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То що ж?
Як віра стосується життя, 

а життя – віри



 ТО ЩО Ж…

 ... каже Біблія?

У підлітків є багато запитань. У Божому Слові є відповіді. Ось 

чому основою кожного заняття є Писання. Учні вивчатимуть 

те, що говорить Біблія, будуть дізнаватися, що воно означає, і 

побачать, як ці знання стосуються їхнього життя.

 ... це  за питання,
 

на які відповідає 
Біблія?

Влучне запитання має надзвичайну силу для стимулювання і 

навчання навичок критичного мислення. Кожне заняття 

«То що ж?» зосереджується на одному основному запитанні 

та відповіді до нього, дозволяючи учням сконцентруватися 

на істині Писання.

 … це змінює?
Учні запитають: «Як Біблія стосується мого життя?», 

«Як я можу показувати в житті  принципи, в які вірю?», 

«Що змінює віра в Христа?»

Запитання «То що 
ж?» коротко підсу

мовує 

головну мету цієї
 серії: для того,

 щоб Бог 

Святий Дух діяв ч
ерез вивчення Йог

о Слова,

щоб учні могли кр
аще розуміти свою

 віру

в Ісуса Христа.

Як віра стосується життя,
а життя – віри



Worshiping God

So What? 
Bible Study Leader Guide

Copyright © 2012 by Great Commission Publications, Inc. 
3640 Windsor Park Drive 
Suwanee, GA 30024-3897 

800-695-3387
www.gcp.org 

www.sowhatstudies.org

Originally published in the U.S.A.
This edition published with permission by Great Commission Publications. 

Translated by Kraynebo Publishing. 

Translation copyright © 2019 Kraynebo Publishing
All rights reserved

Посібник для лідера

То що ж?
© Great Commission Publications, Inc, 2012

Оригінальне видання здійснено у США.
Це видання надруковане з дозволу Great Commission Publications. 

Переклад українською мовою.
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Короткий огляд занять
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: Запитання «чому» у поклонінні

Запитання Відповідь Писання

1 Що відбувається, коли 
віруючі прославляють Бога?

Бог зустрічається зі Своїми людьми, а ми відповідаємо 
Йому благоговінням, довірою та вдячністю.

Буття 28:10-22; 
Івана 1:51; 
Матвія 28:20

2 Що Божі наочні засоби 
Старого Заповіту навчають 
нас про поклоніння?

Вони навчають нас, що Бог перебуває посеред Своїх 
людей і відкриває нам шлях, щоб приходити до Нього.

Вихід 40:16-38; 
Левит 16:15-16, 33-34;
1 Царів 8:27-29; 
Івана 1:14 

3 Як Ісус сповнив старозавітнє 
поклоніння у храмі? 

Ісус є істинним храмом, безсмертним священиком та 
остаточною жертвою за гріх.

Євреїв 4-5,7,10; 
Івана 1:1-2,14; 
Івана 2:11,18-22;
Матвія 17:1-7;
Колосян 2:9; 
2 Хронік 6:18; 
Вихід 33:18-23

4 Чому спільне поклоніння є 
настільки важливим?

Тому що Бог закликає нас до цього, обіцяє Свою при-
сутність і дозволяє нам поклонятися разом з ангелами 
та святими на небесах.

Євреїв 10:19-25; 12:22-24; 
Івана 2:18-22; 
1 Коринтян 3:16-17; 
1 Коринтян 6:19-20; 
Ефесян 2:19-22

РОЗДІЛ ДРУГИЙ: Запитання «як» і «що» у поклонінні
5 Чи має значення те, 

як ми поклоняємося?
Так, Ісус сказав, що ми повинні поклонятися Йому в 
дусі та правді.

Івана 4:1-26; 
Івана 2:18-22; 
Івана 7:37-39; 
14:6, 16-17, 26;
Филип’ян 3:3

6 Чи для Бога має значення 
те, що ми робимо, коли 
поклоняємося? 

Так, Бог каже нам у Своєму Слові, що ми повинні 
робити чи не робити під час поклоніння.

Вихід 20:1-20; 
1 Тимофія 2:1; 
1 Тимофія 4:13; 
Колосян 3:16; 
Матвія 28:19;
Дії 20: 7

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: Елементи поклоніння
7 Чому щонеділі у нас 

є проповідь?
Тому що Бог використовує проповіді, щоб проголосити 
те, Ким Він є і що Він зробив, щоб відкупити нас та 
щоб зміцнити нашу віру в Христа.

1 Петра 1:23-25; 
Римлян 10:11-17; 
Дії 20:25-32;
Неемії 8:1-3, 8-10;
Неемії 9: 1-3; 
Луки 4:16-22, 28;
Дії 17:1-5;

8 Чому ми здійснюємо
обряд хрещення?

Тому що Ісус дав Своїй церкві обряд хрещення, щоб 
позначити Своїх людей знаком і печаттю заповіту 
благодаті.

Вибрані уривки

9 Чому ми проводимо 
Господню Вечерю? 

Тому що Христос наказав нам звершувати це таїнство 
разом з іншими віруючими, щоб пригадувати Його 
смерть та отримувати духовну поживу.

Вихід 12:21-27; 
Матвія 11:27-28;
Матвія 26:17-29;
1 Коринтян 10:16-17; 
11:17-29

10 Чому важливо  молитися 
у спільному поклонінні?

Бог заповів молитву в поклонінні, щоб Його люди 
могли спілкуватися з Ним і приймати благодать.

1 Хронік 29:1-20; 
Даниїла 9:1-19; 
Матвія 6:5-13
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11 Чому ми співаємо під час 
поклоніння?

Під час поклоніння ми співаємо, щоб прославляти Бога 
та навчати і будувати одне одного.

Ефесян 5:15-21; 
Колосян 3:16; 
Псалми 1, 12, 99;
Филип’ян 2:6-11;
Колосян 1:15-20; 
1 Тимофія 3:16

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: Жертвоприношення поклоніння
12 Яку роль сьогодні відіграє 

жертвоприношення у 
поклонінні? 

Ми поклоняємося Богові через жертву Христа, віддаю-
чи Йому все, ким ми є, що робимо та маємо, як духовну 
жертву.

Євреїв 10: 1-4, 11-14;
1 Петра 2:4-5; 
Римлян 12:1; 
Євреїв 13:15-16;
Филип’ян 4:14-20

13 Чи можемо ми зробити 
щось, щоб покращити своє 
поклоніння?

Ми можемо покращити своє поклоніння Богові, якщо 
будемо готуватись до нього.

Псалом 14:1-5; 23:3-6;
Вихід 20:8-11; 
Матвія 5:23-24; 
Євреїв 10:19-22;
Неемії 8:1-3; 
1 Коринтян 11:27-29
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Бог закликає Свій народ до поклоніння на віть у 
наш безладний, перенасичений медіа   засобами час. 
Але як нам поклонятися, коли ми звикли тільки 
спостерігати за покло нін ням? Поклоніння не є 
глядацьким видом спорту і перетворитися з пасивних 
спостерігачів на активних учасників – вкрай важке 
завдання. І саме в цьому полягає сьогоднішній виклик 
для Церкви.

Церква стикається не лише з культур ни ми 
звичками, які спотворюють суть справжнього 

поклоніння, а й із неймовірною кількістю поглядів і практик щодо того, як 
поклонятися Богові сьогодні. Що є прийнятним у поклонінні? Яким є біблійний 
уклад поклоніння? Наскільки різноманітним може бути поклоніння?

