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Ласкаво просимо!
Щиро	запрошую	в	подорож	з	Ісусом	Христом,	яка,	упевнений,	змінить	
ваше	життя!	 Мета	 цього	 посібника	 –	 надати	 вам	 змогу	 застосувати	
біблійні	істини	та	принципи	з	книги	«Емоційно здорова церква: оновлене 
й доповнене видання» (Zondervan,	 2010	р.)	 у	 вашому	житті,	малій	 групі	
та	церкві.	Під	час	написання	цієї	книги	я	думав	про	лідерів	церкви,	
згадуючи	приказку	«Як	ведеться	лідерам,	так	ведеться	й	церкві».	Втім,	
численні	малі	групи	та	заняття	в	недільній	школі	отримали	чималу	
користь	від	застосування	потужних	біблійних	принципів,	якими	часто	
нехтують.	Про	них	і	йтиметься	далі.

Революційне	твердження	цього	робочого	зошита	звучить	доволі	просто:

Емоційне здоров’я та духовна зрілість є нерозривними. 
Неможливо бути духовно зрілою людиною,
залишаючись водночас емоційно незрілою.

Коли	Ісус	навчав	Своїх	дванадцятьох	апостолів,	Він	навмисно	створював	
для	них	 такі	 ситуації,	 у	 яких	 їм	потрібно	 було	 ходити	 в	 істині.	 Він	
відсилав	їх	по	двоє	проповідувати	(Матвія	10).	Він	дав	їм	слова	молитви	
(Луки	11).	Він	вів	їх	у	такі	місця,	які	вони	зазвичай	оминали.	Він	змушував	
їх	застосовувати	послання	Божого	Царства,	а	не	просто	погоджуватися	з	
Ним	у	їхньому	розумінні.

Так	 само	 учнівство,	 до	 складу	 якого	 належить	 емоційне	 здоров’я,	
вимагає,	 щоб	 ми	 застосовували	 це	 в	 житті,	 а	 не	 просто	 знали	 про	
нього.	 Тому	під	 час	 кожного	 заняття	передбачене	щонайменше	 одне	
практичне	завдання	для	вас	і/або	вашої	групи,	щоб	допомогти	вийти	на	
«новий	рівень»	особистих	стосунків	з	Христом,	спонукати	вас	молитися	
й	шукати	Його	поновому.

У	цьому	посібнику	ви	знайдете	практичне	застосування	семи	принципів	
зміни	емоційної	сфери	вашого	життя	через	 Ісуса	Христа.	Наша	мета	
полягає	 в	 тому,	 щоб	 ви	 стали	 більш	 щирою	 та	 люблячою	 людиною	
стосовно	Бога,	інших	і	самого	себе,	а	також	щоб	ви	сповільнили	темп	
свого	життя	задля	зростання	в	доброчесності	(принцип	7).

Ми	дуже	раді,	що	ви	робите	цей	крок	у	 своїй	учнівській	мандрівці.	
Павло	молився,	 аби	 церква	 в	 Ефесі	 «зрозуміла,	 до	 якої	 надії	 Він	 нас	
закликає,	і	який	багатий	Його	славний	спадок	у	святих	[у	християнах]»	
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(Ефесян	1:18).	Це	був	плід	такої	мандрівки	для	моєї	дружини	Джері	й	
для	мене	в	наших	стосунках	із	Богом,	одне	з	одним,	з	нашою	сім’єю,	
друзями,	церквою	та	світом.	Ми	молимося,	щоби	Бог	повів	вас	цими	
кроками	 до	 більшого	 розуміння	 Своєї	 істини,	 бо	 лише	 вона	 може	
зробити	нас	вільними!

Як користуватися посібником?
� Попросіть	 учасників	 приходити	 на	 групове	 заняття,	 уже	 про

читавши	відповідний	розділ	і/або	виконавши	необхідне	зав	дан	ня.

