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РОЗПОЧНЕМО 

Ви розпочинаєте подорож, котра сформує решту вашого життя. Ця подорож буде 
унікальною, та частково буде визначатись вашим палким та сповненим ентузіазму 
бажанням зростати в пізнанні книги, котра називається Біблією. Ваша посвята навчанню 
має збагатити ваше життя, оскільки Бог промовлятиме вам через своє Слово.  

В процесі навчання ми просимо вас завжди мати під рукою рекомендовані 
посібники: 

1. Цей модуль вивчення Біблії:  Божа обітниця, наше благословення 
2. Біблію. Примітка:Якщо ви плануєте придбати нову Біблію, шукайте, 

якщо можливо таку, котра містить:  
a. перехресні посилання (бажано в колонці посередині кожної 

сторінки), 
b. словничок, котрий зазвичай знаходиться в кінці книги, і 
c. декілька основних мап, котрі теж розміщені в кінці. 

3. Ручку або олівець 
4. Картки для заміток 

Три інструменти, перераховані в пункті 2 дадуть вам все необхідне для того, щоб ви змогли 
успішно пройти ці уроки. Якщо ж сталось так, що це – ваше перше знайомство з Біблією, 
ви можете розглянути можливість розпочати навчання з посібника «Як орієнтуватись в 
Біблії». В ньому наведені інструменти, які допоможуть вам розвинути ваші навички та 
стати впевненим дослідником Біблії. Курс «Як орієнтуватись в Біблії» можна завантажити 
безкоштовно за нашого сайту www.CrossCM.org. Хоч цей курс і є рекомендованим, він не є 
необхідним для успішного завершення курсу «Божа обітниця, наше благословення». 

Не бійтесь робити позначки в своїх Бібліях. Так ви вивчаєте Біблію. Нехай в ній 
будуть ваші замітки, підкреслення, обведення та стрілочки. Ви можете використовувати 
записник чи планшет для того, щоб записувати свої думки, питання, та відстежувати свою 
подорож навчальним планом.   

Навчальний матеріал розроблено так, щоб ви могли навчатись самостійно. З певним 
рівнем самодисципліни ви легко або майже легко здолаєте цей матеріал. В той же час, ви 
дізнаєтесь нову інформацію, нові ідеї та почуєте питання, котрі вимагатимуть відповіді. В 
пошуках відповідей, ви можете запросити декількох ваших друзів навчатись разом з вами. 

Нехай це навчання принесе вам радість. Нехай ваші серця будуть відкриті, коли Бог 
говоритиме до вас через своє Слово. Нехай ці біблійні історії ствердять вас в тому, 
наскільки велика Божа любов до вас в його Сині Ісусі Христі, нашому Господові і 
Спасителі. 
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Примітка редактора: Для більшої ясності, займенники, що стосується Бога, пишуться з 
великої літери, напр.. «…що Він сказав». 
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УРОК ПЕРШИЙ 

АВРАМ ПОВІРИВ 
БОГОВІ 

БУТТЯ 12, 15-16 – ОБІТНИЦЯ 

U  

ОГЛЯД УРОКА 1 

 Огляд:  Буття 12,15-16        
Вступ          

 Урок 1: Буття 12, 15-16       
• Караван кочівників      
• Я зроблю…        
• Боже запевняюче слово      
• Зроблений праведним по вірі     
• Агар та Ізмаїл       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АВРАМ ПОВІРИВ БОГОВІ 
 

ВСТУП 

Історії є важливою частиною нашого життя. Нові сегменти щодня додаються до життєвих історій. 
Трапляються різні речі. Ми всі маємо унікальну історію, яку можемо розповісти. Ми постійно 
знаходимось в процесі зростання та розвитку. Різні люди та обставини роблять наші особисті подорожі 
унікальними і, в остаточному підсумку, визначають і формують те, якими людьми ми стаємо. Кожен 
новий досвід та зустріч дають нам можливість обрати, як ми відреагуємо. Деякі з цих реакцій – це 
свідомий вибір. Іншім ми приділяємо дуже мало, або не приділяємо серйозної уваги. Проте це – вибір, 
який формує наші індивідуальні історії. 

«Божа обітниця, наше благословення» - це історія про Аврама, якого Бог назвав Авраамом (Буття 17:5). 
Ми вивчимо кілька історій, які сформували його життя. Ці розповіді розкривають близькі стосунки, які 
він мав з Богом, і те, як Бог використав його, щоб виконати обітниці, дані Адамові та Єві в саду (Буття 
3:15). У кожній з цих розповідей ми дізнаємося про його характер, погляди та реакцію на Боже втручання 
в його життя. Ми дізнаємося про сімейні стосунки, про його дітей та про взаємодію Бога з його сім'єю. 
Його історія дасть нам уявлення про наші життєві історії. Ми почуємо серйозні запитання, які 
потребують самоаналізу з нашого боку, коли ми спостерігаємо за тим, як Бог працює в нас і серед нас. 

Коли ми розпочнемо вивчати уроки, зверніть увагу на життєві історії Авраама. Сподіваємось, вони вам 
сподобаються. Використовуйте записник, щоб відмічати питання. Читаючи історії, уявляйте, що Авраам 
розповідає вам про свій значний досвід, який допоміг йому стати людиною віри. Послухайте, як Бог 
розкриває те, ким Він є, і спостерігайте за словами та фразами, які виражають Його велику любов до 
всього людства. Послухайте, як Авраам розповідає свою історію та спробуйте побачити способи, як його 
життя може вплинути на ваше життя. 