Це вивчення може допомогти вашим учням стати вдумливими, активними 
учасниками спільноти, що поклоняється Богові. Ви звернете їхню увагу на Бога, 
нашого Відкупителя, та христоцентричну природу поклоніння. Поклоніння – це 
також відданість у нашому серці. Передумовою справжнього поклоніння є віра в 
Христа. Відверто говоріть про свої стосунки з Христом та про боротьбу з якими 
проблемами Ви ведете, коли живете вірою. Підлітки хочуть бачити приклади 
справжньої віри.

Поклоніння — це зустріч із Богом, у якій Він розкривається 
нам, а ми відповідаємо Йому. Воно є як приватним і особистим, 
так і привселюдним та спільним. Ісус навчав, що правдиві віруючі 
поклоняються в дусі та правді. І Бог у Біблії показує нам, якого 
Він хоче від нас поклоніння.

Учні вивчатимуть ті елементи поклоніння, які Бог відкрив 
нам у Своєму Слові. Йдеться про звичайні засоби, за допомогою 
яких Божа благодать приходить у наше життя – це Слово, таїнства, молитва та 
спів. Коли Ви плануватимете свій графік навчання, то можете узгодити зі своїм 
пастором заняття щодо хрещення та Причастя і провести їх тоді, коли церква 
буде проводити ці таїнства.

Поклоніння спрямовує ціле наше життя до Бога. Коли ми прославляємо 
Його, то визнаємо, що Бог є достойним усякого поклоніння. Поклоніння є 
також обов’язком – тим, що ми зобов’язані робити перед Богом, але замало 
бути лише зобов’язаними. Ми хочемо, щоб учні сприймали поклоніння як 
великий привілей, у якому ми віддаємо Богові те, що належить Йому, і як 
спасенний народ отримуємо Його благодать і благословення.

Не забувайте часто молитися за своїх учнів. Будуйте стосунки з ними як під 
час навчання, так і поза ним. Створіть для них безпечну атмосферу для вивчення 
та формування біблійних переконань 
щодо пріоритету поклоніння у 
їхньому житті. Нехай вони запитають 
себе: «Що я можу дати Богові 
в поклонінні?» замість «Що я 
можу отримати від поклоніння?» 
Бог використовуватиме Вас, щоб 
торкнутися їхнього життя так, як Ви не 
можете собі навіть уявити.

Поклоніння Богові

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ:  запита
ння «чому» в поклонін

ні 

(4 заняття)

РОЗДІЛ ДРУГИЙ:  запита
ння «як» і «що» у пок

ло-

нінні (2 заняття)

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: елемен
ти поклоніння (5 занять)

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ:  жер
твоприношення поклоні

ння

(2 заняття)

ОГЛЯД НАВЧАЛЬНОГО К
УРСУ

Поклоніння Богові

«Поклоніння спрямовує 
ціле наше життя до Бога. 
Коли ми прославляємо 
Його, то визнаємо, що 
Бог є достойним усякого 
поклоніння».

Щоб отримати 
рекомендовані 
матеріали для 
чи тан ня та інші 
ресур си англійською 
мовою, 
відвідайте сторінку 
www.sowhatstudies.orgorg

«Прийдіть, поклонімося, 
  і припадім, на коліна 
  впадім перед Господом, 
  що нас учинив!
Він наш Бог, а ми люди Його 
  пасовиська й отара 
  руки Його» 

Псалом 94:6-7
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З чого розпочати
Посібник
для лідера
«То що ж?»

У набір входить:

Ви готові? Підготовка до занять крок за кроком:

КРОК 1: оцініть загальну картину.

КРОК 2: моліться і читайте Писання.

•  Прочитайте основне запитання та відповідь.
•  Перегляньте цілі заняття та матеріали, які стануть Вам у пригоді.
•  Прочитайте розділ «Досягнення цілей». Для кожного заняття там є 

запитання «чому», яке окреслює параметри конкретного вивчення. У 
кожному уривку Писання можна виявити багато істин, які можна було 
б досліджувати, але їх усі неможливо охопити за 30 хвилин чи годину. 
Цей розділ сфокусує Вашу увагу на можливостях заняття та тому, що 
розглядатиметься впродовж курсу після цього заняття чи в інших серіях. 

•  Моліться, просячи Бога навчати Вас, коли Ви читатимете і роздумуватимете 
над різними уривками з Біблії. Записуйте те, чого Ви самі будете навчатися.

•  Запитайте себе: як цей уривок із Писання стосується мого життя?  
Що подумали б мої учні про цей уривок? Які запитання вони можуть 
поставити? Як це стосується світу, в якому вони живуть? 
Моліться за своїх учнів.

Посібник
для лідера 
«То що ж?»
Заняття 1, 
сторінка 15

Посібник

Не обманюйте своїх учнів! Вивчення Біблії «Досліджуй» містить 
діаграми, запитання, цитати та ілюстрації, яких немає у посібнику для 
лідера чи презентаціях PowerPoint. Важливо, щоб учні використовували 
цю книгу як пізнавальний інструмент, що навчить їх вивчати Боже Слово.

Примітка: замовте набір матеріалів для кожного учня

Ресурси онлайн• презентації у PowerPoint•  духовні роздуми у цифровому форматі•  матеріали з вправамиі багато іншого!
sowhatstudies.org

Посібник для 
вивчення Біблії 

«Äîñë³äæóé»

Щоденник 
для духовних 
роздумів
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Заняття 1, сторінки 16–17

КРОК 3:  прочитайте короткий план 
заняття.

•   Це – Ваш дороговказ для ведення дискусій на занятті. 
Ознайомтеся з запитаннями та вивченням. Пояснення 
і відповіді на запитання Ви знайдете на наступних 
сторінках у розділі «Підготовка для лідера».

•  Запишіть інші запитання, які Ви хотіли б обговорити у своїй 
групі.

•  Бонус! У кожному занятті є презентація PowerPoint, 
яку можна знайти у наборі для лідера (інформація на 
www.sowhatstudies.org). Перегляньте слайди, щоб 
визначити, як Ви будете використовувати їх під час 
заняття. Докладніше – на с. 13.

Заняття 1, 
сторінки 18–20

КРОК 4:  ознайомтеся з посібником 
для лідера.

•  У посібнику для лідера є коментарі до Біблії, відповіді на 
запитання до заняття та інші підказки для підготовки, 
зокрема різноманітні завдання та багато всього.

•  Опрацюйте цю інформацію, а також короткий план 
заняття та матеріали з вивчення Біблії для учня, які 
називаються «Досліджуй», що містять матеріал, який не 
входить до посібника для лідера.

•  Зверніть увагу, що у посібнику є три частини, які 
накладаються на план заняття: вступ, вивчення Божого 
Слова та розділ «То що ж?» (Прочитайте про це 
детальніше на с. 10-11).

КРОК 5:  заповнюйте посібник 
для вивчення Біблії
«Досліджуй».

•  Кожен учень під час заняття працює з власним посібником 
для вивчення Біблії «Досліджуй» – його позначено 
буквою Д , а цифра поруч із літерою (наприклад, Д1) 
вказує на номер заняття, під час якого його треба 
використовувати. Заповніть цей посібник під час роботи 
над коротким планом заняття.