� Заохочуйте	 учасників	 малої	 групи	 використовувати	 ці	 матеріали	
під	 час	 свого	 тихого	 часу	 з	 Богом	 упродовж	 тижня,	 молячись	
і	 роздумуючи	 над	 текстами	 й	 істинами	 до	 наступної	 зустрічі.	
Попросіть	їх	занотовувати	попередні	відповіді	на	запитання	ще	до	
зустрічі.	 Праця	 над	матеріалами	 з	 цього	 зошита	–	 це	 наступний	
важливий	крок	у	духовному	зростанні.

� Дайте	людям	можливість	поділитися	тим,	що	відбувається	в	їхній	
душі	–	це	важливий	крок	до	емоційного	здоров’я.	Прагніть	створити	
атмосферу	прийняття	й	підтримки.	Тому	якщо	ваша	група	велика,	
доцільно	розділити	її	на	менші	по	3–5	учасників.	Це	буде	доречним,	
адже	в	кожного	з’явиться	час	поділитися	власними	думками.

� Зверніть	 увагу	 на	 те,	 що	 кожне	 заняття	 поділене	 на	 такі	 п’ять	
розділів:

 Зростання	в	єдності

 Криголам

 Вивчення	Біблії

 Практичне	застосування/Вправи

 Поглиблене	вивчення

� Шукайте	 ведення	 Духом	 для	 швидкого	 провадження	 дискусії.	
(Конкретніші	поради	для	лідерів	малих	груп	ви	знайдете	на	с.	7.)

Загальний огляд
Описані	тут	 сім	принципів	 є	 взаємопов’язаними	та	випливають	один	
з	од	но	го.	Перед	тим	як	ми	почнемо	розглядати	кожен	з	них,	я	б	хотів	
пода	ти	загальний	огляд	того,	як	ці	принципи	складаються	в	одне	ціле	й	
утверджують	нерозривність	емоційного	здоров’я	з	духовною	зрілістю.
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Принцип 1: Зазирнути під поверхню
Я	усвідомлюю,	що	мої	щоденні	відповіді,	ставлення	та	реакції	в	житті	
час	то	 містять	щось	 значно	 більше,	 аніж	 просто	 поверхневі	 думки	 й	
наміри	в	якусь	конкретну	мить.

Принцип 2: Зламати силу минулого
Я	 усвідомлюю,	 наскільки	 моя	 сім’я	 та	 виховання	 сформували	 моє	
бачення	світу,	мій	спосіб	залагодження	конфліктів	і	вгамування	емоцій.

Принцип 3: Життя в зламаності та вразливості
Я	усвідомлюю,	що	ми	всі	—	зламані	люди	і	що	ніхто	з	нас	не	приходить	
до	 Ісуса	Христа	й	має	тому	 звільнення	від	учнівства.	Нас	усіх	треба	
ґрунтовно	перевиховувати,	перенавчати,	перетворювати	та	змінювати	
в	Господі	й	благодаті.

Принцип 4: Прийняти дар обмеження
У	 своїй	 зламаності	 я	 починаю	 бачити,	 що	 Бог	 благословив	 мене	
обмеженнями,	 які	 мені	 потрібно	 навчитися	 приймати,	 замість	 того	
щоб	 боротися	 з	 ними	 й	 заперечувати	 їх.	 Я	 народився	 з	 певними	
обмеженнями,	другі	були	нав’язані	мені,	а	ще	інші	є	наслідком	мого	
вибору.

Принцип 5: Прийняти смуток і втрату
Усвідомлюючи	 обмеження	 свого	життя,	 особливо	 ті,	 над	 якими	 я	 не	
маю	контролю,	я	збагачую	свою	душу	через	смуток	над	реальністю,	що	
я	ніколи	не	зможу	робити	й	бути	тим,	ким	сподівався,	по	цей	бік	небес.

Принцип 6: Втілення Ісуса як ваш зразок для вияву любові
Тепер,	 коли	 я	 більше	 знаю	про	 себе,	 свої	 обмеження,	 своє	минуле	 та	
свою	гріховність,	я	можу	вільно	любити	інших,	входячи	в	їхній	світ	і	
не	втрачаючи	при	цьому	справжнього	себе.