Модуль «Божа обітниця, наше благословення» передбачає вивчення фактів історії. Читайте і ставте 
питання. Слідкуйте за істинами, які Бог розкриває про Себе, коли намагається щось зробити з гріховним 
станом людей, яких Він створив. І намагайтесь з’ясувати, як ці біблійні історії торкаються наших сердець 
і життів, коли ми питаємо «То що?» Іншими словами, після того, як все сказано і зроблено, що означає ця 
історія для мене та мого життя? Це питання передбачає особисте застосування і пов’язує моє життя з 
Богом, який Він працює в житті Авраама та через нього. 

Прийшов час пригоді продовжуватись! Насолоджуйтесь історіями! Насолоджуйтесь навчанням! 
Розкрийте Біблії на книзі Буття 11. Запишіть початкові слова вірша 27: 
_____________________________________________________________________________________ 
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АВРАМ ПОВІРИВ БОГОВІ 
 

Частина 1 

ВСТУП: Караван кочівників покинув землі Уру Халдейського (Буття 11:31) і вирушив до землі 
Ханаанської. Погляньте на одну з карт у вашій Біблії та знайдіть Ур на північному заході від північного 
краю Перської затоки. Ханаан не так легко ідентифікувати. Територія знаходиться на захід від землі Ур. 
Ханаан – це невелика смуга землі на захід від Аравійської пустелі, і проходить уздовж східного 
узбережжя Великого моря (Середземного моря). Пізніше під час навчання ми визначмо кордони Ханаану. 
Важливо, щоб ви побачили на своїй карті величезний простір Аравійської пустелі між Уром та Ханааном. 
Маршрут цих кочівників пролягав на північ вздовж річки Євфрат. Вони подорожували великою групою, 
до складу якої входило багато тварин. Всіх мандрівників потрібно було забезпечити водою. 
Подорожувати на північ, щоб прийти на захід – це не був найкоротший маршрут, але, безсумнівно, це 
було важливим для благополуччя сім'ї, слуг та всієї худоби.  

ВЧЕННЯ: Ким були ці люди? Останні вірші Буття 11 розповідають нам про це. Починаючи з вірша 27:  
«А оце нащадки Терахові». Прочитайте вірші 27-32. Тепер розглянемо їх.. Терах був 
_____________________________ Аврама . Сара була _______________________ Аврама, і єдине, що ми 
дізнаємось про Аврама і Сару, це те, що  в них не було _________________________ бо Сара була 
__________________________. Це – дуже важливо, тому що культура вчить, що неплідна жінка не мала 
благовоління. Її зневажали, до неї ставились зверхньо, вона вважалась неповноцінною іншими в громаді. 
Часто її вважали прокляттям для її чоловіка. 

Терах, як голова племені або сімейного клану, взяв Аврама і Сару з собою. На додачу він взяв свого онука 
___________________. Батько Лота помер до того, як вони вийшли з Уру, і Лот, будучи частиною свого 
племені, відправився в подорож зі своїм дідом, коли всі пішли до Ханаану. Але, коли вони прийшли до 
Харану, вони _______________________________там (Буття 11:31). Терахові було __________ років, і він 
помер в _________________________. Ми не знаємо, як довго він жив в Харані перед тим, як померти. 
Ми знаємо, що він вирішив осісти там і не продовжувати подорож до Ханаану. 

Буття 12 – саме тут починається історія Аврама. Аврам мав власних слуг, худобу, і майно. Він був 
багатою людиною. Ми багато чого не знаємо про Аврама і Сару  на цьому етапі історії, але ми знаємо, що 
Бог вирішив ініціювати близькі стосунки з ними, які змінили хід історії. Коли Бог входить в життя 
людини, ніщо не залишається таким самим. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 12 і зверніть особливу увагу на вірші 1-9. Хоч там згадується багато імен 
і місць, сфокусуйтесь на Аврамові та Сарі. Ви можете відзначити інших людей і місця в своєму 
записнику для використання в подальшому.  
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ВПРАВА: В Бутті 12:1-3 Бог проговорив до Авраама і дав йому вказівки. По суті, Бог сказав йому, що 
якщо він зробить це, Бог зробить інше. Бог покликав Аврама і запросив його долучитись до Нього в 
справі відкуплення людства з його тяжкого та гріховного стану. Примітка. Пам’ятайте, що битва 
ведеться за серця людей. Битва відбувається між Богом і сатаною, між добром і злом. І настає час, 
коли Бог вирішує активувати свій задум, який обіцяв в Едемському саду в Бутті 3:15. Ця історія ключова, 
тому що через Аврама Бог започатковує родовід Ісуса, Свого Воїна і нашого Спасителя. 