•  У цьому посібнику Ви завжди знайдете основне запитання 
і відповідь, а також уривки з Писання, запитання, 
місця для нотаток, діаграм тощо. У посібнику для учня 
«Досліджуй» є матеріали, яких немає в посібнику для 
лідера, і навпаки, тому не залишайте його поза увагою! 
Вони взаємно доповнюють одне одного. Важливо 
зосереджувати увагу Ваших учнів, навчаючи їх вивчати 
Боже Слово.

Заняття 1 у посібнику для
вивчення Біблії «Досліджуй»
Заняття 1 у посібнику для
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КРОК 6:  заповнюйте щоденник 
для духовних роздумів.

•  Заповнюйте відповідний розділ щоденника для 
духовних роздумів, який стосується кожного заняття, і 
це допоможе Вам зростати. Тоді нагадайте учням, щоб 
вони використовували його впродовж тижня у процесі 
особистого вивчення Біблії та під час молитви. Ви також 
можете використовувати його підказки для своєї зустрічі 
посеред тижня. 

•  Бонус! Цифрова версія цього щоденника входить до 
придбаного набору для лідера (детальніше на 
www.sowhatstudies.org). Використовуйте його так, щоб 
це якнайкраще відповідало потребам Вашої групи: 
щодня надсилайте учням електронні листи чи текстові 
повідомлення з запитанням або ж публікуйте їх на 
сторінці Вашої групи у Facebook (див. с. 13).

Щоденник, Заняття 1
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На перший погляд, Ви можете подумати, що використаєте цей матеріал 
найкраще тоді, коли відкриєте розділ «Підготовка для лідера» і сторінка 
за сторінкою почнете навчати учнів. Але ні, Ваші учні набагато більше 
засвоять, якщо відкриватимуть для себе істини разом зі своїм лідером, 
тобто з Вами, спільно читаючи Писання та обговорюючи, що воно означає. 
Читання всіх уривків Писання під час заняття – це найважливіша частина 
навчання.

Опрацювавши Боже Слово та матеріали для лідера, Ви повинні бути 
готові допомогти своїм учням обговорити і застосувати біблійні істини, 
викладені на кожному занятті. Моліться, щоб Святий Дух освітлював Ваші 
серця і думки, щоб розуміти і приймати істини Писання.

На початок
За допомогою різних завдань, ігор чи обговорення цей перший 

етап 1  стає часом для ознайомлення з темою заняття і налаштування 
учнів на її обговорення. Зацікавивши своїх підлітків, Ви допомагаєте їм 
зрозуміти важливість та актуальність цього заняття.

У цей час варто також «кинути наживку» до теми заняття. Якщо 
Вашим учням не вдасться знайти зв’язок із ключовим запитанням, їхня 
увага буде розпорошуватися. Дайте їм час особисто зануритися в тему і 
перейнятися тим, щоб відшукати відповіді на власні запитання. Це час, 
коли Ви можете дізнатись, які вони мають запитання або неправильні 
уявлення, побачити тему їхніми очима і з’ясувати, що вони знають і чого 
не знають. Не менш важливо, щоб учні спочатку зрозуміли, що у них немає 
всіх відповідей! Створіть безпечну довірливу атмосферу, в якій приймають 
індивідуальні відповіді та коментарі. Тут можуть виникати хибні ідеї, які 
потрібно виправляти та корегувати через вивчення Писання. Нехай Вас 
не лякає тиша; дайте своїм учням час подумати над запитаннями. Уникайте 
спокуси заповнювати мовчання власними словами.

Вивчення Божого Слова
Після того як Вам вдасться зацікавити своїх учнів, можна переходити 

до суті заняття – вивчення Біблії у розділі «Вивчення Божого Слова» 
2 . Тут є ключове запитання заняття Q  Його також надруковано в 

учнівському посібнику з вивчення Біблії «Досліджуй», і саме навколо 
нього побудовано весь урок.

Найважливіше, щоб Ваші учні могли самостійно читати Писання. 
Завдяки такому модифікованому індуктивному вивченню Біблії Ваші 
учні спільно з Вами, як їхнім учителем та наставником, відкриють 
істини Святого Писання. Детальні пояснення щодо модифікованого 
індуктивного вивчення Біблії та підказки для проведення групи Ви 
знайдете на с. 12.

Завершується цей розділ базовою відповіддю на ключове запитання 
A  , що містить підсумки основних правд, які повинні вивчити та засвоїти 

Ваші учні. Її також можна знайти у посібнику «Досліджуй». У кожному 

Усвідомлення того, 
що відбувається

Посібник для
вивчення Біблії
«Досліджуй»

Можна було б сказати, що 
поклоніння – це просто 
богослов’я, доктрини, 
те, що ми думаємо про 
Бога, перехід на вищий 
рівень. Замість того, щоб 
розмірковувати про Нього, 
просто говорімо до Нього в 
молитві, прославленні та 
пісні, наскільки величним 
і славним Він є для нас!

Сінклер Б. Ферґюсон,
«Серце Бога»

Важливо мати 
на кожне заняття!
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Не читайте лекцій!
Перед розділом «Підготовка для 
лідера» є короткий план заняття. 
Така структура допоможе Вам, 
як лідеру, пам’ятати про те, щоб 
навчати з конспекту заняття, а не з 
нотаток до вивчення Біблії. План 
відображає мету матеріалів 
«То що ж?» Біблійне вивчення: 
Ваші учні пов’язуватимуть свою віру 
зі своїм життям, коли вивчатимуть 
Боже Слово, спілкуватимуться з 
Вами та між собою. Читання лекцій 
не дозволить осягнути такого 
результату.

уривку Писання є багато істин. Призначення основних запитань та відповідей у тому, щоб допомогти Вам 
під час заняття зосередитися на основному та не відхилятися від теми, коли у Вашому розпорядженні від 
30 до 60 хвилин. Учні навчаться набагато більшого, ніж просто основних відповідей на головні запитання. 
Довіряйте Святому Духові, Який навчатиме і змінюватиме серця і життя Ваших учнів, коли вони читатимуть і 
вивчатимуть Боже Слово.

То що ж?
Запропонована серія посібників акцентує на взаємозв’язках між 

вірою та життям і життям та вірою. Після того як Ваші підлітки вивчать 
Писання і зрозуміють, про що воно говорить, вони повинні почати активно 
застосовувати вивчені істини. Що зміниться у їхньому способі мислення і 
життя? Оскільки для кожного з нас необхідно бачити актуальність у тому, що 
ми вивчаємо, у цій останній частині заняття ми робимо особливий наголос на 
особистому застосуванні біблійних істин. 

То що ж? 3  це час для остаточного засвоєння вивченого. Ви кидаєте своїм 
підліткам виклик взаємодіяти з уривком і застосувати його у своєму житті. 
Запитання «То що ж?» спонукає їх мислити поза рамками простих підсумків, 
розширюючи власне розуміння та застосування біблійних істин. Використайте 
цей час, щоб заохотити їх думати, вірити і діяти по-іншому з огляду на те, чого 
вони навчилися. 

Уважно сплануйте час для обговорення, щоб не пропустити цю частину. Учні можуть вивчити основну 
відповідь уроку, не відповівши собі на запитання «То що ж?» Можливо, в умовах обмеженого часу Вам 
доведеться обрати лише одне або два запитання для застосування, але не втрачайте нагоди отримати певне 
відлуння Божого Слова!

Основні частини 
кожного заняття

Вступ

Вивчення Божого Слова

 ключове запитання

базова відповідь

То що ж?

