріал Заняття 6 "Духовна Битва" 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторіть основні моменти Заняття 5.  Скажіть, що ви 

розумієте під словами:"життя, сповнене Духом". Обсудіть це. 

 

 2. Розкажіть напам'ять До галатів 2:20 

 

 3. Обговоріть ваше вивчення Біблії і ваш Молитовний листок, а 

також застосування біблійних істин у вашому житті і відповіді на 

ваші молитви. 

 

 4. Обговоріть ваш Конспект проповіді 

 

 5. Ще раз прогляньте заняття 6, роблячи наголос на авторитет,  

яким володіє той, хто вірує у Христа. 

 

 6. Перегляньте план заняття 7.  Пункт "Підготовка" повинен бути 

заповненим до того, як ми зустрінемося наступного разу. 

 

 Дата __________ Час ___________  Місце __________________ 

 

 7. Завершіть молитвою, використовуючи молитовний листок 

"Більше Молитви - Більше Сили від Бога - Більше Хвали Богу". 
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ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 

 

 Заняття 6 

 

 ДУХОВНА БИТВА 

 

Вирішуючи проблеми, долаючи труднощі, ми ростемо, Бог каже, що "в 

цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив. "  До римлян 

8:37.  Ми повинні жити під водійством Духа й у вірі.  Якова  4:17: 

"Отож, хто знає, як чинити  добро, та не чинить, - той має гріх. "  

Життя віруючого - це боротьба! Сатана, наш найбільший ворог, 

постійно схиляє нас до гріха і до непокори перед Богом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛО СПОКУСИ 

 

Біблія пояснює, що є 3 сили - сатана, світ і тіло, що постійно ведуть 

війну проти нас. 

 

САТАНА 

Ви ведете духовну війну.  При цьому дуже важливо знати свого ворога.  

Прочитайте Об’явлення 12:7-10. 
 

Які імена даються ворогу? _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Що він робить? _______________________________________________ 

Чому треба бути насторожі? 1-е Петра 5:8 _________________________ 

_____________________________________________________________ 

На цьому занятті ми дізнаємося, що сатана, незважаючи на те, що 

програв, продовжує війну з нами, намагаючись схилити нас до гріха.  

Бог знає про наші побоювання і спокуси.  Він дав нам усе, щоб ми 

могли перебороти спокусу грішити.  Ми навчимося жити у вірі. 
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Прочитайте До ефесян 6:10-18.  Проти чого ми боремося? 

_____________________________________________________________ 

Як ми захищаємося? (в. 13) ____________________________________ 

 

Перерахуєте різноманітні види вашої зброї? (вв.14-17) ______________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Яку зброю дав нам Бог проти сатани? (в. 17) 

_____________________________________________________________ 

Що ми повинні завжди робити, коли ведемо війну проти сатани і злої 

сили? 

(в. 18) _______________________________________________________ 

 

СВІТ 

Які спокуси  від світу? 1-е Івана 2:15-17? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Що ми повинні робити, коли відчуваємо спокусу?  

До колосян 3:1,2 _____________________________________________ 

Христос говорить, що ми повинні чекати на такі випробування, але бути 

мужніми.  Чому? 

 

Івана 16:33 ___________________________________________________ 

 

ТІЛО 

 

Павло, коли увірував у Христа, зрозумів, що знаходиться в стані війни.  

Його тіло боролося проти його нового внутрішнього життя - життя 

Христа.  Знайте, що ваше тіло залишається незмінним.  Воно не в змозі 

робити добро.  Приміть Божу оцінку цього факту і робіть те, що Він вам 

говорить. 

 

Що, за словами Павла, відбулося з його старою гріховною природою?  

До римлян 6:6 

 

_____________________________________________________________ 
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Хто живе зараз в нас?  До галатів 2:20 __________________________ 

 

Яке наше нове місцезнаходження?  До ефесян 2:6 _________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Як ми тоді повинні жити?  До римлян 6:11,12 ____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

До галатів 5:16,17? ____________________________________________ 

 

Пам'ятаєте, Христос, який живе в вас більше, ніж сатана! (1-е Івана 4:4) 

 

БОГ ЗНАЄ ПРО ВАШІ СПОКУСИ І ПОБОЮВАННЯ 

 

Прочитайте Ісаї 41:10-13.  Бог говорить: "...не бійся... ". 

Що Бог обіцяє вам? (в. 10) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що турбує вас сьогодні, через що ви не маєте достатньо віри в Бога в 

даний час? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Прочитайте 1-е До коринтян 10:13.  Що для вас означає "спокуса 

людська"? 

_____________________________________________________________ 

ЯК БОГ СПРЯМОВУЄ НАС? 

Ви складаєтеся з трьох частин - духа, душі і тіла. 

(1-е До солунян 5:23) 

 

Коли ви увіровали у Христа: 

 - Ваш ДУХ обновився Духом Святим (1-е До коринтян 6:19, 

   До ефесян 1:13) 

 

 - Ваша ДУША обновляється день за днем в тій мірі, як ви  

   живете у вірі. (До римлян 12:2; 2-е До коринтян 3:18,  

   До филип’ян 1:6) 

 

 - Ваше ТІЛО буде оновлено під час воскресіння, коли ви  підете на 

   небеса. (До филип’ян 3:21; 1-е До коринтян 15:42-57) 
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ЯК  БОГ КЕРУЄ НАМИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бог говорить з вами, як з християнином через Святого Духа, що  живе в 

вас. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Коли ви дозволите Богу допомогти вам зробити вибір і почнете мислити 

відповідно до Його Слова, ваш розум буде оновлений (До римлян 12:2).  

Ваш оновлений розум стане впливати на ваші емоції, і замість страху і 

підозри    прийдуть любов, радість, спокій і тощо. (До галатів 5:22,23).  І 

тоді своєю волею ви будете чинити дії (через ваші фізичні почуття 

смаку, дотику, нюху, зору і слуху), що призведуть до добрих 

результатів.  Ці дії, здійсняться під водійством Духа Святого, догодять 

Богу і прославлять Його. 

Тіло 

 

Душа 

 

Дух 

 

Емоції 

 

 Смак   Розум                 Воля  Запах 
Нюх 

     Дотик            Зір                   Слух 

Тіло 

         Душа 

 

 
 

Мій дух 
і 

Святий Дух 

Емоції 

Смак    Розум                           Воля  Запах  

        Дотик      Зір   Слух 
 
 

(П'ять 

почуттів

) 

Результати 

проявляються в 

праведності 
 

 

Послушании 

 

 праведностиof 

Righteousness 

Бог 
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ЯК САТАНА НАМАГАЄТЬСЯ ЗРУЙНУВАТИ НАС? 

 

Процес спокуси 

а. Сатана спокушає і піддає нас небезпеці.  Він знає кожного з нас і 

знає, що привабить нашу увагу. 

б. Він працює над нами, щоб ми прийшли до рішення грішити.  Він не 

може змусити нас грішити; він може тільки спокусити нас.  Вибір 

залишається за нами - грішити або не грішити.  

в. Якщо ми вибираємо гріх, це означає, що сатана переміг у своїй справі 

і позбавив нас дружби з Богом.  Це приносить почуття  провини і 

нещастя в наше життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сатана, який є джерело зла, не може вплинути на наш дух, у якому 

перебуває Дух Святий, тому він діє через світову систему - жадоба, 

влада, пожадливість, страх і задоволення.  Він спокушає нас вибрати 

непокору Богові і робить це через тілесні бажання.  Наші почуття 

можуть розпалитися, тому що ми зберегли навички і пам'ять про 

гріховні задоволення.  Наш розум, що знаходиться в процесі 

відновлення, все ще уразливий і часом може повірити в неправду 

сатани.  Ми вільні зробити свій вибір і жити во славу собі й в своє 

задоволення; але тоді ми згрішим і скривдимо Бога.  Це, звичайно, 

доставить задоволення сатані - ворогу Бога. 

 

 

Тіло 

 

        Душа 

 

Мій дух 

та 

Дух Святий 

 

     Емоції 
 

         Зір 

 Смак     Розум                   Воля Запах    

         Дотик         Слух 

Результати 
проявляються в 
неправедності 

сатана 

Світова 

система 

Бажання 

плоті 
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ЯК ПОДОЛАТИ СПОКУСУ 

УСВІДОМИТИ СВОЮ ВЛАДУ 

Перебуваючи "во Христі", ви набуваєте незвичайної влади над своїм 

ворогом.  Люцифер (сатана) був створений Богом як найгарніший і 

найдужчий з усіх створених Ним творінь. (Єзекіїля 28:12-14).  Йому 

підпорядковувалися всі янголи (Єзекіїля 28:15).  Він возгордився й 

очолив повстання на небесах (Ісаї 14:13,14).  Багато янголів 

приєдналися до сатани, намагаючись скинути Бога (Юди 6).  Сатана, 

звичайно, програв і був вигнаний з небес (Єзекіїля 26:16-18).  Янголи, 

що програли, (пропащі янголи або демони) були вигнані разом з ним і 

чекають останього суду (Матвія 25:41).  Їхня доля вирішена.  В даний 

час вони обмежуються цим світом (Єзекіїля 28:16; До ефесян 2:2) і 

намагаються збити зі шляху інших.  Якщо сатані вдасться заронити 

сумнів у вас – особи, що вірує, з приводу вашої влади, тоді ви не 

зможете устояти проти сатани і його диявольської сили. 

 

 СТРУКТУРА ВЛАДИ У ВСЕСВІТІ 

 (Див. діаграму) 

1. Бог - вища влада у всесвіті. 