Принцип 7: Сповільнити темп вашого життя, щоб вести інших 
на принципах доброчесності
Нам	 треба	 сповільнити	 темп	 свого	 шаленого	 життя,	 щоб	 виявляти	
доброчесність	у	чотирьох	головних	сферах:	особистих	стосунках	з	Богом,	
із	собою,	з	власною	дружиною	чи	чоловіком	та	в	нашому	керівництві.
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1.	 Прогляньте	матеріал	і	вправи	заняття	перед	зустріччю	з	групою.	Ви	
також	є	частиною	цієї	мандрівки,	як	і	всі	учасники	групи.	Прагніть,	
аби	 Бог	 торкався	 найглибших	 куточків	 і	 вашого	 життя	 також.	
Розслабтесь,	вам	не	потрібно	бути	експертом.

2.	 Беріть	участь	у	роботі	групи	як	звичайний	учасник.	Діліться	тим,	
чого	Бог	навчив	вас	упродовж	вашого	особистого	вивчення.

3.	 Знайдіть	 час	 для	 того,	 щоб	 активно	 зосередитися	 на	 вивченні	
уривків.	Прочитайте	відповідний	розділ	у	книзі	«Емоційно	здорова	
церква:	оновлене	й	доповнене	видання» (2010).

4.	 Читайте	 вголос	 вступну	частину	на	 початку	 кожного	 заняття.	Це	
буде	орієнтиром	для	групи	щодо	теми.

5.	 Будьте	 чуйними	 до	 тих	 членів	 групи,	 які	 переймаються,	 що	 ви	
можете	«йти	на	компроміс	із	Писанням»	або	«надто	возвеличувати	
емоції».	Це	може	звучати	загрозливо	для	тих	людей,	які	ніколи	не	
дозволяли	собі	виявляти	себе	справжнього	чи	свої	почуття.	Просіть	
Бога,	щоби	Він	створив	атмосферу	безпеки,	любові	та	прийняття.

6.	 Будьте	обачними,	щоб	не	домінувати	в	дискусії.	Заохочуйте	кожного	
учасника	до	висловлення	власних	думок.

7.	 Почувайте	 себе	 вільно,	 коли	 потрібно	 відповісти	 «Я	 не	 знаю»	 на	
запитання,	на	яке	ви	не	знаєте	відповіді,	адже	ви	також	перебуваєте	
в	процесі	інтеграції	емоційного	здоров’я	та	біблійної	духовності.

8.	 Моліться.	 Бог	 змінює	 життя	 через	 Святого	 Духа	 у	 відповідь	 на	
молитву	віри.	Очікуйте,	що	Святий	Дух	змінюватиме	життя	кожної	
людини.	Саме	Він	відповідальний	за	зростання	кожного	члена	вашої	
групи.	Моліться	на	початку	та	в	кінці	кожного	зібрання.

9.	 Поважайте	 конфіденційність.	 Попросіть	 усіх	 учасників	 групи	
на	 першій	 зустрічі	 дотримуватися	 принципу	 конфіденційності	
стосовно	того,	що	буде	сказано	на	занятті	в	групі.	«Нехай	те,	що	ви	
почуєте	тут,	тут	і	залишиться».
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Зростання в єдності

«Світлина емоцій»
1.	 Поділіть	аркуш	паперу	на	чотири	частини	й	запишіть	у	них	такі	

слова	вгорі	кожного	квадратика:

Радий Сумний

Розлючений Стривожений/
наляканий

У	кожному	квадратику	намалюйте	малюнок	або	напишіть	словами	
річ	 (речі),	 за	 які	 ви	 радієте,	 сумуєте,	 через	 які	 ви	 розлючені	 та	
стривожені/налякані	зараз.	Виділіть	на	це	5	хвилин.