Короткий план заняття

3

2

1

В:З:

Підготовка для лідера

3

2
1

3

2

1 В:

З:

З: В: 
З:
В:
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Проведення 
ефективного навчання

Серію вивчення Біблії «То що ж?» можна використовувати у малих групах, 
під час масових зустрічей, на заняттях недільної школи, у групах для 
навчання учнів тощо. 
Як би Ви не використовували «То що ж?» – ця серія покликана допомогти 
Вашій групі впровадити модифіковане індуктивне вивчення Біблії. Що таке 
модифіковане індуктивне вивчення Біблії? Читайте далі… 

Вивчення Біблії
Кожне заняття ґрунтується на вивченні Біблії. Писання — це Ваш «під-

ручник», а посібник для вивчення Біблії «Досліджуй» є орієнтиром для 
кожного уривка. Оскільки Біблія є непомильним Словом Божим, джерелом 
життя та євангелієм Христа, кожне заняття розбудоване навколо центру — 
читання та розуміння Божого Слова.

Що таке «індуктивне» вивчення
Влучне запитання має надзвичайну силу. Ставлячи запитання під час 

вивчення Писання, учні відкривають відповіді у Біблії. Використовуючи 
індуктивний метод, це можна робити трьома способами:

1. Спостереження: про що говорить цей уривок?
2. Інтерпретація: що означає цей уривок?
3.  Застосування: що цей уривок означає для мене, моїх одногрупників 

та всіх інших?
Додаткові конкретні запитання щодо кожної з цих трьох сфер викла-

дено в короткому плані кожного заняття, а також у «Досліджуй».

Що означає «модифіковане» вивчення?
Цей індуктивний підхід називається «модифікованим», оскільки Ви не 

просто мусите переглянути, пояснити та застосувати запитання. Ви маєте 
важливу роль вчителя-лідера. Не варто під час заняття вперше вивчати 
певний уривок і ставити індуктивні запитання. У цей час треба вести учнів, 
навчаючи їх. Ви надаєте загальну інформацію, розповідаєте про контекст та 
визначення слів і термінів – навчаєте – щоб учні розкривали та відкривали те, 
що говорить Писання. Однак це не означає, що Вам потрібно читати лекції.

Як одночасно можна бути лідером і вчителем? Ви:
• визначаєте, що будете вивчати,
• переконуєтеся, що досягнули цілей заняття,
• додаєте власні додаткові запитання до розділу «План заняття»,
• контролюєте, щоб група не відхилялася від теми,
• підсумовуєте істини і
•  переконуєтеся, що учні розуміють основне запитання і відповідь до 

кожного заняття (див. також «Якою є Ваша роль?»).
Додаткові ресурси та допомогу в проведенні модифікованого індуктив-

ного вивчення Біблії можна знайти на сайті www.sowhatstudies.org. Знайдіть 
допомогу і вже сьогодні приєднуйтесь до спілкування з іншими в служінні, 
«пов’язуючи віру з життям і життя з вірою».

Якою є Ваша 
роль?
•  Ви є лідером дискусії, 

а не лектором.
•  Ви надає точні інструкції, 

контекст, визначення слів 
тощо.

•  Ви зосереджуєте своїх учнів 
на Біблійних істинах та 
цілях заняття.

•  Ви керуєте дискусією так, 
щоб учні закінчили заняття 
у відведений час.

•  Ви розумієте основи 
групової динаміки, щоб 
впевнитися, що Ваші 
учні добре взаємодіють із 
уривком, матеріалами для 
навчання та одне з одним.

•  Ви уникаєте негативного 
результату, коли учні тільки 
поділилися своїм незнанням 
і дійшли до висновків, які 
не ґрунтуються на Біблії.

«Цей матеріал виконує дві 
функції: навчання молоді 
та навчання дорослих 
про те, як проводити 
інтуїтивне вивчення 
Біблії».

youth leader
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«Деякі діти надсилали 
мені електронною 
поштою індивідуальні 
листи і я на них 
відповідав – саме 
це було найкращим у 
розсиланні духовних 
роздумів електронною 
поштою. І один учень 
написав розповідь про 
ситуацію в школі, яка 
чудово ілюструвала 
попереднє заняття: 
підміна правди про 
Бога брехнею».

Лідер, 
який використовував 
матеріали «То що ж?»

www.sowhatstudies.org
• додаткові ресурси
• статті
• навчальні відео
•  підказки та багато 
іншого!

Слайд PowerPoint

Цифровий 
щоденник

www.sowhatstudies.org

PowerPoint
Для кожного заняття передбачена презентація у 

PowerPoint. Вона не замінює навчальний план заняття 
чи матеріали для вивчення Біблії «Досліджуй». 
Слайди можуть доповнювати Ваше навчання та 
виконувати роль додаткових візуальних матеріалів, 
містити зображення та інші елементи, які певною 
мірою стосуються заняття. У великій аудиторії така 
презентація може допомогти втримати увагу учнів на 

основному, нагадуючи їм про основні запитання та відповіді або про те, що саме 
Ви вивчаєте у Писанні. Щоб максимально використатити PowerPoint, перегляньте 
кожну презентацію перед заняттям і подумайте про найефективніший спосіб 
її використання зі своїми учнями. Ви також можете роздрукувати одну копію, 
якщо у Вас немає доступу до проектора. Пам’ятайте, що ці слайд-шоу захищені 
авторським правом і не можуть розповсюджуватися.

Вам знадобиться Microsoft  Offi  ce PowerPoint 2007 чи новіша версія цієї 
про гра ми. Якщо у вас немає PowerPoint, скористайтеся безкоштовним пере-
гляда  чем, доступним на веб-сайті www.microsoft .com/downloads.

Цифровий щоденник для духовних 
роздумів
Роздрукований щоденник для духовних роздумів 
містить 13 занять із уривками з Писання та 
запитаннями, над якими учні роздумують протягом 
тижня. Цифровий щоденник для духовних роздумів є у 
формі документа Word і містить ті ж уривки з Писання 
та запитання, які є у версії для друку. Цифрову версію 
можна використовувати по-різному:
•  Емейл: скопіюйте та вставте в емейл певний уривок 

із Писання та запитання на конкретний день. 
Відправте його своїй групі чи окремим особам та 
попросіть їх відписати. Використайте цю можливість, 
щоб нагадати їм, що Ви за них молитеся.

•  Текстове повідомлення: надішліть Вашим учням текстове повідомлення 
з Біблійним віршем або запитанням. Або ж просто нагадайте їм про 
основне запитання та відповідь цього тижня. Ви також можете надсилати 
своїм учням текстові повідомлення, щоб запитати, як минає їхній 
тиждень чи щось подібне.

• Facebook сторінка/веб-сайт групи: опублікуйте вірш та запитання 
на сторінці Вашої групи та заохочуйте учасників до взаємодії. Вашим 
учням сподобається чути думки та ідеї інших людей і це може заохотити 
їх до використання їхнього щоденника для духовних роздумів, коли вони 
бачитимуть відповіді своїх однолітків.

Цифрові ресурси
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Запитання «що» та 
«чому» у поклонінні

У сучасної молоді є багато різних поглядів 
щодо того, на чому ґрунтується богослужіння: 
їхній власний досвід, телебачення та засоби масо-
вої інформації, спілкування з друзями, молодіжні 
конференції та погляди їхніх батьків. Більшість із 
них не дуже добре розуміє, що і чому варто робити 
під час поклоніння. Це вчення зосереджується 
на основних елементах поклоніння, зокрема на 
читанні та проповідуванні Писання, молитві та 
таїнствах. Кожне вивчення Біблії за своєю при-
родою є тематичним, і в ньому поєднано декілька 
уривків Писання, які розкривають і дають зрозу-
міти кожен елемент поклоніння.