1. В першому вірші, що було сказано Аврамові зробити?  «__________________ зо своєї землі, і від 
родини своєї, і з дому батька твого до _______________ який Я тобі покажу» 

2. Поставте себе на місце Аврама. Він був покликаний залишити все, що було йому знайоме, та піти 
до місця, яке ще не було вказане. Здається, що Бог говорить: «Просто йди. Інше залиш Мені». Я, 
напевне, відповів би: «А як же!» Подумайте, якою могла бути б ваша відповідь:      
        
______________________________________________________________________________ 

3. Чи хотіли б ви більше інформації? Можливо ви відноситесь до тих, хто готовий до невизначеності 
пригод. Чи ж ви – та людина, котрій потрібно знати точний маршрут і час прибуття? Частина мене 
хоче сказати: «Добре, Аврам, ти йди, перевір все там, а коли влаштуєшся, сповісти мене, і я 
прийду». Приділіть час і запишіть декілька думок про те, над чим вам варто було б попрацювати, 
якби Бог сказав вам: «Йди…» 
______________________________________________________________________________ 

Частина 2 

ВПРАВА: Аврам мав вийти і піти. Друга частина містить обітницю Бога Аврамові. Всі обітниці 
починаються словами: «_____ ____________». Бог дає всі обітниці. Що саме він пообіцяв? Вірш 2: «Я 
_______________________________________________________ і _____________________ і 
____________________ і ____________________________. Вірш 3:  Я ___________________________, і 
________________________________________________________________; і в тобі 
__________________________________________________________________земні»  

ВЧЕННЯ:   
1. Перша обітниця Бога Авраму стосувалась того, що Він вчинить його великим народом. Це – 

обітниця потомства. Але Бог не просто сказав, що в Аврама будуть діти. Натомість він сказав: «Я 
вчиню тебе _________________ _____________________» Прочитайте Буття 11:30. В чому 
полягала проблема Божої обітниці.? __________________________________________ 

2. Бог далі обіцяє, що зробить _________________________ Аврама великими. Чи Бог виконав 
обіцянку? Згадайте про різні сучасні релігійні рухи. Скільки з них вбачають початок своєї 
релігійної історії в Авраамові? Згадайте про юдеїв, християн та мусульман, наприклад. Так, Бог 
звеличив ім’я Авраама.   
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3. Далі Бог говорить про благословення для тих, хто благословляє Аврама,  прокляття для тих, хто 
проклинає. По суті, Бог говорить – Я благословлю тебе, і благословення, отримане від мене, 
зробить тебе благословенням для інших. У вірші 2 сказано: « Я ____________________ тебе» і 
«ти будеш ___________________________». Те, що Бог зробить для Аврама і через Аврама 
благословить всі народи землі. 

Бог закликав Аврама залишити свою сім'ю і країну, і все, що було йому знайомим, і йти в землю, яку 
Бог покаже йому. Божий заклик також включав обітницю потомства та щедрих благословень для 
Аврама, що дозволило б йому не тільки бути благословенним, але й бути благословенням для інших. 
Аврам відповів на Божий заклик та Божі обітниці. Все, що йому потрібно було знати – це те, що Бог 
покликав його. 

ВПРАВА: 
1. Хто пішов разом з Аврамом (вірш 4)? _______________________ 
2. Скільки років було Авраму? ________________________________ 
3. Кого і що Аврам взяв з собою (вірш 5)? __________________________________  

______________________________________________________________________________ 
4. Куди вони прибули (вірш 6)? ____________________________________________________ 

РОЗДУМИ: Якщо Сара була неплідна, а Аврамові було 75 років на час, коли Бог покликав його і дав 
обітницю, що вчинить його великим народом … 

1. Як вам здається, про що думав Бог? _______________________________________________ 
2. Як вам здається, про що думав Аврам? _____________________________________________ 
3. А що б подумали ви? Використайте свою уяву і уявіть себе на місці Аврама. Запишіть свої думки: 

___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Як охоче я відповідаю на невідоме і те, що видається неможливим? __________________  

______________________________________________________________________________ 
2. Подумайте, чи був час, коли Бог «переміщав» вас?___________________  

______________________________________________________________________________ 
3. Аврам повірив Богові і діяв згідно з тим, що знав про Бога. А що ви знаєте про Бога? Як ви 

відповідаєте на те, що знаєте про Нього? ____________  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Боже, Аврам відповів на Твій заклик залишити все,що він знав. Він охоче пішов до землі, 
котру ти врешті-решт покажеш йому. Він повірив Твоєму Слову і Твоїм обіцянкам. Дай і мені таку віру, 
щоб я вірив Тобі, і вірив що Ти зробиш те, що сказав. ______________________  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__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВСТУП: Наша група кочівників щойно прибула в землю Ханаан. Коли вони прибули, вони пройшли 
Ханааном з півночі на південь. Ханаанеяни жили на землі (Буття 12: 6). Отже, уявіть картину. Аврам все 
залишив і прийшов з Божою обітницею потомства та Його обітницею землі. Якщо дивитись ширше, 
Аврам та його плем’я були досить строкатою групою, абсолютно нездатною завоювати землю у ханаанеїв 
та інших племен, що населяли Ханаан. І не забувайте, Аврам привів з собою свою неплідну дружину. Але 
Бог каже йому: «Я дам твоїм нащадкам цю землю» (Буття 12: 7). Аврам, мабуть, повірив Богові, тому що 
в тому ж вірші сказано, що «він там збудував ________________ Господу», місце поклоніння. Він визнав, 
що той, хто обіцяв (Бог), дотримає обітницю. Авраам діяв згідно з тим, Хто дав обітницю (Бог), і з тим, 
що Він сказав, а не згідно того, що він (Аврам) знав – а саме, що йому було 75 років, Сара була 
неплідною, і що ця земля Ханаан належала ханаанеям, хеттеям, євусеям, амореям та іншим.  
ЗАВДАННЯ:  В Бутті 12-14 ми бачимо, як Бог працює в житті Аврама.  Примітка:Прочитайте ці три 
розділи. Подивіться, як Бог починає стверджувати Аврама на землі. Якщо ви не прочитали цей 
матеріал цього разу, підкресліть маркером Завдання, щоб не забути прочитати ці розділи. Не 
застрягайте в цьому місці. Рухайтесь до наступної вправи.* 

1. Прочитайте Буття 12:10-20. Подорож Аврама і Сари до Єгипту через голод в землі, де вони жили. 
Ми бачимо зляканого Аврама. В той же самий час ми бачимо Божу руку захисту над ними в цій 
чужій землі. 