2. Сатана - найбільш міцне творення. 

3. Микола Архангел - голова янголів. 

4. Пропащі янгели - демони. 

5. Віддані янгели - слуги Бога. 

6. Людство. 

7. Той, хто не увірував у Христа як свого Спасителя і 

   Господа.  Він, можливо, веде гарне життя, згідно людських 

   стандартів, але він не володіє "вічним життям" і тому 

   може стати об'єктом нападок для сатани і його демонів. 

8. Коли ми стаємо віруючими, Христос поселяється в нас, а ми 

починаємо жити в Ньому.  Ми посаджені на небесах у Христі Ісусі (До 

ефесян 2:6). Христос понад всіма князями, владою та злими силами 

   (До ефесян 1:20-23), і ви - во Христі.  Вам дали найвище 

   положення (во Христі) - від крайніх злиднів до багатства - ви 

   стали дитям Царя всесвіту.  Ви маєте величезну владу, 

   навіть над сатаною. 

9. Життя багатьох віруючих не відбиває їхнього високого положення.  

   Сатана обманює їх, намагаючись переконати, що, коли вони увірували   

в  Христа, вони стали просто трохи краще. Їм може здаватися 

дуже зухвалим жити, як нам велить Слово Боже. У своєму "смиренні"  

(а насправді в  невірі) вони продовжують  "робити все можливо гарне 

для Бога". Такий віруючий легка здобич  для сатани.  Навіть найнижчі 

демони можуть обдурити його. 
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Наступна діаграма допоможе вам зрозуміти ваше положення в 

структурі влади у всесвіті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боже Слово говорить, ми во Христі.  Вірте Богу.  Живіть по вірі. 

 

 

 

    Отець 

6. Людство 

2. сатана 

4. демони 

 

 

 

 

 

3. Михаїл 5. 

Ангели 

 

 

 

 

 

8. Як християни, ми знаходимося 

тут “Во Христі”, маючи владу над 

сатаною та демонами 

9. Сатана обманює 

багатьох християн, 

заставляючи їх думати, 

що вони тут 

Син Святий Дух 

1. Бог 

7. 

9. 

8. 
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ЖИТИ ПО ВІРІ 

 

Прочитайте До євреїв 4:15,16.  Що ми можемо зробити, коли нас  

 

спокушають? (ст.16) ___________________________________________ 

 

Який буде результат? __________________________________________ 

 

Віра - це жити по правді, що дав Бог.  Чому віра така важлива? До 

євреїв 11:6 

 

_____________________________________________________________ 

 

Прочитайте 1-е До коринтян 10:13. 

Як Бог допомагає, коли ви у спокусі? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Чи може спокуса здолати вас? ___________________________________ 

 

У вас є вибір.  Зробіть його - живіть по вірі! 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Розкажіть, як ви спокушаєтеся в наступному? 

 

 Пожадливість плоті ________________________________________ 

 

 Пожадливість очей _________________________________________ 

 

 Гординя __________________________________________________ 

 

ЖИТИ ПО ВІРІ 

 

Виберіть щось одне з сказаного вище. Відчуваючи власну потребу, що 

ви збираєтеся зробити на цьому тижні, щоб жити вірою в Божу 

обітницю? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

"...ходіть у Дусі, і не вчините пожадливости тіла. " До галатам 5:16 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



84 

 

День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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     БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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 ПЛАН ЗАНЯТТЯ 7 

 

Поставте галочку, коли завдання буде виконане: 

 

ПІДГОТОВКА 

 

 1. Вивчити напам'ять 1-е До коринтян 10:13 

 

 2. Прочитати і дослідити 1, 2, 3 Івана, використовуючи "Мій 

щоденний час з Богом". 

 

 3. Робити записи під час проповіді пастора.  Використовуйте 

Конспект проповіді. 

 

 4. Завершити весь матеріал  Заняття 7 "Жити в моїй церковній 

сім'ї". 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко переглянути основні моменти Заняття 6, підкреслюючи 

важливість володіння владою, коли ви “во Христі”.  Обговоріть 

ЗАСТОСУВАННЯ. 

 

 2. Розповісти напам'ять 1-е До коринтян 10:13 

 

 3. Обговоріть ваші заняття по вивченню Біблії і час, що ви 

проводите в молитві.   Чи були відповіді на ваші молитви? 

 

 4. Обговоріть конспект проповіді. 

 

 5. Перегляньте заняття 7, підкреслюючи важливість молитви і 

братства. 

 

 6. Перегляньте план заняття 8.  Пункт "Підготовка" повинен бути 

заповненим перед тим, як ми зустрінемося наступного разу. 

 

 Дата __________ Час ____________ Місце ________________ 

 

 7. Завершіть молитвою, використовуючи молитовний листок 

"Більше Молитви - Більше Сили від Бога -Більше Хвали Богу". 
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ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 

 

 Заняття 7 

 

 ЖИТИ В СІМ'Ї ЦЕРКВИ 

 

Ви увірували в Христа і народилися згори.  Дуже важливо зрозуміти, як 

вам потрібно ставитися до вашої нової сім'ї, з тим щоб ви могли 

зростати разом і досягти зрілості.  Ви отримаєте задоволення від 

спілкування з Богом і одного з одним. 

 

 

 

 

 

 

  

ЩО ТАКЕ ЦЕРКВА? 

 

Церква - це "тіло всіх щиро віруючих в Христа"; це - не будинок, де 

люди зустрічаються.  Бог зоснував місцеву церкву (по всьому світові їх 

багато тисяч), щоб дати нам сім’ю, в якій ми могли б зростати духовно і 

ставитися з любов'ю до інших. 

 

В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ МЕТА ЦЕРКВИ? 

 

Яка була мета приходу Христа? 

 

Луки 19:10 ___________________________________________________ 

 

Матвія 20:28 __________________________________________________ 

 

Матвія 9:13 ___________________________________________________ 

 

Мета церкви - це продовження мети Христа.  Церква уявляє собою 

середовище, в якому ми, віруючі: 

 

 а. поклоняємося Богу - пізнаємо Бога, щоб ми могли прославити 

Його своїм життям; 

  

На цьому занятті ми дізнаємося, що таке церква, її завдання, про 

важливість спільного богослужіння, а також про братерство з 

іншими віруючими. 
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б. маємо братські стосунки - піклуємося один про одного і 

    насолоджуємося щирими взаємовідносинами; 

 в. навчаємося, як ходити шляхами Божими і служити один 

    одному; 

 м. відчимо про Христа - Несемо Благу Вістку іншим. 

На цьому занятті ми розглянемо поклоніння і спілкування, а 

наставництво і свідчення про Христа -- на наступному. 

 

Зформулюйте цілі вашої церкви. 

 

Наша мета ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(Можливо, вам доведеться запитати про це свого наставника або 

пастора) 

 

ПОКЛОНІННЯ БОГУ 

Псалом 121:1 - Давид зрадів, коли йому запропонували піти в будинок 

Господень. 

Що повинні ми відчувати, коли йдемо на богослужіння в церкву? 

_____________________________________________________________ 

На чому ми повинні зосередити свою увагу?  

1-а Книга хроніки 29:10-13 ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Спільне поклоніння - це і для Бога, і для нас.  Це - визнання Його слави, 

сили, величі.  Ми віддаєм Йому шану як Царю і Господу, що править 

нами.  Щире поклоніння означає – ввійти в тронну кімнату Царя, 

віддати Йому належне і радіти.  Поклонятися означає – мати зв'язок з 

Богом, молитися Богу, сповідатися Йому, співати Йому і відповідати 

Богу, тому що Він був звеличений і відкрився в Своєму Слові.  Мета 

полягає в тому, щоб щось дати, а не отримати.  Коли даєш - завжди 

отримуєш назад.  Ми повинні навчитися сподіватися на Бога, щоб 

отримати Його благословення. 

Прочитайте наступні вірші.  Як ми повинні сподіватися на Бога? 

Псалом 24:5 __________________________________________________ 
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Псалом 36:7 __________________________________________________ 

 

Псалом 39:2 __________________________________________________ 

 

Ісаї 40:31____________________________________________________ 

 

Поклоніння по своїй природі потребує підготовки серця.  Готуватися 

означає вміти чекати, вміти сконцентрувати свій розум і серце не на 

собі, не на інших, не на життєвих деталях, а на Бозі.  Спільне 

поклоніння - це продовження того, що вже трапилося в наших серцях 

протягом тижня. 

 

СЛУЖІННЯ НА ЗІБРАННІ ВКЛЮЧАЄ: 

 

Слово Боже 

 

Проповіді і роз'яснення Слова під час спільного поклоніння 

допомагають сконцентрувати увагу всіх на Слові Божому.  Проповідь 

повинна не просто подавати інформацію, а підкреслювати завжди велич 

нашого Бога.  Дуже корисно робити записи під час проповіді.  

Використовуйте для цього "Конспект проповіді". 

 

Як ми повинні сприймати Слово Боже? До колосян 3:16 _____________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Який буде результат? ________________________________________ 

 

Прочитайте також До ефесян 5:19 ________________________________ 

 

Музика 

 

Бути сповненим Духом Святим означає бути сповненим Словом Божим 

та хвалебними піснями. 

 

Перегляньте Псалом 118 і зверніть увагу, як у кожному вірші серце 

Давида наповнено любов'ю Бога і Його Словом.  Якщо ми будемо 

розмірковувати над Словом Божим так, як робив Давид, ми легко 

зможемо поклонятися Богу. 