Завдання полягає в тому, щоб посилити 
радість та насолоду від поклоніння для кожного 
учня – цей підхід ґрунтується на обмірковуванні та 
обдумуванні того, що стосується запитань «що» і 
«чому» у поклонінні. Істини, які учні відкриють 
у Божому Слові, підкріплюються на деяких занят-
тях (6-10) запитаннями та відповідями з Великого 

Господи, відкрий мої уста, 
 і язик мій звістить Тобі хвалу, 
бо Ти жертви не прагнеш, 
 а дам цілопалення, то не любе воно Тобі буде.
Жертва Богові зламаний дух; серцем зламаним 
 та упокореним Ти не погордуєш, Боже!

(Псалом 50:17-19)

Запитання «що» та 
«чому» у поклонінні

Господи, відкрий мої уста, 

«чому» у поклонінні
Господи, відкрий мої уста, 

Хочете дізнатися більше?У 1643 році англійський парламент затвердив «Асамблею богословів», 
щоб реструктуризувати Англіканську церкву. Асамблея, до якої входили 121 
священнослужитель та 30 мирян, зустрічалася у Вестмінстерському абатстві впродовж 
близько шести років і шляхом інтенсивного вивчення Писання, тривалих дискусій 
та запектих дебатів підготувала декілька документів, що узагальнюють вірування 
багатьох англіканських і пресвітеріанських церков. Серед них – Вестмінстерське 
визнання віри (ВВВ), Великий Катехизис (ВК) та Короткий Катехизис (КК).

ВВВ складається з 33 розділів і охоплює такі теми, як: Писання, Бог, творіння, 
спасальна віра, вільна воля, таїнства та церковний уряд. Катехизиси було написано 
пізніше у форматі запитань і відповідей та на основі ВВВ. У ВК, який є набагато 
повнішим, є 196 запитань та відповідей, а в КК – 107. ВК традиційно використовували 
для пастирського навчання, а КК члени церкви вивчали напам’ять.

Додаткову інформацію та ресурси можна отримати на сайті www.sowhatstudies.org (англійською мовою).

і Короткого Катехизису (див. далі, щоб отримати 
додаткову інформацію). Формат запитань і відпо-
відей у Катехизисах містить стислий виклад того, 
про що говорять різні уривки з Писання щодо 
конкретних тем. Коли учні роздумуватимуть над 
Біблійними уривками і цими запитаннями та 
відповідями, вони відкриють для себе, чому покло-
ніння є настільки важливим для Бога і чому воно 
має бути важливим для них.

До Вестмінстерських стандартів входить Вест-
мінстерське визнання віри, Великий Катехизис 
та Короткий Катехизис. Вони можуть допомогти 
молодій людині під час роздумів, адже зосереджені 
навколо основних понять, у яких є відповіді на 
запитання «що» і «чому» у поклонінні. Щоб 
отримати додаткову інфорамцію про Вестмінс-
терські стандарти та рекомендовані книги для 
поглиблення знань про їхню історію та зміст, 
перейдіть на www.sowhatstudies.org/resources.

Застереження: будьте обережні з додатковими 
пошуками. Уникайте спокуси завантажити все й 
одразу для своїх учнів. Зосередьтеся в пошуках тих 
елементів, які допоможуть з’ясувати, що Бог навчає 
Свій народ про поклоніння. Кожне заняття було 
розроблене з урахуванням того, що і скільки Ваші 
підлітки можуть вивчити та зрозуміти на цьому 
етапі їхнього розвитку. Тому остерігайтеся, щоб не 
перевантажити їх інформацією.
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З: В: 

Досягнення цілей

Писання 
Буття 28:10-22; Івана 1:51; 
Матвія 28:20

Цілі заняття 
>  зрозуміти розвиток стосунків під час 

спільного поклоніння: Бог зустрічається зі 
Своїми людьми.

>  свідомо і цілеспрямовано відповідати на 
Божу присутність у спільному поклонінні.

Як підготуватися
1. Прочитайте вірші з Писання та помоліться.
2. Прочитайте розділ «Досягнення цілей».
3. Швидко перегляньте план заняття.
4.  Вивчіть інформацію з підготовки для лідера разом із 

планом заняття.
5.  Заповніть посібник «Досліджуй» та щоденник для 

духовних роздумів.
6.  На занятті робіть наголос на дискусії та вивченні 

Писання.

Матеріали
 Біблії, ручки
 Посібник для вивчення Біблії «Досліджуй»
 Щоденник для духовних роздумів
 Додатково: презентація PowerPoint

Що відбувається, коли віруючі 
прославляють Бога?

Бог зустрічається зі Своїми людьми, а ми відповідаємо 
Йому благоговінням, довірою та вдячністю.

Заняття 1:  Що відбувається, коли віруючі прославляють Бога?

Заняття 2:  Що Божі наочні засоби Старого Заповіту навчають 
нас про поклоніння?

Заняття 3:  Як Ісус сповнив старозавітнє поклоніння
у храмі?

Заняття 4:  Чому спільне поклоніння є настільки важливим?

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: запитання «чому» у поклонінні

Що є найголовнішим з того, що християни 
роблять кожного тижня? Богослужіння. Коли ми 
поклоняємося Богові, ми віддаємо Йому те, чим 
ми найбільше зобов’язані Йому: прославлення 
і вдячність нашому Творцеві та Відкупителеві. 
На богослужінні ми отримуємо від Бога те, чого 
найбільше потребуємо: Його спасительну благо-
дать оновлення. У богослужінні ми підтверджуємо 
і переживаємо найважливіше для нас: те, що ми є 
спільнотою Божих людей, Його родиною.

Це заняття присвячене динаміці стосунків у 
поклонінні. Тут мова йде про те, що відбувається 
між Богом і Його людьми, особливо Вашими вірую-
чими підлітками.

Що відбувається у поклонінні? Бог зустріча-
ється зі своїми людьми. У певному сенсі він каже: 

«Я тут. Я хочу, щоб ти пізнав мене». Божі люди 
відповідають. Ми кажемо: «Твоя присутність 
приносить мені радість, дивує мене, і я наповнююся 
благоговінням і страхом перед Тобою. Ми вшанову-
ємо Тебе і шукаємо Твого благословення».

Зосереджуючись на спільному поклонінні 
під час цього заняття серії «То що ж?», ми 
також хочемо відповісти на запитання, що саме 
відбувається під час поклоніння – чи то особистого, 
чи спільного. Ми розглянемо неочікувану зустріч 
із Богом, яку Яків пережив однієї ночі під час своєї 
мандрівки. Що зробив Бог? Як відповів Яків? Чого 
ми можемо навчитися про поклоніння з цієї події?

> далі: перегляньте план заняття
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План заняття
Примітки

Оголосіть тему. Дайте їм поговорити!На початок

5-
10
 х
в

З: 

Роздайте матеріали «Досліджуй». Обговоріть ситуації на с. 5. 
Розпочніть дискусію про міжособистісну динаміку стосунків. Перейдіть 
до найважливішої зустрічі: Бога і Його народу у поклонінні.