2. Прочитайте Буття 13. В цьому розділі ми дізнаємось про щедрість Аврама та про характер його 
племінника Лота. Хоч Лот отримав краще з того, що було, Господь знову прийшов до Аврама. 
Знову він оновив свою обітницю Аврамові. Зверніть особливу увагу на вірші 14-17. 

3. Прочитайте Буття 14:8-17. Знову ми бачимо Лота. Четверо царів зібрали сили і вийшли на 
переможну битву проти п’яти інших царів. В процесі було захоплено Лота. Коли Аврам почув це, 
він відправився на порятунок Лота. Бог дав Аврамові перемогти царя Кедор-Лаомера, який 
захопив Лота. В результаті царі, що зазнали поразки ввійшли до союзу з Аврамом. Репутація 
Аврама ствердилась на землі.  

*ВПРАВА:   
1. Знов, після перемоги Аврама, Бог з’явився йому у видінні. Прочитайте Буття 15:1. Якими 

словами Бог підтримав Аврама цього часу? Запишіть Божу обітницю._____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. В когось може скластись враження, що Аврамові було достатньо сказано про обітницю, і тепер 
потрібні конкретні дії. Зверніть увагу на вірш 2. Він відзивається до Господа і говорить:  
«_________________ Ти даси мені, коли я ____________________________________?» 

3. Хто мав успадкувати його майно (вірш 2)? ________________________________________ 
4. Ким був Елі-Езер (вірш 3)? _______________________________________________________ 
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5. Тоді у вірші 4 Господь говорить:  «_________________не буде твоїм _____________,той 
___________________________ буде __________________». 

6. Господь запевнив його. Він вивів Аврама назовні і сказав: «___________________на 
__________________ і злічи __________________, коли тільки потрапиш їх полічити». А потім 
Він сказав йому: «____________________________________________________». 

ВИВЧІТЬ НАПАМЯТЬ: Буття 15:6 – це вірш, котрий ви маєте вивчити напам’ять.  Він дуже простий. 
Після того, як Аврам звертається до Господа і ставить йому питання, Господь знов говорить йому, що Він 
і досі обіцяє зробити те, що сказав на початку. Потім прочитайте ці слова: «Аврам_________________  
____________ і __________ _____________________ йому те в __________________________».  Він 
повірив Богові, він вірив, що Той зробить те, що сказав. Запишіть цей вірш на картці та вивчіть напасть, 
завжди зберігаючи його в своєму серці. 
  
Частина 4 

КОПАЮЧИ ГЛИБШЕ:Примітка. Дехто з тих, хто займається цим дослідженням, може захотіти 
трохи відхилитися вбік і  подивитися на інші пов'язані уривки з Біблії. Цей розділ «Копаючи глибше» 
призначений для вас. Якщо ж ви – серед тих, хто  вирішив зосередитися на книзі Буття, рухайтесь далі. 
Продовжуйте з Вправи (*).    

1. Інші уривки з Біблії посилаються на цей вірш, Буття 15:6. Подивіться на перехресні посилання до 
вірша 6, пов’язані зі словом «праведність», а потім – на вірші в колонці паралельних місць. Одне 
з таких паралельних місць знаходиться в Новому Заповіті, в посланні до Римлян. Прочитайте 
Римлян 4:3, а потім пропустіть трохи тексту і прочитайте вірші 18-25. Ми читаємо в цих віршах, 
що Аврам не мав змоги виконати обітницю. Його надією був Бог. Він повірив. Вірші 20-21 
говорять нам «і не мав ___________________  в_______________ ___________________________ 
Божу через недовір’я, але __________________________ в ____________________ і віддав 
___________________ Богові, і був зовсім _____________________________ що Бог має 
_____________________ виконати те, що _____________________________». 

2. Вірші 23-24 говорять, що те, що застосовується до Аврама, також поширюється на тих з нас, хто 
вірить в Того, що воскресив Ісуса з мертвих. Інакше кажучи, Бог також дарує праведність нам, 
котрі вірять в те, що Ісус був виданий і розіп'ятий в покарання за наші гріхи, і які також вірять, 
що Він знову воскрес для життя. Ми тепер виправдані. Ми проголошені праведними. Ми знов 
повертаємось до правильних стосунків з Богом Отцем, нашим Творцем. Бог, через апостола 
Павла, який написав послання до Римлян, хоче, щоб ми знали – так само, як Аврам став 
праведним через свою віру в Бога, так і ми також вважаємось праведними через нашу віру в Ісуса, 
котрий помер, щоб пробачити нам всі наші гріхи. Його воскресіння з мертвих стало Божим 
завітом нашої праведності. Борг наших гріхів перед Богом повністю погашений в позначений 
штампом «Виплачено!» 
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*ВПРАВА: Розкрийте Буття 15:18. Тримайте палець на цій сторінці і розгорніть карти в кінці Біблії. Вам 
може знадобитись друга або третя карта, щоб знайти річку Єгипту, котра є південним кордоном землі, яку 
Бог обіцяв дати Авраму, і річку Ефрат, котра є північним кордоном. Пам’ятайте, що Ефрат – це річка, 
котрою Терах слідував від Уру до Харану, перед тим, як осісти в Харані. 