 

Псалом 99:2 говорить нам ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
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Пам'ятаєте, що Бог чує вас, і Йому подобається, коли Його люди 

возносять Йому хвалу.  Ми тут, щоб поклонятися Йому.  У різних 

церквах - різні служби, але мета - одна.  Ми поклоняємся не мертвому 

Христу, а живому, тому наш спів, молитви, наші відгуки повинні бути 

радісними, бурхливими від почуттів, сповненими життя, тому що Він 

живий.  Якщо всього себе ти сфокусуєш на Ньому - це означає, що ти 

сповнений життям.  І наше поклоніння Йому буде відбивати це. 

Що Христос обіцяв тим, хто збирався в ім'я Його? 

 

Матвія 18:20 __________________________________________________ 

 

Приходьте і ви зустрінетеся з Ним! 

БРАТСТВО 

СПІЛЬНІСТЬ ОДНОГО З ОДНИМ 

Чому Христос молився за всіх віруючих? Івана 17:20-23 

 

_____________________________________________________________ 

 

Чого бажав Павло для всіх віруючих у церкві в Римі? 

 

До римлян 15:5,6 ______________________________________________ 

 

Сатана спробує зруйнувати нашу спільність.  Який наш захист проти 

сатаны? 

Івана 17:11 ___________________________________________________ 

 

ОДИН В ОДНОМУ 

 

Як описується церква в Посланні 1до коринтян 12:27? _____________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Прочитайте До римлян 12:3-16.  Скажіть, з чим порівнюються наші 

стосунки в рамках тіла Христова? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Чи може одна частина тіла працювати незалежно від іншої? 

 

1-е До коринтян 12:21 __________________________________________ 

 



93 

 

Що відбувається з тілом, коли одна його частина страждає? 

 

1-е До коринтян 12:26 __________________________________________ 

 

Що відбувається, коли славиться одна частина тіла? 

_____________________________________________________________ 

 

Застосування 

 

Чи повинні ви бути членом помісної церкви?  

 

1-е До коринтян  12:12,13 _______________________________________ 

 

Чи ви є членом місцевої церкви? _______________________ 

 

(Якщо ні, поговоріть з своїм наставником, щоб стати членом церкви) 

 

ПРИЙМАЙТЕ ОДИН ОДНОГО 

 

Випишіть До римлян 15:7 ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Не судіть один одного (До римлян 14:1,3,20,21) 

 

Не дивіться на обличчя (Якова 2:9) 

 

Як ми повинні ставитися до інших? До римлян 12:15 

 

Ми повинні __________________________________________________ 

 

Ми не повинні ________________________________________________ 

 

Стати близькими (Прочитайте До ефесян 2:12-14) 

 

Ми були  (ст. 12) __________________ Христа. 

 

Тепер у Христі ми (ст. 13) ________________ кров'ю Христа. 

 

Христос наш мир, що зробив (ст. 14) ________________________ 

 

і що зруйнував _______________________________________________ 

 

Що ми повинні робити, щоб показати, що ми приймаємо один одного? 

 

До ефесян 4:15,16 _____________________________________________ 
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Який буде результат? (ст. 16) ___________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Застосування 

 

Чи потрібно вам примиритися з кимось?  

_____________ З ким? _________________________________________ 

ПОВАЖАЙТЕ ОДИН ОДНОГО 

 

Прочитайте Івана 13:1-17.  Незважаючи на те, що Христос був їхнім 

Богом і Господом, Він помив ноги своїм учням, проявляючи тим самим 

своє ставлення до них, як простого слуги.  Як ви служили іншим?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Застосування 

 

Чи потрібно вам змінити своє ставлення до когось? _____________ 

 

НАДИХАЙТЕ ОДИН ОДНОГО 

 

Писання навчає нас надихати один одного.  "Не кидаймо збору свого, як 

то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше ,скільки більше ви 

бачите, що зближається день той. " До євреїв 10:25 

 

Що Павло говорить в 1-ому Посланні до солунян 5:11 робити 

віруючим? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Як Павло надихає їх? 1-е До солунян 1:2,3; 2:19,20 

 

 

_____________________________________________________________ 
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Чому Павло був такий надхнений ними? 1-е До солунян 2:13 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що Павло вважав за одну з основних цілей церкви? 

 

До ефесян 4:11,12 _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Слово Боже - основне джерело надхнення. 

 

Застосування 

 

Чи вам треба когось надихнути? ____________________________ 

 

Обговоріть з своїм наставником, який уривок з Писання ви могли б 

використати з цією метою. 

 

КОРІТЬСЯ ОДИН ОДНОМУ 

 

Хто є главою церкви? До ефесян 4:15 ____________________ 

Приклади покори 

Молоді коряться старшим (1-е Петра 5:5) 

Члени церкви коряться авторитету керівників  

(До євреїв 13:17) 

Слуги коряться хазяїну (До ефесян 6:5) 

Діти коряться батькам (До ефесян 6:1) 

Дружини коряться чоловікам( До колосян 3:18) 

Чоловіки коряться Христу (До ефесян 5:25-30) 

Віруючі коряться керівникам уряду країни  

(1-е Петра 2:13) 

Кожний кориться іншому (До ефесян 5:21) 

Чому ми повинні коритися один одному?  До ефесян 5:21 

_____________________________________________________________ 
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Застосування 

Кому ми повинні коритися в першу чергу? 

_____________________________________________________________ 

СЛУЖИТИ ОДИН ОДНОМУ 

Во Христі ви здобули свободу:  не грішити - а служити. 

(До галатів 5:13,14).  Ті, хто розуміє, що їхнє старе "я" мертве і вони 

досконалі во Христі, здатні служити іншим з усією повнотою свого 

нового "я".  Люди без Христа перебільшують своє значення тим, що 

хочуть, щоб інші служили їм. 

 

Що повинно бути нашим привілеєм? Марка 10:42-45 ________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ми демонструємо своє служіння іншим на практиці, задовольняючи 

духовні, фізичні, розумові і соціальні потреби інших. 

(Матвія 25:1-45) 

Застосування 

Як ви демонструєте своє служіння іншим? ________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Церква - це сім'я, і кожний, перебуваючи в ній зростає і стає зрілим.  

Ми - це тіло, і кожний із нас - частина його.  Щоб жити за принципами, 

що згадуються вище, ви повинні покладатися на Духа Святого.  Любов - 

це важлива складова частина і суть плоду Духа. 

 

 1-е Івана 2:10 - "А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і 

в ньому спотикання немає . " 

 

Церква, яка любить Бога, поклоняється Йому з радістю й ентузіазмом, 

проявляє любов один до одного і вважає інших краще за себе (До 

римлян 12:10), приваблює до себе нових людей (Дії 2:47) і славить Бога 

в цьому світі. 

 

В такій атмосфері ви будете зростати.  На наступному занятті ми 

обговоримо, яким чином ви можете зростати як учень Христа і свідчити 

про Нього  іншим. 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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     БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

  

 



101 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ 8 

 

Позначте виконане завдання. 

 

ПІДГОТОВКА   

 1. Вивчіть напам'ять Івана 13:34,35 

 

 2. Прочитайте і вивчіть До ефесян 1 -6, використовуючи "Мій 

щоденний час із Богом". 

 

 3. Робіть нотатки під час проповіді пастора.  Використовуйте 

"Конспект проповіді". 

 

 4. Завершіть весь матеріал заняття 8 "Свідчити про Христа іншим",  

включаючи семінар "Історія мого життя". 

 

 5. Прочитайте брошуру "Хотіли би ви особисто пізнати Бога?" 

 (Візьміть копію у свого наставника) 

 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 

 1. Коротко повторіть основні моменти заняття 7, підкреслюючи 

значення поклоніння і братства.  Обговоріть тему 

"Застосування". 

 

 2. Розкажіть напам'ять Івана 13:34,35 

 

 3. Обговоріть ваші заняття по вивченню Біблії і молитовний час, а 

також виконання ваших прохань. 

 

 4. Обговоріть нотатки, зроблені під час проповіді пастора. 

 

 5. Перегляньте заняття 8, підкреслюючи значення свідчення про 

Христа і необхідність підготовки учнів із тих, хто увірував у 

Христа.  Обговоріть "Історію мого життя". 

 

 6. Продемонструйте, як можна свідчити.  Брошура "Хотіли б ви 

особисто пізнати Бога?" 
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 7. Обговоріть свої майбутні плани, наприклад, Динамічне 

спілкування, Динамічне наставництво або інші сфери служіння.  

Разом обговоріть  листок "Динамічне спілкування.  Можливість". 

 

 8. Перегляньте план заняття 9. Пункт "Підготовка" повинен бути 

виконаним до нашої наступної зустрічі. 

 

 Дата __________ Час _____________ Місце ______________ 

 

 9. Завершіть заняття молитвою, використовуючи листок "Більше 

молитви-більше сили від Бога - більше хвали Богу".  Моліться за 

кожного свого майбутнього учня. 
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ДИНАМІЧНЕ 
 НАСТАВНИЦТВО 
 

 Заняття 8 

 

 РОЗПОВІДАЮЧИ ПРО ХРИСТА ІНШИМ 

 

На минулому занятті ми обговорили, як мета церкви співвідноситься з 

поклонінням і братерством.  Давайте тепер розглянемо мету церкви і її 

головний продукт - учнів. 