> Чим вона нагадує інші зустрічі? У чому вона є унікальною?
> Сьогодні ми вивчатимемо уривок, який дасть нам уявлення про те, що 

відбувається, коли віруючі поклоняються Богу.

ЗАПИТАННЯ:  ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, КОЛИ 
ВІРУЮЧІ ПРОСЛАВЛЯЮТЬ БОГА?

Огляд і обговорення ПисанняВивчення 
Божого Слова25

-3
0 
хв

Роздайте Біблії та ручки. Перейдіть до Буття 28:10-22 і нехай хтось із 
охочих прочитає ці вірші вголос.

1. Що сталося з Яковом? (вірші 10-13)
Попросіть учнів узагальнити те, що вони пам’ятають про історію Якова 
до цього моменту. (Він обдурив свого батька і брата та втікав із дому, 
вирушивши у довгу мандрівку на батьківщину своєї матері).

Перейдіть до Д1, с. 6. Обговоріть уривок:
> Які три речі Яків побачив у своєму сні? Запишіть їх.
> Що, на Вашу думку, означала драбина?
> Хто поставив там драбину? Бог чи Яків?
> Бог сходить до Якова чи Яків підноситься до Бога?
> Хто такі ангели?
> Чому вони ходили вгору і вниз?

2. Що зробив Бог? (вірші 13-15)

Подивіться на с. 7 в Д1 й обговоріть:
> Як Бог представив чи описав Себе?
> Які три обіцянки Бог підтвердив? Назвіть їх. (Підкресліть, що 

обіцянки з віршів 13-14 є, по суті, такими ж, як і обіцянки Авраамові
у Бутті 12:1-3, 7 та Ісаакові у Бутті 26:1-5).

> Бог також дав особисті обіцянки Якову. Які це були обіцянки?
> Чи це той самий Бог, якому ми сьогодні поклоняємося? 

Як Бог об’являє Себе нам? (Через Ісуса і Його Слово, Біблію)

3.  Як відповів Яків? (вірші 16-22)

Нехай учні дадуть відповідь на запитання зі с. 7 у Д1. Потім обговоріть:
> Що Яків усвідомив після того, як прокинувся?
> Що відчув Яків, коли зрозумів, хто там був?
> Чому Яків спочатку боявся Бога? І як він перейшов від страху
 до захоплення? (У Якова були причини боятися Бога: він забрав у свого 

Д1, с. 5

Д1, с. 6

Д1, с. 7

, с. 5

, с. 6

У наборі для лідера 
є безкоштовні слайди 
PowerPoint для 
кожного заняття! Вам 
надійде 
емейл з 
кодом, за 
допомогою 
якого Ви 
зможете 
заван та-
жувати 
чудові 
візуальні засоби, 
цитати та багато 
іншого. Щоб отримати 
інформацію про 
інструкції щодо 
завантаження, 
відвідайте сайт 
www.sowhatstudies.org 
(англійською).
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В: 

брата первородство, збрехав своєму батькові й обманув його, ім’я «Яків» 
означає «ошуканець» тощо. Але коли Бог з’явився, Яків побачив Божу 
благодать у тому, що Бог зійшов до нього, дав йому обіцянки і саме це 
породило захоплення).

> У чому дії Якова були знаком вдячності та довіри?

Прочитайте вірші та обговоріть запитання, перелічені внизу Д1, с. 7.
> Чи можете Ви насправді пізнати якусь людину, просто дивлячись на 

неї? Що ще потрібно для пізнання іншої людини? (Обговоріть чудовий 
феномен того, що люди можуть дізнатись про найглибші думки та 
почуття один одного завдяки спілкуванню та слуханню одне одного).

> Від чого у Вас виникає захоплення Божою величчю, славою та 
благодаттю?

Поверніться до Д1 на с. 8. 

Отже, що відбувається, коли віруючі поклоняються Богові?

ВІДПОВІДЬ:  БОГ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ ЗІ СВОЇМИ 
ЛЮДЬМИ, А МИ ВІДПОВІДАЄМО 
ЙОМУ БЛАГОГОВІННЯМ, ДОВІРОЮ 
ТА ВДЯЧНІСТЮ.

> Що ми можемо робити, щоб нагадувати собі, що поклоніння – це 
зустріч із самим Богом? (Лідери та учні можуть нагадувати одні одним 
про цю істину, коли збиратимуться для вивчення Біблії; ми можемо 
цілеспрямовано зосереджувати свої думки на Божій присутності або 
прочитати псалом, очікуючи на початок богослужіння тощо).

Попросіть учнів прочитати запитання «Подумайте і помоліться» на с. 8 в 
Д1 та відповісти під час молитви у тиші. 

> Поклоніння – це зустріч із Богом. У поклонінні Бог милостиво 
відкриває Себе Своєму народові. Кожного разу, коли ми разом 
поклоняємося, ми маємо привілей відповідати Богові, який 
зустрічається з нами.

Завершіть молитвою, дякуючи Богові за Його присутність у поклонінні, 
просячи додати віри в обіцянку Його присутності та шукаючи Його 
допомоги, щоб поклонятись Йому з захопленням і радістю.

Роздайте щоденники для духовних роздумів. Поясніть важливість цього 
щоденника та зверніть увагу на сторінки Заняття 1.

Як віра стосується життя,
а життя – віри То що ж?

Д1, с. 7

Будьте чутливими до 
унікальної ситуації 
кожного з Ваших учнів. 
Існують різні види 
страху, зокрема cтрах 
дитини, над якою 
познущалися, та повага 
і послух улюбленої 
дитини. Дітям, які 
пережили знущання над 
собою, часто буває 
важко усвідомити Божу 
благодать, бо вони 
ототожнюють Бога зі 
своїми кривдниками.

Д1, с. 8, с. 8

Щоденник, с. 4–5
Перегляньте 
поради на 
с. 20 цього 
посібника 
щодо 
викорис-
тан ня 
щоденника 
та його 
цифрової 
версії.

Можете перечитати 
Послання до євреїв 
під час своїх 
особистих духовних 
роздумів, готуючись 
до проведення занять 
1-13.

Не пропустіть 
«Підготовку 
для лідера» 
на наступних 
сторінках!
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Підготовка для лідера 
> перегляньте перед заняттям, щоб підготувати відповіді на запитання з плану заняття

З:

На початок  
подайте тему і заохотьте їх до розмови! 

У будь-яких стосунках існує певна модель 
ініціативи та відповіді. Наприклад, у випадку з 
однолітками. Коли хлопець хоче познайомитися з 
дівчиною, він підходить до неї, представляється і 
намагається розпочати розмову. Вона відповідає, і 
це може виражатися по-різному – від холодної від-
мови до ввічливої байдужості і теплого прийняття.

Така ж модель існує також у стосунках, у яких 
одна людина є набагато величнішою за іншу. Ніхто 
не зустрічається з президентом у його офісі, якщо 
президент не запросить. Те саме стосується коро-
лівської влади чи навіть генерального директора 
великої корпорації. Мати таку можливість – це 
честь і привілей. Особа, яка отримує запрошення 
від шанованої людини, перейматиметься своєю 
поставою, одягом та поведінкою. Перед зустріччю 
відвідувачеві проведуть інструктаж щодо шанобли-
вої поведінки та дотримання певних правил.

Найважливішим з усіх взаємин є стосунки між 
Богом, Творцем і Відкупителем, і Його людьми. Бог 
є нескінченно чудовим, а ми – незначними та гріш-
ними. Однак цей великий Бог милостиво закликає 
нас збиратися разом, щоб поклонятися Йому. У 
поклонінні Він зустрічається з нами, приймає наше 
прославлення і благословляє нас.