Частина 5 

ВПРАВА: Прочитайте Буття 16. Нам представлено двох нових персонажів. Аврам і Сара готові взяти все 
в свої руки.   

1. Вірш 1: Сара – це _________________ Аврама.  Вона не народила Аврамові дітей. 
2. Але в неї була  ___________________________________. Її звали __________________. 
3. Вірш 2. Яким планом Сара поділилась з Аврамом?  ____________________________  

______________________________________________________________________________ 
Сара втратила надію, і вирішила, що зможе мати сім’ю, якщо її служниця народить їй дитину. 

4. Вірші 2-4: Минуло більше десяти років з часу, коли Бог дав обітницю Аврамові, і тепер він 
погодився зі своєю дружиною. Сара дала свою __________________________ Єгиптянку 
Аврамові за ________________.   Аврам _______________ до Агар, і вона 
___________________________ 

5. Як почала Агар ставитись до Сари, коли завагітніла (вірш 4)? _________________________ 
6. Як Сара відреагувала на ставлення Агар? _________________________________________ 
7. Як Аврам відреагував на нарікання Сари? _______________________________________ 
8. Як Сара ставилась до Агар? _______________________________________________________ 
9. Що зробила Агар (вірш 6)? ______________________________________________________ 
10. Де ангел Господній знайшов Агар? __________________________________________  

Знов вам варто подивитись на мапи. Агар знайшлась в пустелі біля джерела на дорозі в Шур. 
Зверніть увагу на те, що пустеля Шур знаходиться на Синайському півострові між Єгиптом і 
Ханааном (нинішній Ізраїль). 

11. Вірші 8-12: Починається розмова між ангелом та Агар. 
a. Що ангел сказав Агар? ______________________________________________ 
b. Що відповіла Агар? ________________________________________________ 
c. Що ангел сказав робити? ________________________________________ 
d. Що ще ангел сказав Агар у вірші 10? __________________________________  

________________________________________________________________________ 
e. У віршах 11-12що ангел Господній сказав їй про її дитину? 

i. Ти народиш _________.Ти назвеш його ______________________. 
ii. Ізмаїл означає «Бог __________________.  (Див. примітки.) 
iii. Бог прислухавсь до твоєї ______________________. 
iv. Ізмаїл стане ________________________________________ 

1. Його _____________________________  буде на всіх 
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2. ____________________________ всіх буде на нього. 
3. Він буде жити ________________________ всіх своїх ________________. 

12. Вірші15-16: Агар народила Аврамові сина на ім’я __________________________. Скільки було 
Аврамові, коли той народився? _________________ 

РОЗДУМИ: 
1. Які думки виникають у вашій голові, коли ви закінчуєте читати цю історію? _______________  

______________________________________________________________________________ 
2. Чи хотіли б ви почути, що ваш син житиме у ворожнечі до всіх своїх братів? 

______________________________________________________________________________ 

ЗАСТОСУВАННЯ: Бог виявив милість і співчуття до Агар, незважаючи на те, що вона зневажала свою 
господиню та легковажила нею.   

1. Як ви можете відреагувати на те, коли хтось зневажає вас або вашого друга? _______________  
______________________________________________________________________________ 

2. Які слова Ісуса підбадьорюють нас? Погляньте на Матвія 5:43-48. ______________________ 
______________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, я повинен зізнатися, що занадто часто буваю нетерплячий і вирішую взяти речі в 
свої руки та керувати ними на своєму шляху. Як результат, багато разів виникали болісні наслідки. 
Пробач мою різкість і дай мені спокійну втіху в Тобі. Дай мені реагувати на тих, хто образив дорогих 
мені людей, як це зробив би Ти. Нехай Твоя любов і співчуття течуть крізь мене. 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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УРОК ДРУГИЙ 

Я БУДУ ТВОЇМ БГОМ 
БУТТЯ 17 – ЗАВІТ 

U  

ОГЛЯД УРОКА 2 

 Огляд:  Буття 17         
Вступ          

 Урок 2:  Буття 17        
• Вічний Завіт       
• Труднощі Авраама      
• ВИЗНАЧЕННЯ:  Завіт      
• Бог благословляє Ізмаїла      
• Агар та Ізмаїл вислані      
• Божа турбота про Ізмаїла      
• Огляд        
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                      Я БУДУ ТВОЇМ БОГОМ 
U  

ВСТУП 

Сум'яття настало в наметі Аврама. Пройшло десять років з часу, коли Бог дав йому обітницю. 
Сара залишалася безплідною. Агар завагітніла і народила Аврамові сина Ізмаїла. І, окрім усього іншого, 
Сара та Агар ворогували. Тринадцять років минуло. Історія Аврама відновлюється в Буття 17. Аврамові 
тепер дев'яносто дев'ять років. 

Знову Господь з'являється Авраму, і на цей раз Він укладає з ним і його нащадками вічний завіт. 
«Я буду їхнім Богом». Завіт вимагав обрізання і включав всіх чоловіків, народжених в домі Аврама. 
Обрізання було знаком завіту між Богом і Аврамом. 

Але факт залишається. Аврам і Сара не мають дітей. Однак Бог, не тільки укладає завіт з 
Аврамом, але й з його нащадками, і заявляє, що його нащадки значно зростуть. Всі ці роки Аврам вірив 
обітниці Бога. Тепер Бог змінює ім'я Аврама і каже, що його ім'ям буде Авраам, що означає «батько 
багатьох»! Він також змінює ім'я Сари на Сарру, що означає «матір народів»! Як таке може бути? 