 

Наставництво - це процес, що починається з свідчення про Христа і 

продовжується в наданні допомоги тим, хто увірував у Христа, в 

зростанні і досягненні зрілості.  Ті, хто приводить інших до Христа і 

навчає їх, стають наставниками.  Коли ви увірували в Христа як свого 

Спасителя, ви починаєте процес свого навчання довжиною в життя.  

Зараз прийшов час для вас почати навчати інших.  Церква - це сім'я, а 

не сирітський будинок, і в сім'ї, де декілька дітей, старші піклуються 

про молодших по мірі того, як вони ростуть. 

 

ЩО ТАКЕ УЧЕНЬ? 

Що характеризує учня? 

Марка 1:17 ___________________________________________________ 

Івана 1:41 ____________________________________________________ 

2-е До Тимофія 2:15 ___________________________________________ 

Івана 14:21 ___________________________________________________ 

Івана 16:13,14 ________________________________________________ 

До ефесян 5:18 ________________________________________________ 

Дії 1:8 _______________________________________________________ 

Вам необхідно постійно зростати.  Чим Бог забезпечив церкву, щоб 

допомогти вам рости? 

 

До ефесян 4:11,12 _____________________________________________ 
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Пастори й інші керівники наставляють тих, хто як і ви повинні служити 

іншим. 

 

ЗАПОВІТ ХРИСТА 

 

"Христос не сказав: "Чи не хотіли б ви піти?" Ні.  Він велів їм, і вони це 

зробили.  Так готують учнів." 

 Хуан Карлос Ортиз 

 

Що сказав Христос Своїм учням зробити в першу чергу? 

 

Марка 1:17 ___________________________________________________ 

 

Які були Його останні настанови учням? 

 

Дії 1:8 _______________________________________________________ 

 

Ми, будучи також Його учнями, повинні свідчити про те, що Він зробив 

для нас, а також нести благу вістку всім, хто оточує нас.  Це один із 

шляхів, яким ми можемо служити один одному. 

 

"Житло Бога на Землі - це більш не помешкання, віддалене від світу, це 

люди, які були послані в світ." 

 Томас Гиллеспи 

 

Прочитайте Марка 5:1-20.  Христос позбавив людину, яка жила в 

могильних печерах, диявольського духу.  Коли Христос йшов, чоловік 

став благати Христа взяти його з собою.  Христос відповів йому, що він 

повинен повернутися додому і поділитися своїм новим життям з своєю 

сім'єю і друзями. 

 

Що Христос наказав йому розповісти своїй сім'ї? (ст. 19) ____________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Коротко опишіть його життя до того, як він зустрів Христа. 

 

(ст.2-5) ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



105 

 

Що Христос зробив для нього? (ст. 6-13) _________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Що Христос змінив у його житті? (ст.15) _______________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Чоловік пішов додому і розповів все своїй сім'ї.  Як члени його сім’ї 

відреагували на його історію? (ст. 20) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Вас теж позбавили контролю сатаны і ви теж можете розповісти свою 

історію.  Випишіть 1-е Петра 3:15 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

СВІДЧІТЬ, РОЗКАЗАВШИ СВОЮ ІСТОРІЮ 

 

Наступний семінар допоможе вам зробити підсумок тому, що Бог 

зробив для вас. 
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СЕМІНАР "ІСТОРІЯ МОГО ЖИТТЯ" 

Мета цього семінару - допомогти вам написати своє свідоцтво та 

розповісти іншим. 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИ "ІСТОРІЮ МОГО ЖИТТЯ" - ОСОБИСТЕ 

СВІДЧЕННЯ 

Насамперед  необхідна ретельна підготовка.  Добре підготовлене 

свідчення, яке надихається Духом Святим, може зробити негайний і 

ефективний вплив на всіх присутніх.  Ми повинні самі прагнути уявити 

Христа так чітко, ясно, привабливо, використовуючи просту мову, щоб 

ті, хто слухає нас, захотіли пізнати Його теж і увірувати в Нього 

особисто. 

Що треба і чого не треба робити під час особистого свідчення 

Треба: 

1. Попросити Господа направити вас і дати вам мудрість. 

   (Якова 1:5,6) 

2. Використовувати 4 пункти зразка "Історія мого життя". 

 а. Розповісти про своє життя, яким воно було перед тим, як ви 

увірували в     

  Христа.  

     б. Поясніть, як ви прийшли до Христа (дайте подробиці) 

 в. Розкажіть про ваше життя після того, як ви увірували во Христа 

(позитивні зміни, до яких Він вас привів, що Він уявляє для вас 

зараз) 

 г. Процитуйте вірш з Писання 

3. Підкресліть пункт "в", якщо ви стали віруючим у дитинстві. 

4. Приділіть приблизно 10 сек. пункту "а", 20 сек. пункту "б", 25 секунд 

пункту "в", 5 сек. пункту "г".  Пункти "а" і "б" - це ваше минуле.  

Попрацювавши над ними один раз, у вас не буде необхідності 

змінювати їх.  Пункт "в" повинний завжди відбивати ваш 

сьогоднішній стан, тобто те, що Христос робить у вашому житті 

саме сьогодні. 

5. Почніть з цікавого речення, яке приваблює увагу і дайте гарний 

висновок.  Намагайтеся слідувати за однією і тією ж самою темою 

під час всього свідчення.  

   Наприклад: 

 

   Ціль життя                                                         Почуття належності 

   Слово Боже                                                        Впевненість у спасінні 

   Свобода від страху перед смертю                  Спокій духу 

   Свобода від страху перед життям                  Любов Бога 

   Свобода від самого себе                                  Сповненість 

   Прощення Бога                                                  Успіх 
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6. Свідчіть так, щоб інші переживали з вами разом ваше минуле і 

сучасне.  Розкажіть, як ви змінилися в такому: від апатії або 

ненависті до любові; від почуття образи до турботи; від депресії до 

радості; від занепокоєння до спокою; з нетерпіння до терпіння; від 

відсутності дисципліни до стриманості. 

7. Відредагуйте старанно текст і перепишіть його начисто. 

8. Запам’ятайте своє свідчення і тренуйтеся, поки воно не зазвучить 

природно. 

 

Не Треба: 

1. Не використовуйте християнську термінологію, наприклад, 

"спасений", "навернений", "той, що покаявся", "народжений згори ", 

"гріх".  Незважаючи на те, що ці слова є цінними для вас, невіруючі 

можуть їх тлумачити зовсім поіншому.  

 

2. Не будьте багатослівні, говоріть по суті справи, не підкреслюйте, 

який ви були раніше поганий. 

 

3. Не використовуйте таки слова, як "чудовий", "той, що прославляє", 

"незвичайний" і т.д. 

 

4. Не згадуйте ніяких конфесій, особливо в зневажливому тоні. 

 

5. Не говоріть негативно про будь-кого. 

 

6. Не створюйте враження, що в житті віруючого немає проблем. 

 

ДАЙТЕ ОЦІНКУ ВАШІЙ "ІСТОРІЇ ЖИТТЯ" 

 

1. Яка моя тема? ______________________________________ 

 

2.  Чи привертає увагу початок мого виступу? 

 

Моє життя до того, як я увірував у Христа: 

 

1. Я повинен пам'ятати, що буду говорити з невіруючими.  Чи 

установиться зв'язок між нами? Чи реально це? 

 

2. Що змусило мене усвідомити потребу в Христі? 

 

 



108 

 

Як я увірував у Христа: 

 

1. Чи згадав я "як" я в дійсності попросив Христа ввійти в моє життя? 

 

2.  Чи зрозуміє невіруючий, як він може увірувати в Христа, і чи захоче 

він це зробити, почувши моє свідчення 

 

Моє життя після того, як я увірував у Христа: 

 

1. Чи використовував я прості, ясні приклади того, як Христос змінив 

мене? 

 

2. Чи це реально звучить? Пам'ятайте –  ніхто не досконалий. 

 

3.  Чи зрозуміло з мого свідчення, що саме Христос вніс зміни в моє 

життя? 

 

Відповідний вірш з Біблії: 

 

1.  Чи відбиває цей вірш тему "Вашої історії життя" 

 

Коли ви свідчите, ви повинні: 

 

1. Розповідати з ентузіазмом, сповнившись Духа Святого 

 (До ефесян 5:18) 

 

2. Говорити ясним невимушеним тоном 

 

3. Коли говорите, намагайтеся уникати таких звичок, як потирання 

носа, прочищення горла, не вживайте у своїй промові "...а...", "м-м" і 

т.д. 

 

4. Уникайте використання методів тиску.  Пам'ятаєте, що люди 

"народжуються від Духа", а не в результаті наполегливості або 

логіки людей, хоча Бог може використовувати і перше, і друге. 

 

5. Не звучіть як проповідник.  Свідчіть, а не проповідуйте.  Говоріть 

"я", а не "ви".  Пам'ятаєте, що це ваша історія. 

 

6. Часто посміхайтеся! Попросіть Бога дати вам щасливе сяюче 

обличчя. 
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"ІСТОРІЯ МОГО ЖИТТЯ" 

Зразок 

 

 МОЄ ЖИТТЯ ДО ТОГО, ЯК Я УВІРУВАВ ВО ХРИСТА 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 ЯК Я УВІРУВАВ ВО ХРИСТА (ДОКЛАДНО) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 МОЯ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК Я УВІРУВАВ ВО ХРИСТА 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 ВІДПОВІДНИЙ ВІРШ З БІБЛІЇ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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СВІДЧІТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЮЧИ ХРИСТА 

 

Є багато шляхів для розповсюдження Євангелії Христа.  На нашому 

занятті ми рекомендуємо використовувати підготовлену брошуру " Чи 

хочете ви пізнати Бога особисто? " або " Чи чули ви про 4 Духовних 

Закона ?" (автор їх обох Білл Брайт), або "Шлях до пізнання Бога" Біллі 

Грэма.  Ваш наставник повинен забезпечити вас копіями. 