Вивчення Божого Слова
ЗАПИТАННЯ:  ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, 

КОЛИ ВІРУЮЧІ 
ПРОСЛАВЛЯЮТЬ БОГА?

1. Що сталося з Яковом? (Буття 28:10-13)
Яків був негідником. Він обманув свого брата 

та батька, щоб отримати благословення, яке було 
призначене первородному синові. Тепер його 
життя було в небезпеці. Його мати відправила його 
шукати прихистку за 800 км у домівці її брата у 
Харані. Водночас, Бог любив Якова і вибрав його, 
щоб успадкувати обіцянки, які Він дав його батькові 
Ісаакові, а перед тим – його дідові Авраамові. Бог 
узяв на себе ініціативу й об’явив Себе Якову.

Одного разу ввечері під час своєї подорожі 
Яків ліг спати, підклавши собі камінь під голову. 
Він не мав наміру зустрічатися з Богом; однак Бог 
об’явив Себе йому в особливому сні. У біблійні часи 

більшість снів були звичайними снами, подібними 
до наших, але іноді Бог використовував сни, щоб 
виявляти Себе і Своє Слово. Тієї ночі Бог дав Якову 
сон, який точно показав те, що відбувалося в житті 
Якова в той час.

Яків побачив драбину, яка спускалася з неба до 
землі. (Зазвичай драбина веде від нижчого місця 
до вищого, але не завжди. Наприклад, пожежний 
вихід призначений не для підйому, а для сходження 
вниз). На драбині Яків побачив ангелів, небесних 
посланців, які ходили вниз і вгору. На вершині 
драбини «став Господь». У деяких коментарях 
написано, зокрема, що Бог не перебував на вершині 
драбини, а опустився і став біля Якова. Яків не 
проголошує, що бачив Бога на небі, на вершині 
драбини; радше, він каже: «Дійсно, Господь 
пробуває на цьому місці» (вірш 16). Тут можна 
припустити щось більше, ніж присутність ангелів 
чи навіть драбини, якою Бог міг би опуститися на 
землю. Тут є вказівка на те, що Господь був там поруч 
із ним.

Ця двостороння драбина з’єднувала небо і 
землю. Пам’ятаєте невдачу тих, хто намагався побу-
дувати вежу, яка сягала б неба (Буття 11, Вавилонська 
вежа)? У цьому випадку Яків не намагався встано-
вити драбину до небес. Вона зійшла із небес на землю 
та поєднала їх. Оскільки Бог спустився до Якова на 
землю, Яків мав доступ до Бога. Бог був Тим, Хто 
взяв на себе ініціативу в тому, щоб Яків усвідомив 
Його присутність і заклав підвалини стосунків із 
Ним. І Яків відповів на те, що Бог об’явив. Насправді 
це було прикладом величезної Божої благодаті

2. Що зробив Бог? (вірші 13-15)
Бог не просто з’явився; він говорив так, щоб 

Яків міг пізнати Його. Бог сказав Якову три речі. 
По-перше, Бог розповів Якову про Себе, що Він 
був тим же Богом, про якого Яків дізнався від 
своїх батьків. Той, Хто говорив із Яковом, був тим 
самим Богом, який покликав Його дідуся Авраама, 
коли той був ще язичником і жив в Урі. Бог уклав 
заповіт – особливі стосунки – з Авраамом і пообіцяв 
зробити великі речі для нього і через нього. Одна з 
таких обіцянок полягала в тому, що Бог буде Богом 
нащадків Авраама (Буття 12:1-3, 7). Бог був Богом 
також і батька Якова, Ісаака (Буття 26:1-5). Тож Він 
вибрав Якова бути наступним нащадком, який 
успадкує взаємини заповіту. Бог підтвердив Якову 
три основні обіцянки заповіту (Буття 28:13-14):
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1. Земля. Бог пообіцяв дати Своєму 
старозавітньому народові Ханаан, землю, куди Він 
покликав іти Авраама. Багато століть потому цю 
обіцянку було виконано під час правління Соломона 
(1 Царів 4:21, Ісуса Навина 21:43).

2. Багато нащадків. Бог пообіцяв Авраамові, 
Ісаакові та Якову незчисленних нащадків. Вико-
нання цієї обіцянки розпочалося з Ісаака. Пізніше в 
житті Якова Божий народ налічував 70 людей (Буття 
46:27). Згодом ізраїльтяни стануть великою нацією, 
яку неможливо буде полічити.

3. Бог поблагословить усі народи землі через їхніх 
нащадків. Коли прийшов Христос, Він покликав до 
спасіння людей з усіх народів і рас та включив їх до 
заповіту. Павло говорить нам, що Божу обіцянку 
багатьох нащадків було виконано повною мірою, 
адже Бог називає Авраамовими нащадками всіх, хто 
праведний перед Богом через віру, яким був Авраам 
(Римлян 4:11-12; Галатів 3:7-9). Обіцянку землі буде 
остаточно виконано, коли Бог дасть Своєму наро-
дові не тільки Ханаан, а всю землю (Римлян 4:13; 
Євреїв 11:10, 14-16).

Бог також дав Якову особисті обіцянки. Бог 
був Богом не тільки дідуся та батька Якова. Він був 
також Богом Якова і пообіцяв йому, що буде з ним, 
піклуватиметься про нього скрізь, де він ходитиме і, 
зрештою, поверне його до Землі Обітованої.

Оскільки Бог об’явив нам Себе через Свого 
Сина і своє Слово, ми також можемо поклонятися 
Йому. Він є Богом Авраама, Ісаака та Якова – Богом 
Біблії. Він є Богом і Отцем Господа нашого Ісуса 
Христа – Тим, у якому ми бачимо повністю об’яв-
леного Бога. Ісус є Богом, який став людиною і 
сповнив наше спасіння (Матвія 1:23, Івана 1:1-2, 14, 
18). Ми поклоняємося тому ж Богові, якому покло-
нявся Яків; однак ми знаємо його повніше, ніж Яків. 
Ми знаємо Його не так, як Яків – через миттєвий 
сон, а в Його Слові та через Його Сина. 

3. Як відповів Яків? (вірші 16–22)
Можна припускати, що Божа поява сильно 

вразила Якова. Коли Яків прокинувся, то сказав: 
«Дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я й 
не знав» (вірш 16). Він відповів тому, кого бачив і чув.

Яків також боявся. Він сказав: «Яке страшне 
оце місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це брама 
небесна» (вірш 17). «Дім Божий» сьогодні не є 
просто місцем, а Церквою, Божим народом, який 
збирається, щоб поклонятися Йому на кожному 
місці (1 Тимофія 3:15). Бог дійсно присутній, коли 
ми поклоняємося Йому! Ми також переживаємо 

страх, глибоке здивування і зворушення у Божій 
присутності через Його велич, святість і благодать.