Бог запевняє Авраама, що його дружина Сарра завагітніє і народить сина. Завіт не міг бути 
чинним без спадкоємця, бо завіт, який Бог уклав, включив його нащадків. Ми можемо почути як Авраам 
сміється і думає: «Мені буде 100 років, а Сарі – 90». Але Авраам вірував, і Бог залічив це йому в 
праведність. 

Ви б сміялися разом з Авраамом і Саррою? Чи ви, можливо, сміялися б з їхньої наївності, бо вони 
вірили такій обітниці стільки років? Однак Бог зробив обітницю Аврааму та його нащадкам, і Ісак 
народився. Уявіть цю радість та свято! Почуйте веселий сміх! 

Як це - сподіватись з надією, коли все здається безнадійним? Це історія Авраама та Сарри. А що – 
в вашій історії? Коли ти просив неможливого? Що підтримувало вашу надію живою? В чому полягала 
ваша боротьба? Чи ти сміявся недовірливо? Яку підтримку ви отримали від родини та друзів, чи її не 
було? Бог залишався вірним Авраамові, Своїй обітниці і Своєму завіту. Господь залишається вірним 
Своєму народу, тобі та мені. Хоча Авраам і Сарра ніколи не побачили «народів», вони вірили в Того, Хто 
сказав: «Я встановлю завіт Мій вічний між Мною та тобою і твоїми нащадками, та їх нащадками, щоб 
бути твоїм Богом». 
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Я БУДУ ТВОЇМ БОГОМ 
U  
Частина 1 

ВСТУП:  Аврамові  99 років. Господь знову приходить до нього і знов підтверджує завіт, котрий уклав з 
ним майже 25 років тому.   

ЗАВДАННЯ:Прочитайте Буття 17:1-8. 

ВПРАВА: Зверніть увагу на все, що Бог сказав Аврамові, щоб підтвердити Свій завіт з ним. 
1. Вірш 2: Бог сказав: «І Я _________________________ Свого _______________________ поміж 

Мною та поміж тобою, і дуже-дуже __________________________ ______________________» 
2. Вірш 3: Аврам впав долілиць і Бог проголошує Свій завіт «Ти станеш __________________ 

багатьох _________________________» (вірш 4). 
3. Вірш 5: Бог змінює ім’я Аврама на Авраама. Примітка: В ваших Бібліях може бути примітка 

внизу сторінки, що ім’я Аврам означає «високий батько». Авраам означає «батько багатьох».  «І 
не буде вже кликатись ім’я твоє ________________, але буде ім’я твоє _____________________, бо 
Я вчинив тебе _____________________ багатьох ____________________». 

4. Зверніть увагу на  «І Я…» в наступних трьох віршах (вірші 6-8). Виділіть їх маркером.  
a. «І Я ________________________________________________________________». 
b. «І Я ________________________________________________________________». 
c. «І Я ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________». 
d. І всю землю Ханаан, де зараз він вважається чужинцем і перехожим, говорить Бог: «І Я  

дам ____________________________________________________________». 
5. У вірші 8 Бог дав обітницю Авраамові стосовно його нащадків. Він говорить: «…і Я буду 

_______________________________________________». 

РОЗДУМИ: Поставте себе на місце Авраама. Двадцять п'ять років тому Бог пообіцяв, що Він буде з 
ним, і що Він вчинить його великим народом (Буття 12: 2). Через десять років Сара відмовилася від 
будь-якої надії, що вона стане матір'ю, і змирилась з тим, що Бог мав на увазі її чоловіка, коли давав 
Свою обітницю, але обітниця напевно не включала її. Отже, вона віддала свою служницю Агар 
Авраамові. В Агар народилася дитина. Всередині сім’ї спалахнули чвари між Агар та Сарою. Авраам, 
мабуть, пожалкував, що обрав свій власний план дій, і міг лише вірити, що Бог виконає Свою 
обітницю тоді і як Сам вирішить, але він нічого більше не зробить, намагаючись маніпулювати 
Божим планом. Коли Авраму виповнилось 99 років, Бог знову з'явився і повторив ту ж саму 
обітницю. Він уклав з Аврамом договір, змінив його ім'я на Авраама і проголосив усі свої завіти. 

Якби ти був найкращим другом Авраама, і він поділився б з тобою всім, що сталось одколи вони 
покинули Харан (Буття 12: 1) до теперішнього часу, коли Бог змінив його ім'я (Буття 17), що б ви 
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сказали йому на цей раз, коли Авраам приходить повечеряти разом з вами у вашому наметі і 
повідомляє про останній візит Бога до нього? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Згадайте час, коли ви мали чекати, можливо не так довго як Авраам, але тим не менш ситуація 

вимагала терплячого очікування. __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Якими були ваші думки під час цього очікування? ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Чим все закінчилось? ___________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