2.	 У	групах	по	чотири	учасники	або	в	загальній	групі	поділіться	один	
з	одним	своїми	малюнками	чи	описами.	(Якщо	часу	обмаль,	нехай	
кожен	поділиться	думками	з	однієї	категорії.)

Криголам

Підсумок	книги	«Емоційно здорова церква» такий:

Емоційне здоров’я та духовна зрілість є нерозривними. 
Неможливо бути духовно зрілою людиною, залишаючись 

водночас емоційно незрілою.
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3.	 Як	 усвідомлення	 вашої	 «світлини	 емоцій»	 стосується	 вашого	
учнівства	в	Христі?

Вивчення Біблiï 

4.	 Прочитайте	 Псалом	68:2–13,	 20–22	 та	 30–32.	 Спробуйте	 поставити	
себе	на	місце	Давида.	Які	емоції	він	відчував,	коли	писав	цей	псалом?	
Оберіть	 та	 обведіть	 їх	 у	 поданому	 нижче	 списку.	 Також	 можете	
дописати	власні.

Радість
Любов

Веселість
Подяка

Впевненість
Мир

Довіра
Грайливість

Відчуття	прийнятності

Депресія
Сум

Безнадія
Відчай
Біль

Безпомічність
Спантеличеність

Відкинення
Гнів

Гіркота

Давид: не боїться оголити душу
	 Біблія	 зображає	 Давида	 як	 чоловіка	 за	 Божим	 серцем,	 однак	
навіть	нашвидкуруч	прочитавши	Книгу	Псалмів,	бачимо,	що	його	
емоційний	світ	був	дуже	людським	і	зламаним.	Давид	оголює	душу	
в	цих	несамовито	болючих	віршах.	Оскільки	вони	є	в	Біблії,	то	Бог	
неначе	каже:	«Мати	справді	близькі	стосунки	зі	Мною	–	це	не	просто	
кожної	 миті	 носити	 маску	 радості	 “Алилуя!”	 Це	 також	 довіряти	
Моїй	 любові	 та	 приймати	 думку,	що	 ти	 настільки	 перебуваєш	 у	
безпеці,	 що	 можеш	 ділитися	 зі	 Мною	 своїми	 почуттями	 –	 хоч	
якими	б	складними	й	заплутаними	вони	не	здавалися».
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5.	 Якби	Давид	навідався	до	вашої	церкви	або	на	заняття	малої	групи	
й	розповів	Псалом	68	як	своє	свідчення,	ви	б	сприйняли	це	як	знак	
духовної	сили,	незрілості	чи	зрілості?	Обґрунтуйте	свою	відповідь.

6.	 Якою	 була	 б	 ваша	 реакція,	 якби	 Давид	 так	 «відкрив	 свою	 душу»	
на	занятті	вашої	малої	групи?	Що	б	ви	подумали,	якби	Давид	був	
вашим	пастором	і	поділився	цим	на	недільному	служінні?

7.	 Що	 з	 вашого	 виховання,	 сімейних	 звичок	 чи	 неправильного	
релігійного	 вчення	 спонукає	 заперечувати	 або	 придушувати	 свої	
почуття,	замість	того	щоб	віддавати	їх	Богові,	як	це	робив	Давид?

Ісус: емоційний Спаситель
Якщо	 поглянути	 на	 Писання,	 озброївшись	 такою	 новою	 точкою	
зору,	 то	 можна	 побачити,	 що	 Ісус	 зовсім	 не	 був	 схожим	 на	
«умиротвореного	 та	 закам’янілого	 Месію».	 Він	 вільно	 виявляв	
емоції	та	не	соромився	їх.

Поміркуйте	над	широким	спектром	емоцій	Ісуса.

	� Він	плакав.	(Луки	19:41)

	� Він	радів.	(Луки	10:21)

	� Він	сумував.	(Марка	14:34;	Луки	7:13)

	� Він	гнівався.	(Марка	3:5)

	� Він	виявляв	здивування.	(Марка	6:6;	Луки	7:9)

	� Він	відчував	неспокій.	(Марка	3:5;	Луки	12:50)
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Практичне застосування/Вправи

На	малюнку	зображені	різні	аспекти	того,	що	означає	бути	створеним	
на	Божий	образ.	Бути	схожим	на	Христа	також	включає	всі	ці	сфери.