 

ПРОЧИТАЙТЕ БРОШУРУ 

 

Ознайомтеся з брошурою.  Ваш наставник покаже вам, як 

використовувати її, коли будете свідчити іншим людям. 

 

Апостол Павло розповідає про своє навернення в Діях 22.  Що він 

запитав у Христа, коли зустрів Його? (в.8) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Кожний, хто шукає повинен  зрозуміти, хто є Христос.  Коли ви 

розповсюджуєте  Євангелію, обов'язково розповідайте про Христа. 

 

Не всі, кому ви будете свідчити, увірують у Христа як свого Спасителя, 

але багато хто це зробить.  Тим, хто увірує, буде потрібна допомога для 

зростання. 

 

Яке друге запитання задав Павло Христу? Дії 22:10. 

 

_____________________________________________________________ 

 

ГОТУЙТЕ УЧНІВ 

 

Свідчення про Христа - це перший крок у підготовці учнів.  Чому ви 

навчаєте нового учня? Матвія 28:20 

 

_____________________________________________________________ 

 

Їм буде потрібно багато часу, щоб навчитися коритися всьому тому, 

чому вчив Христос, але від вас, як наставника, буде потрібна допомога 

для їхнього духовного зростання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Розгляньте цю діаграму й обговоріть її з своїм наставником. 

 

 

Розгляньте цю діаграму  та обговоріть її з вашим учнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБИСТЕ ЗРОСТАННЯ 

 

Визначте, на якій стадії даного процесу ви знаходитеся.  Що дало вам 

це зростання?  Яку користь воно принесло? 

 

_____________________________________________________________ 

 

Таким кроком для вашого зростання буде Динамічне спілкування.  Ви 

навчитеся, як свідчити про Христа тим, хто має контакти з нашою 

церквою.  Ці заняття навчать вас і дадуть вам більшу впевненість під 

час свідоцтва. (Прочитайте листок "Динамічне спілкування.  

Можливість", що знаходиться в кінці цього заняття). 

 

Чи плануєте ви продовжити навчатися сам-на-сам і навчитися 

Динамічному  

 

спілкуванню? _________________________________________________ 

 

Обговоріть з вашим наставником, коли ви можете почати. 

 

 

 

 Сам-на-сам 

С
у
с
п
і
л

ь
с
т
в
о
 

 

 Жива група 
Мала група  

Наставництво 

Спілкування 

молодь 

 

поклоніння 

Недільна 

 

школа 

інші 
 

служіння 

в
і
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СВІДЧЕННЯ 

 

Що ви можете зробити, щоб ознайомити вашого друга-невіруючего з 

Євангелією? 

 

_____________________________________________________________ 

(напр. Дружня вечірка, церковний захід, тощо) 

 

Кому ви хотіли б свідчити про Христа? ___________________________ 

 

Чи потрібна вам допомога? ___________ Коли? ___________________ 

 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАСТАВНИЦТВА 

 

До чого ви можете залучити новонаверненого? 

 

_____________________________________________________________ 

(Сам-на-сам, жива група, недільна школа, тощо.) 

 

Чому для вас важливо допомогти їм зростати? 

 

_____________________________________________________________ 
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ДИНАМІЧНЕ 
 СПІЛКУВАННЯ 

 

 САМ-НА-САМ 

 

 МОЖЛИВІСТЬ 

 

Більшість віруючих сьогодні хотіла б випробувати те надприродне, 

динамічне і наповнене життя, про яке написано в апостольських 

посланнях Нового Заповіту.  Для них це не було просто якоюсь дією, 

вчинком, їхнє життя набуло нової якості, тобто як вони казали: 

"Христос перебуває в нас. " Придбання цієї нової якості прямо 

пов'язано з нашим відгуком на слово Боже. 

 

БОЖИЙ ПЛАН 

Божий план для кожного віруючого - це свідчення про Нього.  Ви є 

важливою часткою тієї величезної роботи, яку Його люди повинні 

виконати в цьому сторіччі, охопивши весь світ.   Чи є щось важливіше 

за це? 

 

БОЖА СИЛА 

Божа обіцянка: "Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і 

Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та 

аж до останнього  краю землі. " Дії 1:8 

 

ЩО ТАКЕ ДИНАМІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ? 

1. Це цикл з шести занять сам-на-сам, що проводяться однією людиною 

з іншою, яка, в свою чергу, навчить ще когось. 

2. Під час кожного заняття ви проведете 1 годину разом з метою: 

  • ознайомлення з матеріалом 

  • спілкування один з одним 

  • розігрування ролей 

  • молитви 

 Потім ви відвідаєте родину з метою евангелізації (за звичай це 

займає 1 годину плюс час на дорогу). 
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ЧОМУ САМ-НА-САМ? 

1. Ця короткострокова програма може легко охопити значну кількість 

людей.  (Найбільш ефективний шлях передачі отриманих знань). 

2. Практично кожний може проводити індивідуальне навчання.  

Чоловік навчає    

      чоловіка, жінка - жінку. 

3. Це - реальний потенціал для вашого зростання як керівника. 

4. Ви стаєте більш підзвітним. 

5. Динамічне спілкування допомагає вам жити в більшій покорі перед 

Богом, коли ви моделюєте ефективну евангелізацію. 

6. У вас буде можливість встановити міцні стосунки з іншими 

віруючими. 

7. Графік проведення занять з Динамічного спілкування дуже гнучкий. 

 

ЦІЛІ ДИНАМІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ: 

 

1. Допомогти розвити ваше бачення євангелізації. 

2. Допомогти вам з впевненістю покладатися на Дух Святий, тому що 

Він наділяє вас силою і веде вас, коли ви свідчите про Нього. 

3. Допомогти вам, коли ви даєте своє особисте свідчення. 

4. Навчити вас бути свідком про Христа. 

5. Допомогти вам ефективно працювати з новонаверненим. 

6. Допомогти вам розпочати навчати інших свідчити (відтворювати 

себе). 

 

 "А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним 

людям, що будуть спроможні й інших навчити. " 

 2-е До Тимофія 2:2 

 

ЯКІ ЯКОСТІ НЕОБХІДНО МАТИ, ЩОБ ЗАЙМАТИСЯ 

ДИНАМІЧНИМ СПІЛКУВАННЯМ? 

 

1. Бажання зростати у своїх стосунках з Христом. 

2. Бути спроможним до навчання - бажання навчатися від інших і 

взаємодіяти з ними. 

3. Придбати навчальний матеріал. 

4. Відвідувати заняття щотижня. 

5. Виконувати всі завдання. 

 

ЧИ ЗРОБИЛИ ВИ НЕОБХІДНІ КРОКИ, ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В 

ЗАНЯТТЯХ З ДИНАМІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ? 

 

ЧИ МОЖУ Я ДОПОМОГТИ ВАМ У ЦЬОМУ? 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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     БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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 ПЛАН ЗАНЯТТЯ 9 

 

Поставте галочку перед виконаним завданням. 

ПІДГОТОВКА 

 1. Вивчіть напам'ять 2-е До Тимофія 2:2 

 2. Прочитайте і дослідіть Послання до галатів 1 - 6, 

використовуючи "Мій щоденний час з Богом" 

 3. Робіть нотатки під час проповіді пастора.  Використовуйте 

Конспект проповіді. 

 4. Завершіть весь матеріал заняття 9 "Воля Божа на моє майбутнє". 

 5. Вивчіть Процес динамічного життя в загальних інструкціях для 

наставників.  Будьте готові завершити і описати діаграму на 

наступній сторінці вашому наставнику. 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НАСТАВНИКОМ 

 1. Коротко перегляньте основні моменти заняття 8 - свідчити про 

Христа і готувати учнів з тих, хто увірував во Христа.  Обсудіть 

пункт "Застосування". 

 2. Розкажіть напам'ять 2-е До Тимофія 2:2 

 3. Перегляньте заняття з вивчення Біблії і молитовний час, 

виконання прохань. 

 4. Обсудіть нотатки, які були написані під час проповіді пастора. 

 5. Дайте учню заповнити і пояснити Процес динамічного життя на 

наступній сторінці. 

 6. Перегляньте заняття 9, приділяючи увагу наступним моментам: 

як пізнати волю Божу та можливості для служіння. 

 7. Обсудіть ваші майбутні плани, наприклад, заняття з Динамічного 

спілкування, навчання когось або інше служіння.  Виберіть 

людей і призначте дати зустрічей. 

 8. Обсудіть клас з орієнтації на членство і водохрещення. 

 9. Завершіть молитвою, використовуючи листок "Більше молитви -

Більше сили від Бога - Більше хвали Богу".  Моліться за кожного, 

кого ви будете навчати наступному. 
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        ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 

 Заняття 9 

 ВОЛЯ БОЖА НА МОЕ МАЙБУТНЄ 

Наша віра впливає не тільки на наш спосіб життя, але і на плани на 
майбутнє. Втішно усвідомлювати, що Бог знає наше майбутнє, і, коли 
ми віддаємося Його волі, ми відчуваємо все найкраще, що приготував 
для нас Бог.  Хтось сказав: "Бог завжди віддає все найкраще тому, хто 
віддає право вибору Йому". 

  

 

 

 

 

             
 
ЯК ПІЗНАТИ ВОЛЮ БОЖУ? 