РОЗДУМИ: Багатьом з нас давали обіцянки, котрі потім не було виконано. Невиконані обіцянки можуть 
зіпсувати і навіть зруйнувати стосунки. Можливо, саме ви були тим, хто дав обіцянку і не виконав. 
Визнання того, що нас скривдили, чи зізнання, що ми скривдили іншого, дає Богові можливість зцілити і 
відновити стосунки. Хто приходить вам на згадку? Можливо, настав час розпочати спроби зцілення 
розбитості і розділення з цією людиною, і надати Богові можливість принести мир в стосунки.. 
_______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Боже, дякую Тобі за вірність Авраама. Дякую за те, що дав йому віру, щоб вірити, що Ти 
виконуєш Свої обітниці. Ти ніколи не порушуєш своїх обіцянок. Часом я обіцяю щось іншим, і не 
дотримуюсь свого слова. Будь ласка, вибач мені і Своєю силою допоможи мені зробити крок, щоб 
визнати правду перед самим собою і визнати кривду, котрої я завдав іншим. Нехай прийде зцілення, і 
цілісність знову буде відновлена. _______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Частина 2 

ВПРАВА: Бог також оновив обітницю,яку дав Аврамові стосовно його дружини Сари. Прочитайте Буття 
17:15-17 і вірш 19. 

1. Що Бог говорить стосовно Сари? 
a. У вірші 15 стосовно імені: ______________________________________________ 
b. У вірші 16 стосовно обітниці: ____________________________________________  

________________________________________________________________________ 
2. Очевидно в Аврама були труднощі з тим, щоб повірити, що обіцяне Богом станеться. Прочитайте 

вірш 17 знову. Він бачив повну безнадійність свого положення. У віці 85 років він все ще зміг 
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мати дитину, але тепер йому 100 років, і Авраам бачить, що і він, і його дружина Сарра не можуть 
мати дітей. Що в цьому вірші вказує на його повний відчай? 

a. Зверніть увагу на його позу та емоційний стан у вірші 17:_________________________ 
b. Відмітьте його питання: 

i. _________________________________________________________________ 
ii. _________________________________________________________________ 

3. Бог почув крик його серця і запевнив його, що Він виконає те, що обіцяв. Бог знав, що Авраам 
зрозумів – виконання цієї обіцянки вже було неможливе через з ініціативи людини чи людськими 
силами, але здійснення її було повністю залежне від Бога.  

a. Вірш 19: Тоді Бог сказав: «Сарра, твоя дружина ________________________________ 
b. Його ім’я буде _______________________.  «Я ___________________________ 

______________________________________________________________________». 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Ви коли-небудь опинялись в становищі, коли говорили: «Це повністю 
не залежить від мене. Я нічого не можу зробити»? Або: «Це абсолютно не в людських силах»? В такі 
часи ми теж опиняємося у повному відчаї, задаючись питанням, чим все закінчиться, і часто боїмося 
найгіршого. Як Бог був вірним Авраамові та Саррі, виконуючи обітниці Свого завіту, незалежно від того, 
як безнадійно вони почувались, так само Він вірний нам в Своїх обітницях. Приділіть хвилинку, щоб 
заново впевнитись в Божій любові у Второзаконні 31: 8 і подякувати Йому за Його слова втіхи. А Господь 
«__________________________________________ 
___________________________________________________________________________________». 

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ: Давним-давно цей уривок з Второзаконня 31: 8 був сказаний Ісусу Навину 
великим вождем Мойсеєм. Мойсей мав вмерти. Ісус ставав його наступником. Він сказав наостанок 
Ісусові ці слова, які, як сам Мойсей знав, були істинними. Його життя було доказом того, що Господь піде 
перед ним, щоб приготувати дорогу, піде з ним, щоб скеровувати й направляти, і буде стояти поруч з ним, 
не залишаючи і не покидаючи його, оскільки він забрав страх і дав Ісусові сміливість і мужність вести за 
собою. Щоб вивчити напам’ять, запишіть Второзаконня 31:8 на картці та вивчіть ці слова, які Мойсей 
сказав Ісусові, і які залишаються такими ж значущими для кожного з нас у ХХІ столітті. 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ:Вірші, які ми вчимо напам’ять, набувають нового значення для нас, 
коли ми розповідаємо їх іншим. Ви знаєте якогось лідера, або когось іншого, з ким ви хотіли б поділитись 
цими словами, запевняючи їх в тому, що Божа непохитна присутність є в їхньому житті? Можливо, це – 
батьки, вчителі, начальник, колега. Або друг, котрий проходить труднощі, операцію чи гнітючу 
самотність. Сміливо поділіться з ними свідоцтвом Божої вірності та лагідності. Подумайте, що б ви 
сказали … _______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Дякую Тобі, Господи, за Твою велику любов, яку Ти виявив у вірності до Авраама і Сарри, і 
так само до мене. Допоможи мені зрозуміти, що означає, що я буду завжди отримувати все, чого хочу; але 
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це точно означає, що Твоя любов і вірність до мене ніколи не зміняться. ____________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВЧЕННЯ: Завіт, який Бог уклав з Авраамом, повинен був бути вічним заповітом. Завіт був не тільки для 
Авраама та Сарри, але й для майбутніх поколінь нащадків. Цей вічний завіт можна найкраще зрозуміти, 
коли ми розглядаємо його складові. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ: Завіт – це обіцянка або угода між двома сторонами. У Бут. 17: 4 завіт 
ініційований більшою з двох сторін, а саме Богом, і погоджений меншою з двох сторін, а саме 
Авраамом. Обидві сторони домовляються один з одним, погоджуючись з положеннями, 
сформульованими ініціатором. 

Бог говорить Авраамові, що він обіцяє зробити. Ці слова: «Я…» ми розглядали раніше в Частині 1. Потім 
Бог розповідає Авраамові про те, що він очікує від нього. Факт, що це – вічний завіт, базується на тому, 
що він був ініційований Богом, який сказав, що завіт також укладений з нащадками Авраама та з 
прийдешінми поколіннями. 