ЕмоційнийЕмоційний

Соціальний

Фізичний

Розумовий

Духовний

Багато	 людей	 сьогодні	 вважає,	 що	 придушення	 почуттів	 та	
емоцій	–	це	ознака	духовності	й	доброчесності.	Заперечення	гніву,	
ігнорування	 болю,	 нехтування	 депресією,	 втеча	 від	 самотності,	
уникання	 складних	 сумнівів	 і	 вимикання	 сексуальності	–	 усе	 це	
стало	шляхом	духовного	життя.

8.	 Яким	 би	 було	 ваше	життя,	 якби	 один	 із	 секторів	 цього	 кола	 був	
відсутній?	 Як	 би	 це	 завадило	 вам	 жити	 справді	 християнським	
життям?

9.	 У	 вашому	щоденному	 житті	 ви	 ставитеся	 до	 своїх	 емоцій	 як	 до	
Божого	дару	й	уроку	учнівства	чи	ж	маєте	схильність	вважати	їх	
тягарем	і	прокляттям?	Обґрунтуйте	свою	відповідь.
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10.	Доповніть	речення:	я	починаю	усвідомлювати,	що…

Підсумок

Ми	побачили,	що	люди	в	Біблії,	 якот	Давид	 і	навіть	 сам	 Ісус,	жили	
повноцінним	та	емоційно	яскравим	життям.	Через	впевненість	у	Божій	
любові	та	благодаті	 вони	могли	вільно	виявляти	власні	 емоції	перед	
собою,	іншими	людьми	та	своїм	Небесним	Батьком.

Приймати	 свої	 емоції	 –	 це	 складно.	 Нам	 здається,	що	 короткочасні	
духовні	«перемоги»	здобути	легше,	якщо	ми	придушуємо	свої	почуття.	
Вчитися	 слухати	 про	 те,	 що	 Бог	 робить	 і	 говорить	 нам	 через	 наші	
емоції,	здається	просто	марнуванням	часу.

Приєднайтеся	 до	 апостола	 Павла	 в	 молитві,	 щоб	 Христос	 формував	
кожну	частинку	нас,	зокрема	й	наше	емоційне	життя	(Галатів	4:19),	аби	
мати	змогу	повноцінно	відображати	Божий	образ.

Поглиблене вивчення

� Виконайте	завдання	з	«Опитувальника	емоційної/духовної	зрілості»	
у	 додатку	 	 на	 с.	69	.	 Пам’ятайте,	 що	 цілком	 нормально	 мати	
вищий	бал	у	певних	принципах.	Бог	часто	вирощує	нас	періодами,	
зосереджуючись	повністю	на	одній	проблемі.	Нормальною	реакцією	
на	ці	«прогалини»	є	визнання	їхнього	існування	та	пошук	способів	і	
можливостей	зростання	через	них.

� Протягом	 цього	 тижня	 відкрийте	 список	 емоцій,	 які	 переживав	
Ісус,	і	зосередьтеся	на	тих	із	них,	які	не	зовсім	відповідають	вашому	
уявленню	про	Нього.	Поміркуйте	над	 тим,	 як	 ви	даєте	раду	цим	
емоціям,	 коли	 вони	 приходять	 у	 ваше	 життя.	 Дозвольте	 Богові	
показати	вам	реальність	емоційно	яскравого	життя	Ісуса.	Попросіть	
Бога	допомогти	вам	прийняти	повноту	людської	природи	та	свободу,	
яку	мав	Ісус,	–	свободу	виявляти	свої	емоції	та	почуття.
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На наступний раз

� Виконайте	 завдання	в	 «Опитувальнику	емоційної/духовної	 зрі	лос
ті».
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