Прочитайте До римлян 12:1,2.  Відповідно до цих віршів: 

Чи можливо пізнати волю Божу? _______________________________ 

Як описується Його воля? _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Апостол Павло в попередніх главах Послання до римлян пояснив, що 
надавши нам великий план спасіння, Бог проявив велику милість до нас.  
"У світлі милості Божої" що він говорить вам робити? 
 

____________________________________________________________ 

Що для вас означає "жива жертва"? _____________________________ 

____________________________________________________________ 

Прийнявши рішення жити святим життям, ми тим самим поклоняємся 
Господу і доставляємо Йому задоволення.  Ми не повинні 
підпорядковуватися шаблонам світової системи.  Що ми повинні 
робити? 

____________________________________________________________ 

Якщо ви зробите це, який буде результат? ________________________ 

____________________________________________________________ 

На цьому занятті ми дізнаємося, що Бог має план для нашого життя і 

що  Він унікально обдарував нас для того, щоб ми могли служити в 

Його сім'ї - церкві. 
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Чи віддали ви себе цілком Богу, щоб Він міг використовувати вас так, 

як Він побажає? __________.  В даний момент чи контролює Дух 

Святий ваше життя? ___________________ 

 

ПРОВОДИТИ ОЦІНЮВАННЯ 

Прочитайте 1- До коринтян 13.  Плодом Духа є любов.  Любов виявляє 

себе по-різному.  Подивіться, як Дух демонструє любов через вас. 

Чи ви: 

терплячі з іншими? ____________________________________________ 

добрі стосовно тих, кому менше везе? ____________________________ 

заздрите тим, хто процвітає? ____________________________________ 

хизуєтеся своїми успіхами? _____________________________________ 

пишаєтеся собою? _____________________________________________ 

шукаєте слави для себе? ________________________________________ 

грубі з іншими? _______________________________________________ 

легко можете розсердитися на себе, на інших, на обставини? _________ 

запам'ятовуєте все, що було зроблено вам поганого? ________________ 

одержуєте задоволення від гріха? ________________________________ 

любите чути правду? ___________________________________________ 

намагаєтеся захистити інших? ___________________________________ 

довірливі? ____________________________________________________ 

не втрачаєте надії? ____________________________________________ 

завжди виявляєте впертість? ____________________________________ 

 

ОБНОВІТЬ СВІЙ РОЗУМ 

Навчіться думати про своє майбутнє, як Бог думав би про нього, 

дивіться на світ Його очима.  Ви - єдина в своєму роді людина, яку Бог 

помістив у єдині в своєму роді обставини.  Що робити? Що робив би 

Христос на вашому місці? Що Він планував би і робив би?  Чи зможете 

ви обійтися людськими ресурсами?  Чи досягнете ви успіху?  Чи варто 

присвятити своє життя цьому?  Так, звісно! 
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Саме таке життя Він хоче для вас, але ми все намагаємося лімітувати 

Бога своєю недостатньою вірою. 

Прочитайте Єремії 29:11-13.  Які плани має Бог для вас? ____________ 

_____________________________________________________________ 

Наберіться хоробрості і скажіть: " Господи, я віддаю себе Тобі, 

використовуй мене.  Що Ти хочеш зробити через мене?" Слово Боже 

говорить: "І будете шукати Мене, і знайдете, коли шукатимете Мене 

всім своїм серцем." (в. 13).  Якщо ви шукаєте волю Божу, то знайдете її. 

Що зробив би Христос? Луки 19:10 

 

___________________________________________________________ 

Хотів би Він зробити це через вас? _____________________________ 

Що Христос наказав робити своїм учням? Марка 16:15 і  

Матвія 28:19,20 ______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ми - всі Його учні, і кожний з нас повинен піти і благовіствувати тим, з 

ким ми маємо контакти. 

 

ДЕ ВИ ПОВИННІ ГОТУВАТИ УЧНІВ? 

Деяких Бог закликає піти в ті місця, де люди і не чули про Христа.  Інші 

покликані жити в себе вдома і працювати, щоб свідчити сусідам і 

колегам.  Ваше служіння - це головне.  Ваша робота повинна бути 

засобом і можливістю для служіння.  Элтон Трублад зауважив якось: "... 

робота, що не має ніякої іншої цілі, як тільки одержувати зарплату, 

більше схожа на рабство, ніж на свободу. " Вірний підхід до роботи 

надає їй цілісності, і вона стає продовженням нашого поклоніння, що 

призводить і до служіння.  Робота мирянина може бути актом 

прославляння Бога.  

 

ЩО ВИ ПОВИННІ РОБИТИ? 

Щоб вирішити, що ви повинні робити, задайте собі запитання: " Що 

робив би Христос? Як би Він шукав і спас би грішних через мене?" 

У МОЛИТВІ ОБМІРКУЙТЕ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ 

Складіть список осіб, яких ви знаєте, але які не знають Бога особисто. 

_________________________            _____________________________ 

_________________________            _____________________________ 

Почніть із тих, хто оточує вас, але на цьому не зупиняйтеся, думайте 

більш широко. 
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ВІДТВОРЮЙТЕ СЕБЕ 

Опишіть стратегію, яка надається в Діях 1:8 _______________________ 

_____________________________________________________________ 

Що було б вашим Єрусалимом? ________________________________ 

Ви повинні почати там, де ви є і підготовлювати учнів, які, в свою 

чергу, теж будуть підготовлювати учнів, тощо. Якби ви були одружені й 

у вас було б 3-є дітей, а вони мали б кожний теж по 3-є дітей, і ті, у 

свою чергу, також мали б по 3 дітей, скільки пра-пра-правнуков ви мали 

б? 

 

         ВИ 

       3 дітей 

    3 х 3 =   9 онуків 

    9 х 3 =  27 правнуків 

   27 х 3 =  81 пра-пра-правнук 

   Загальне число-121 нащадків  

 

Церква надає вам можливість продовжувати бути учнем, а також 

відтворювати себе, допомагаючи іншим стати учнями.  Множиння 

відбувається тільки, якщо ви відтворюєте себе (навчаєте інших робити 

те, що ви робите).  Почніть з того, як навчитися приводити інших до 

Христа.  Готуйте учнів! 

 

СЛУЖИТИ ЧЕРЕЗ ЦЕРКВУ 

 
Різноманітні служіння дають різноманітні результати.  Одне служіння 
приводить до навернення, інше допоможе віруючим зростати.  Існує 
багато  дарів і служінь. 
 
Що таке служіння?  Це розумний відгук всіх віруючих у відповідь на 
заповідь Христа - жити, сповнюючись любов'ю до інших віруючих і 
невіруючих. 

Віруючі повинні бути ловцями _________________ Матвія 4:19 

Віруючі повинні бути _________________________ Матвія 5:13 

Віруючі повинні бути _________________________ Матвія 5:14 

Віруючі повинні бути _________________________ Матвія 9:38 

Віруючі повинні годувати ______________________ Єзекіїль 18:7б 

Віруючі повинні ______________________________ Марка 10:45 
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"Бога цікавить кожна сфера нашого життя: церква, сім'я, робота і 
вільний час.  Його зацікавленність не обмежується лише церквою.  Його 
цікавить, як ми фарбуємо будинок, і як навчаємо в школі, а також, як ми 
молимося, читаємо Біблію або співаємо гімни.  Бог не робить різниці 
між "світським" і "святим".  Він всевладний.  Бог закликає нас 
використовувати будь-яку можливість, щоб прославити Його і служити 
людству.  Замість того, щоб говорити: "Я - не служитель, а тесля", треба 
сказати: "Я - служитель через свою теслярську справу." Коли ви всього 
лише виконуєте свої обов'язки, ви ще не служите.  Ви починаєте 
служити тоді, коли виконуєте свої обов'язки в повній відповідності з 
Біблійними принципами, і коли свою роботу розглядаєте як ще одну 
можливість спонукати інших бути високої думки про Бога.  Ми більш 
за все є церквою, коли ми не знаходимося в церковній будівлі! " 

 2- До Тимофія. Перефразовано Джоном Максвелом 

 

БОГ НАДАЄ НАМ ДУХОВНІ ДАРИ ДЛЯ СЛУЖІННЯ 

Духовні дари згадуються в трьох листах Нового Заповіту.  Ми 

розглянемо з вами дари, про які говориться в Посланні до римлян 12.  

Про інші дари згадується в 1-ом Посланні до коринтян 12 і До ефесян 4. 

Вкажіть сім дарів, що згадані в Посланні до римлян 12:6-8 ___________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Кожному віруючему Бог дає, принаймні, один дар.  Прогляньте список, 

що вказаний вище.  Як Бог обдарував вас для служіння іншим? 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

Як цей дар проявляється у вас?  Що може довести, що Бог дав вам цей 

дар? 

_____________________________________________________________ 
 

Якщо ви не впевнені, обговоріть це з своїм наставником.  Вам, 

можливо, доведеться служити в різноманітних сферах, щоб зрозуміти, 

де ви будете краще функціонувати як частина Тіла Христового.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ВИБЕРІТЬ СЛУЖІННЯ 

Моліться і просіть Духа Святого направити вас.  Щоб з найбільшою 

користю застосувати свій дар, знайдіть більш широку сферу свого 

служіння, наприклад, навчання, тощо. 

Чи подобається вам керувати: великими групами _______, маленькими 

групами _______, або працювати сам-на-сам ___________. 
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 Чи подобається вам працювати: з старшими людьми _______, середнім 

віком _________, молодими _________, із юнацьким віком __________, 

дітьми _________ 

Перерахуйте можливості у вашій церкві. 