Яків назвав те місце Бет-Ел, що означає «дім 
(Бет) Божий (Ел)». Він узяв камінь, на якому спав, і 
встановив його як пам’ятний знак про те, що сталося 
на цьому місці. Божий народ у Старому Заповіті 
іноді встановлював пам’ятники. Ізраїльтяни зро-
били пам’ятник із каміння, коли перейшли Йордан 
і ввійшли до Землі Обітованої (Ісус Навин 4:1-7). 
Самуїл встановив камінь Евен-Єзер, щоб пам’ятати 
про Божу допомогу під час нападу филистимлян 
(1 Царів 7:12). Слово Евен-Єзер означає «камінь 
помочі». Коли ми разом поклоняємось і слухаємо 
проповідь Божого Слова, Бог нагадує нам про все, 
що він зробив. Таїнства хрещення і Господньої 
Вечері частково відіграють роль наших пам’ятних 
каменів, щоб ми не забували, що Бог зробив для нас 
у Христі.

У світлі всього того, що Бог пообіцяв зробити 
для Якова, той пообіцяв віддати десятину Богові з 
уього того, що Бог дав йому. Що для Якова означало 
віддати десятину? Це було визнанням Якова того, 
що Бог був його Богом і що він належав Йому. Його 
відповіддю було віддати Богові, який об’явив йому 
Себе і пообіцяв йому багато благодаті. Так само і ми, 
що пізнали благодать Господа нашого Ісуса Христа, 
який збіднів, щоб збагатити нас (2 Коринтян 8:9), 
віддаємо Богові акт поклоніння – вияв вдячності й 
обітницю вірності.

Коли Ісус прийшов, він сказав: «Поправді, 
поправді кажу вам: Відтепер ви побачите небо 
відкрите та Анголів Божих, що на Людського Сина 
підіймаються та спускаються» (Івана 1:51). Ісус 
каже: «Я — драбина Якова». Саме через Ісуса, 
Божого Сина – вічне Слово, що сталося тілом, – Бог 
приходить до нас. Саме через Ісуса, Посередника, ми 
маємо доступ до небес і можемо звертатися до Бога. 
Бог сходить до нас у Христі. Якби благодать не «опу-
стила драбину», нам ніколи не вдалося б пізнати 
Бога і поклонятися Йому.

Допоможіть своїм учням зрозуміти, наскільки 
чудесним є поклоніння: Бог присутній, коли ми 
по клоняємося Йому, і ми відповідаємо йому з 
благо говінням, довірою та вдячністю. «Єдиним 
сер цем і устами хвалити Господа зачнім! Честь Богу 
даймо молитвами, смиренно духа приклонім! ... 
Тобі готові ми служити, весь вік синівської любви, 
з цілого серця Тя просити, Ти з неба нас благо-
слови» («Єдиним серцем», Збірник пісень для 
поклоніння Львівської реформатської церкви «Святої 
Трійці», 25).

(продовження на наступній сторінці)
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Підготовка для лідера 
> перегляньте перед заняттям, щоб підготувати відповіді на запитання з плану заняття

«Ми приходимо, щоб зустрітися з 
Богом і віддати Йому славу через 
Його Ім’я. Якщо хтось має якусь іншу 
мету в поклонінні, аніж спілкування 
з Богом… тоді вони ще не поклонялися 
по-справжньому»

Ліґон Данкан

•  Особистий час із Богом: якщо Ваші 
учні ще цього не роблять, спонукайте 
їх регулярно прясвячувати час для 
молитви та самостійного вивчення 
Писання. Щоденник містить вірші, 
пов’язані зі щотижневим заняттям, щоб учні могли 
глибше вивчати певну тему.

•  З друзями: не хочете робити це на самоті? 
Запропонуйте кільком друзям зустрітися впродовж 
тижня перед заняттям, щоб почитати уривки 
Писання та помолитися разом.

•  Посеред тижня: Ви відвідуєте малу групу протягом 
тижня? Можете використати вірші та запитання для 
подальшого вивчення у малих групах.

•  Текстові повідомлення / електронна пошта: 
скористайтеся цифровою версією щоденника 
для духовних роздумів (див. інструкції щодо 
завантаження на с. 13), щоб швидко і легко скопіювати 
і вставити уривок Писання та запитання до своїх 
учнів, що нагадуватимуть про вивчене під час заняття. 

•  Facebook / веб-сторінка: у Вас є веб-сторінка Вашої 
групи чи сторінка у Фейсбуці? Використовуйте 
цифровий щоденник і публікуйте запитання, щоб учні 
відповідали та взаємодіяли між собою. Вони можуть 
більше отримати від відповідей інших, ніж від того, 
що відповідатимуть самі!

•  Запам’ятайте: також проводьте духовні роздуми на 
самоті впродовж тижня. Це не тільки зміцнює Ваші 
стосунки з Господом, а також є чудовим прикладом 
для Ваших учнів. Поділіться з ними тим, чого Ви 
навчаєтесь. Вони, швидше за все, цінуватимуть те, що 
Ви вважаєте важливим, тому регулярно стежте за цим.
 Будьте позитивними, коли будете нагадувати своїм 
учням про їхній особистий час із Богом і запитувати 
їх про це. Ви ж не хочете насадити їм почуття 
провини чи сприяти поширенню законництва. Ваше 
завдання в тому, щоб заохотити їх виробити звичку, 
що вимагатиме кількох тижнів, місяців або й цілого 
життя, коли Святий Дух діятиме у їхніх серцях.

Поради щодо 
використання 
щоденникаВ:

То що ж відбувається, коли віруючі поклоняються 
разом?

ВІДПОВІДЬ:  БОГ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ 
ЗІ СВОЇМИ ЛЮДЬМИ, 
А МИ ВІДПОВІДАЄМО ЙОМУ 
БЛАГОГОВІННЯМ, 
ДОВІРОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ.

То що ж?
Як віра стосується життя, а життя – віри 

Ваші учні можуть боротися з відчуттям, ніби на 
богослужіннях мало що відбувається, якщо вони не є 
драматичними. Вони можуть прагнути, щоб їм при-
снився такий сон, який був у Якова, або отримати 
якесь інше захопливе пережиття. Допоможіть їм 
зрозуміти, що найвеличніша «Божа поява» є в Ісусі, 
в якому ми бачимо «славу як єдиного Сина Отця» 
(Івана 1:14). Павло навчає, що Бог «звелів був світлу 
засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб про-
світити нам знання слави Божої в Особі Христовій» 
(2 Коринтян 4:6).

Обговоріть, як можна нагадувати одне одному, 
що богослужіння – це зустріч із Богом. Що перед 
богослужінням можна було б робити разом під час 
вивчення Біблії, щоб допомогти собі в цьому?

Допоможіть їм поміркувати про те, яким має 
бути їхнє ставлення. Якою мірою те, що вони збира-
ються зустрітися з Богом, впливає на їхнє ставлення 
та зовнішню поведінку?

Якщо Бог є присутнім і бачить, як вони відпо-
відають на Його зустріч з ними, що це говорить про 
їхню участь у всьому богослужінні?

Якщо Бог промовляє до них через читання та 
проповідування Свого Слова, про що свідчить уваж-
ність або неуважність, із якими вони читають Слово, 
проповідують його, співають або моляться? Якщо 
Бог слухає, то як це має впливати на їхнє прослав-
лення Його?

Бог закликає нас поклонятися Йому в Його 
присутності разом з усіма віруючими минулих і тепе-
рішніх часів. У поклонінні ми приходимо «до Бога, 
і до духів удосконалених праведників, і до Посеред-
ника Нового Заповіту, до Ісуса» (Євреїв 12:23-24). 
Божа слава виявляється в Ісусі, а Ісус присутній, 
коли ми збираємося в Його Ім’я для поклоніння. 
Ми зустрічаємося з Богом і відчуваємо в поклонінні 
Його славу.