____________________________          ____________________________ 

____________________________          ____________________________ 

____________________________          ____________________________ 

Обговоріть це з своїм наставником і виберіть служіння, до якого, як ви 

вважаєте, вас підготовлює Бог.  
 

Я би обрав ______________________________ служіння. 

Метою вашого служіння є служіння людям таким чином, як це зробив 

би Христос для прославлення Бога. 
 

НАВЧАЙТЕСЯ ЕФЕКТИВНОМУ СЛУЖІННЮ 

Навчання необхідне, якщо ви бажаєте взяти участь у служінні, що 

приносить плоди.  Ви не можете просити людей виконувати важливі 

ролі в церкві без надання їм можливості вчитися.  Будь-яка людина, хто 

серйозно сприймає своє служіння Богу, повинна приділити відповідну 

увагу підготовці.  Служіння - це не автоматичний процес: воно потребує 

підготовки і вираження себе.  Підготовка повинна мати чіткі цілі, задачі 

та методи. 
 

Чому важливо бути підготовленим для служіння? 2-е До Тимофія 2:15 

_____________________________________________________________ 

Які можливості для навчання є у вашій церкві? 

_____________________________________________________________ 

 

ПРОДОВЖУЙТЕ НАВЧАТИСЯ І ЗРОСТАТИ 

Прочитайте 1-е До коринтян 2:6-16.  Нам всім треба багато дізнатися 

про Бога.  Не переривайте процесу зростання.  Таким наступним кроком 

є навчання Динамічному спілкуванню. (Прочитайте листок "Динамічне 

спілкування. Сам-на-сам.  Можливість", якщо необхідно). 
 

Продовжуйте використовувати листки "Мій щоденний час з Богом", не 

припиняйте вивчення Слова Божого.  Виберіть книги, які ви бажаєте 

вивчити і відзначайте галочкою кожну главу, яку прочитали в листку 

"Мій щоденний час з Богом.  Читання Біблії".  Додаткові листки ви 

можете одержати в церкві або замовити в нашій організації (див. форму 

замовлення). 
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MІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

Тиждень від_____________ до ____________ 20 ___ 

Вірш напам'ять на цей тиждень: (повторювати кожний день) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                Посилання _________________ 

 

День1 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 2 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 3 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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День 4 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 5 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 6 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

День 7 Посилання з Біблії______________________________________ 

Найбільш важливий для мене вірш_______________________________ 

Мене вразило ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Бог мене навчає______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Мій відгук__________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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     БІЛЬШЕ МОЛИТВИ- 

     БІЛЬШЕ СИЛИ- 

     БІЛЬШЕ ХВАЛИ! 

 

 

Молитовне 

прохання 

дата відповідь дата 
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КОНСПЕКТ ПРОПОВІДІ 

Тема_______________________________________________________ 

Дата_______________ Проповідник ____________________________ 

Посилання на Писання________________________________________ 

 

 Головні питання та ключові думки  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мене вразило ________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Бог мене навчає _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Мій відгук  __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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 МІЙ ЩОДЕННИЙ ЧАС З БОГОМ 

 ЧИТАННЯ БІБЛІЇ 

 СТАРИЙ ЗАПОВІТ 

_____________________________________________________________ 
БУТТЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

ВИХІД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ЛЕВИТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 

ЧИСЛА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 

ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНУ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

КНИГА ІСУСА НАВИНА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

КНИГА СУДДІВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

РУТ 1 2 3 4 

1 ПЕРША КНИГА САМУЇЛОВА1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 ДРУГА КНИГА САМУЇЛОВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 

ПЕРША КНИГА ЦАРІВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ДРУГА  КНИГА ЦАРІВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 ПЕРША КНИГА ХРОНІКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 

2 ДРУГА КНИГА ХРОНІКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

КНИГА ЕЗДРИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КНИГА НЕЕМІЇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

КНИГА ЕСТЕР1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КНИГА ЙОВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

КНИГА ПСАЛМІВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 

142 143 144 145 146 147 148 149 150 

ПРИКАЗКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

ЕККЛЕЗІЯСТОВА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПІСНІ СОЛОМОНА 1 2 3 4 5 6 7 8 

КНИГА ІСАЇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

     42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 

 

КНИГА ЄРЕМІЇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

48 49 50 51 52 

ПЛАЧ ЄРЕМІЇ 1 2 3 4 5 6 

КНИГА ЄЗЕКІЇЛЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

47 48 
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КНИГА ДАНИЇЛА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КНИГА ОСІЇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КНИГА ИОІЛА 1 2 3 

КНИГА АМОСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КНИГА ОВДІЯ 1 

КНИГА ЙОНИ 1 2 3 4 

КНИГА МИХЕЯ 1 2 3 4 5 6 7 

КНИГА НАУМА 1 2 3 

КНИГА АВАКУМА 1 2 3 

КНИГА СОФОНІЇ 1 2 3 

КНИГА ОГІЯ1 2 

КНИГА ЗАХАРІЯ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КНИГА МАЛАХІЇ  1 2 3 4 

 

  

НОВИЙ ЗАПОВІТ 

___________________________________________________________________________ 

МАТВІЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

МАРКА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ЛУКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ІВАНА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ДІЇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ДО РИМЛЯН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1-е ДО КОРИНТЯН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2-е ДО КОРИНТЯН 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ДО ГАЛАТІВ 1 2 3 4 5 6 

ДО ЕФЕСЯН 1 2 3 4 5 6 

ДО ФИЛИП’ЯН 1 2 3 4 

ДО КОЛОСЯН 1 2 3 4 

1-е СОЛУНЯН1 2 3 4 5 

2-е СОЛУНЯН1 2 3 

1-е до ТИМОФІЯ 1 2 3 4 5 6 

2-е до ТИМОФІЯ 1 2 3 4 

ДО ТИТА 1 2 3 

До ФИЛИМОНА 1 

До ЄВРЕЇВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЯКОВА 1 2 3 4 5 

1-е ПЕТРА 1 2 3 4 5 

2-е ПЕТРА 1 2 3 

1-е ІВАНА1 2 3 4 5 

2-е ІВАНА1 

3-е ІВАНА1 

ЮДИ 1 

ОБ’ЯВЛЕННЯ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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ОПИСУЮЧИ ПРОЦЕС ДИНАМІЧНОГО ЖИТТЯ 

 

 ЯК ПОЯСНИТИ ДІАГРАМУ 

 ПРОЦЕСУ ДИНАМІЧНОГО ЖИТТЯ 

  З УРОКІВ 1 та 9 

 

 

Заповніть пропуски слів на діаграмі і поясніть кожний аспект процесу 

  

Розгляньте цю діаграму  та обговоріть її з вашим учнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Group + One-to-One = Life Group 

 

 1. Населення Району.  По мірі того, як наша церква буде 

благовіствувати в нашому районі і розповідати про любов Бога, 

ми зуміємо залучити нових людей до нашої церкви. 

 

 2. Молодь, Служба, Недільна Школа та Інші Служіння надають 

можливості запросити нових людей для участі в житті нашої 

церкви.  Через всі ці служіння ми будемо намагатися охопити 

всіх, хто приходить.  

 

 3. Відвідування Гостей.  Потрібно налагоджувати контакти з новими 

людьми.  Познайомити їх з членами команди, розповісти їм про 

служіння церкви, якщо можливо, донести до них Благу Вістку, 

запросити в Живу Групу і на навчання Сам-на-сам. 

 

 

 

 Сам-на-сам 

С
у
с
п
і
л

ь
с
т
в
о

 

 

 Жива група 
Мала група  

Наставництво 

Спілкування 

молодь 

 

поклоніння 

Недільна 

 

школа 

інші 
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Life Group = Small Group + One-to-One 
 

 4. Жива Група.  Щотижня  протягом  одної години група нових людей 

зустрічається з тими, хто веде навчання Сам-на-сам, 

налагоджуються дружні стосунки під час вивчення Біблії і 

молитви. 

 

 5. Сам-на-сам.  Це дуже ефективне служіння.  Чоловік зустрічається з 

чоловіком, жінка з жінкою щотижня  в зручний для них час, щоб 

спілкуватися, вивчати Біблію, молитися. 

 

 6. Динамічні Основи.  4 Заняття познайомлять новонавененого з 

Біблійною істиною, що дуже важливо для початку зростання. 

 

 7. Динамічне Наставництво.  9 Занять сформують характер і спосіб 

життя молодого віруючого, що дозволить йому застосовувати в 

житті все те, чому його навчили. 

 

 8. Динамічне спілкування.  6 Занять навчать вас як свідчити про свою 

віру  впевнено і невимушено. 

 

 9. Орієнтація на членство.  Це заняття ознайомить вас з нашою 

церквою і конфесією, підготує для водохрещення і членства. 

 

10. Почати служіння.  Після того, як ви навчилися процесу 

Динамічного життя, ви готові почати навчати інших.  Є багато 

галузей, де ви можете застосувати надбані знання, включаючи ті, 

що ви завершили. 

  (наприклад, Динамичные Основи, Динамичное Наставничество, 

Динамичное Спілкування) 
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ДИНАМІЧНЕ 

 Наставництво 

 

 ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ  НАСТАВНИКІВ 

Поздоровляємо вас!  Ви завершили своє навчання і тепер готові навчати 

інших. 

 

Ви можете вплинути на іншого віруючого, і він стане учнем Христа.  Це 

так хвилююче! 

 

Ви відчуєте радість від того, що слухаєтесь Христа, по мірі того, як ви  

допомагатимете іншому віруючему зростати в вірі і слухняності. 

Кожний вірующий повинен стати учнем - в цьому полягає план Божий.   

 

Ви є важливою частиною тієї роботи, що Він хотів би здійснити в 

усьому світі через своїх людей у цьому сторіччі.   Чи їснує щось більш 

важливе? 

"Отже, йдіть, навчіть всі народи... " Матвія 28:19а 

 

СТРАТЕГІЯ БОГА 

Ми повинні навчати учнів, проповідуючи Євангелію і навчаючи їх 

слухняності - у цьому стратегія Бога.  Ми повинні бути слухняні і 

навчити цьому інших. 

Якщо ви будете навчати одну особу кожні 4 місяця (3 чоловіка на рік), і 

кожний з тих, кого ви навчили, у свою чергу, навчить інших протягом 4 

місяців, починаючи з дня закінчення своїх занять, ось яку картину ми 

отримаємо: 

   РІК                                   ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ 

   1                                                   7 

   2                                                  49 

   3                                                 343 

   4        2401 

   5          16807 

Коли цей ряд буде завершений, ми будемо мати ВІДТВОРЕННЯ.  У 

процесі підготовки учнів (Матвія 28:18-20) ми повинні бути слухняні 

самі, щоб йти (євангелізація) і навчати слухняності інших.  Як Павло 

вчив Тимофія слухняності, потім Тимофій вчив інших.  Останні, в свою 

чергу, також вчили.  Отже, ми повинні робити те ж саме. 
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ВІДТВОРЕННЯ - ЦЕ КЛЮЧ!  Починається цей процес повільно, але 

розширюється швидко, як тільки має місце МНОЖИННЯ. 

Павло -> Тимофій -> віддані люди -> інші 

Я -> мої учні -> їхні учні -> інші 

Ведіть облік тих, кого ви навчаєте і тих, кого вони навчають.  Ключем 

до відтворення буде вибір тих людей, які будуть спроможні передати 

свої знання іншим, а ті, в свою чергу, зможуть навчити, принаймні, 3-х 

людей, які також зможуть продовжити цю справу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ САМ-НА-САМ 

ДИНАМІЧНЕ НАСТАВНИЦТВО, САМ-НА-САМ: 

• виявляє потенціал як того, хто навчає так  і того, кого навчають, 

• створює у людей усвідомлені переконання 

• розвиває в людях впевненість в собі 

• допомагає учням навчитися чітко себе проявляти 

• дозволяє приймати активну участь, що спонукає їх до ще більш 

активної діяльності 

 

• допомагає їм сприймати нові ідеї, тому що вони розуміють, що 

навчаються новим навичкам і вони будуть охоче приймати ваше 

особисте керівництво 
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• створює неформальні стосунки.  Той хто навчає і той, кого навчають, 

знають, що кожний з них відчуває і що думає, і тим самим 

допомагають один одному в їхніх особистих потребах 

 

• не потребує керівника з талантом оратора, щоб досягти успіху.  

Майже кожний може проводити індивідуальне навчання 

• швидко відтворюватися.  Сам-на-сам починається повільно, тільки 

кілька людей задіяні.  Але по мірі того, як кожний із них 

відтворюється, потенціал стає необмеженим.   Навчання, що 

відтворює - наша єдина надія у виконанні Великого Доручення 

Господа. 

 

МЕТА 

 

Метою навчання сам-на-сам (Динамічне наставництво) є дізнатися про 

основні істини християнського життя і застосувати їх, а також навчити 

цьому інших. 

 

ЗАВДАННЯ 

 

1. Допомогти учню, уявити його майбутню проповідницьку діяльність і 

його майбутнє наставництво інших. 

2. Допомогти учню бути впевненим в силі і керівництві Духа Святого,  

щоб жити життям перемоги і ділитися з іншими. 

3. Допомогти йому навчитися як свідчити іншим.   

4. Навчити його бути свідком про Христа словом і власним життям. 

5. Навчити його як наставляти інших і ВІДТВОРЮВАТИСЯ 

6. Навчити достатню кількість учнів, щоб можна було охопити все 

населення району для благовіствування про Ісуса Христа. 

 

ЯК ОБРАТИ УЧНЯ 

1. Моліться.  Просіть Бога направити вас до тієї людини, яку Він обере 

Сам. 

2. Надихайте на це членів своєї Живої групи. 

3. Навчіть тих, кому  ви допомогли прийти до Христа. 

4. Охопіть друзів у своїй церкві. 

5. Чоловік навчає чоловіка, жінка - жінку. 
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ЯК ВИ МОЖЕТЕ НАДИХНУТИ КОГОСЬ НА НАВЧАННЯ? 

1. Наведіть самі контакт. 

2. Розкажіть учневі, що таке сам-на-сам у Динамічному наставництві 

(Використовуйте листок "Динамічне наставництво. Можливість") 

3. Поділіться, чому це навчання так важливо для вас і що ви  

 особисто отримали, пройшовши це навчання. 

4. Поясніть, що ви подаєте себе частиною стратегії множення в 

благовіствуванні світу. 

 

ЯК ПОЧИНАТИ 

1. Закликайте пройти навчання протягом 9 тижнів (зустрічі щотижня, 1 

- 1,5 години для занять). 

2. Намагайтеся завершити ваші 9 занять протягом 9 тижнів.  Коли ви 

почнете, визначте дати зустрічей і відзначте їх у календарі. 

(Можливо, вам доведеться провести більше часу з деякими людьми, 

ваша мета - не просто охопити весь матеріал, а віддати цій справі 

усього себе). 

3. Навчання на 1 занятті повинно відрізнятися від наступних 8. Перед 

вашою першою зустріччю учень не буде мати матеріалу, тому він не 

зможе підготуватися до першого уроку. Йдіть за планом уроку 1, 

читайте Біблію по черзі.  Обговорюйте відповіді на запитання і 

скажіть своєму учню, щоб він записував усі відповіді в навчальному 

матеріалі.  До наступних 8 занять учень повинен підготовлюватися 

заздалегідь.  Не обов’язково читати весь матеріал разом, тому що він 

зробив цю роботу самостійно.  Нехай він відповість на всі запитання, 

щоб переконатися, що відповіді вірні (вони не повинні співпадати з 

вашими, але повинні бути точними і показувати вірне розуміння 

запитань та істини Писання). 

4. Будьте чуйними до духовних потреб кожного і намагайтеся 

перевіряти своє життя кожною істиною.  Намагайтеся викликати у 

вашого учня ті ж самі емоції з приводу Бога та істини, які відомі вам. 

5. Звітуйтеся один перед одним, щодо застосування матеріалу, що 

вивчається. 

 

КОЛИ ЗУСТРІЧАТИСЯ 

1. Ви і ваш учень можете зустрічатися в будь-який час, що є зручним 

для вас обох. 

2. Плануйте зустрічатися в один і той самий час щотижня.  

Відкорегуйте свій розклад.  Можливо вам знадобиться ще одна 

зустріч, щоб завершити заняття, особливо урок 1. 
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КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ НАСТАВНИКА 

 

ІНСТРУКЦІЇ 

 

1.Готуйтеся до занять перед зустріччю з учнями. 

 

2. Виконуйте план кожного заняття. 

 

3. На кожному занятті ви проведете 1 - 1,5 години разом, щоб: 

  • зрозуміти матеріал 

  • для спілкування 

  • для практичного заняття (розігрування ролей) 

  • молитви 

 

4. Моліться, щоб ніщо не перешкоджало вам зустрітися після того, як 

ви призначили дату зустрічі. 

 

5. Якщо ваш учень не зміг прийти в призначений час або не виконав 

завдання, переконайте його бути відданим.  Якщо він продовжить 

бути неорганізованим, вам, можливо, доведеться перервати процес 

навчання, поки він не буде готовий цілком віддати себе заняттям.  

Моліться за вашого учня. 

 

6. Коли ви побачите, що ваш учень готовий навчати  іншого, 

переконайте його розпочати заняття.  Прочитайте разом ці 

інструкції, допоможіть йому обрати учня і почати навчання.  Якщо 

ви навчаєте віруючого з духовним стажем, він може почати навчати 

свого учня ще перед тим, як закінчить навчання з вами.  Завжди 

заохочуйте відтворення! 

 

7. Переконаєте вашого учня продовжити навчання і власне духовне 

зростання, коли він буде проходити заняття з Динамічного 

спілкування і\або навчати інших.  У церкві є й інші можливості для 

зростання вашого учня. 
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ЗАГАЛЬНІ НАСТАНОВИ 

 

1. Постарайтеся добре проводити час разом; приділяйте час 

прославленню Бога.  Ставтеся з любов'ю один до одного і 

підтримуйте один одного в усьому. 

 

2. Не бійтеся зізнатися в неспроможності своїх відповідей, але завжди 

підкреслюйте компетентність Христа (2 До коринтян 12:8-10).  Ви 

обидва навчаєтесь сподіватися на Бога. 

 

3. Регулярно моліться за свого учня. 

 

4. Будьте терплячі.  Надихайте вашого учня. 

 

5. Заражайте своїм ентузіазмом. 

 

6. Розповідайте йому, як Бог працює в вашому житті, роблячі вас 

відданим Його учнем і свідком. 

 

7. Дякуєте Богові за Його роботу в житті кожного з вас. 

 

8. Обстановка повинна бути простою, щоб ваш учень заохотився 

навчати іншого. 
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