У Бут 9:16 ми пам'ятаємо, що Бог уклав вічний завіт між Ним і «кожною живою істотою, яка є на землі». 
Це – завіт, даний Ною. Цей завіт інший. Він був ініційований Богом, всі умови Завіту були визначені 
Ним, і тільки Він повинен був дотримуватися завіту. Веселка була нагадуванням цього завіту і 
залишається донині.  

ВПРАВА: Давайте докладніше розглянемо вічний завіт, котрий Бог уклав з Авраамом і Бутті 17. 
Що найперше Бог обіцяє, як частину Своєї обітниці завіту?  «Я 
_______________________________________________________________».     
1. Після обіцянки бути їхнім Богом, і сприймати їх Своїм народом, Він говорить у вірші 8: «Я дам 

____________ і _____________________ твоєму ________________ _________________________ 
твого, увесь край _____________________ на вічне _________________________» 

2. Знов Він обіцяє у вірші 8 «І Я буду їх ________________». 
3. Наступне, що робить Бог, укладаючи завіт з Авраамом – це говорить, чого Він очікує від Авраама, 

його нащадків та прийдешніх поколінь. У віршах 9-14 Бог окреслює їхню частину. Прочитайте і 
запишіть вірші 10 і 11:  «Нехай кожен чоловічої статі _______________  
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ поміж Мною і вами ». 

4. Вірші 12 і 13 розповідають більше про Божі настанови стосовно обрізання Авраама та його 
домашніх і нащадків: ________________________________  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____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Частина 4 

ВЧЕННЯ: Бог очікує послуху і обіцяє благословення тим, хто дотримуватиметься завіту, тим, хто буде 
обрізаним. В той же час є наслідки для тих, хто не послухається та не буде обрізаний. В Бутті 17:14 що, 
Бог говорить, станеться з неслухняними? __________________________________________ Бог не 
сприймає завіт несерйозно. Він буде дотримуватись Свого слова, Своєї частини завіту, і Він очікує, що 
Авраам та його нащадки будуть обрізані, щоб виконати їх частину завіту. 

Хоча завіт був даний Авраамові як главі сім’ї та племені, і хоча чоловіки були обрізані, що вказувало на їх 
участь в завіті, завіт не виключав жінок. Жінки були введені в стосунки завіту через своїх батьків та були 
під благословенням через своїх чоловіків. Згадайте Божі слова щодо Сарри у віршах 15-16. Вони – майже 
ідентичні Його словам до Авраама у віршах 5-6. 

У ХХІ столітті багато немовлят-хлопчиків обрізані ще до того, як покинути пологовий будинок. Проте в 
єврейських сім'ях цей обряд нерідко здійснюється рабином дома чи в синагозі. Чи обрізання було 
зроблено для Авраама та його дому в наметах на восьмий день, чи відбувається як обряд в єврейському 
домі чи в синагозі сьогодні, або ж в сучасних лікарнях, ми знаємо, що обрізання вимагає пролиття крові. 
Ще раз ми згадуємо з попередніх уроків, що пролиття крові протягом всієї історії було обов'язковим. 
Пролита кров була необхідним покровом для гріха. Бог хотів, щоб Його народ ніс цю ідентичність народу 
Божого . Всі вони були покриті пролитою кров'ю. Їхні стосунки були захищені завдяки стосункам Його 
завіту. Він став їхнім Богом (вірш 7), і Він проголосив, що вони є Його народом (вірш 14). 

РОЗДУМИ: На перший погляд не видається чимось великим те, що Бог вирішив укласти завіт з 
Авраамом, Саррою та їхніми нащадками. Але, поглянувши уважніше, ми можемо вийти на новий рівень 
розуміння Божого бажання бути їхнім Богом і зробити їх Своїм народом. Подивіться на цей народ: 

1. Буття 1:1 і Буття 1:27 
a. Хто такий Бог: ________________________________________________ 
b. Хто така людина: ________________________________________________ 

2. Буття 17:1 
a. Хто такий Бог: ________________________________________________ 
b. Що Бог очікує від людини: _____________________________________ 

3. Псалом 8:1-2 і Псалом 139:14-16 
a. Хто такий Бог: ________________________________________________ 
b. Хто така людина: ________________________________________________ 

4. Єремія 2:11, 13, 19 і 33:8 
a. Хто така людина: ________________________________________________ 
b. Хто такий Бог: ________________________________________________ 
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Запишіть підсумок того, що в цих віршах сказано про Бога: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Запишіть підсумок того, що в цих віршах сказано про людину: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
МОЛИТВА: Господи, Твоя любов наповнює моє життя. Ти є Той, хто створив небо та землю. Ти – 
досконалий, Господь Бог Всемогутній. Твоє ім'я величне по всій землі. Ти – Мій Творець, і Ти створив усі 
народи землі. Ти хочеш, щоб я жив без провини, але, незважаючи на Твою велич, Ти думаєш про мене і 
знаєш все, що мене турбує. Ти також знаєш всі мої грішні думки, слова та бунтівні дії, але незважаючи на 
це, Ти простив мене і очистив мене в крові Ісуса, Спасителя мого. Ти  проголосив в моє життя, що будеш 
моїм Богом, і обрав мене бути одним з Твоїх вибраних людей. Тільки Тобі я підношу своє серце в хвалі і 
вдячності.  

Частина 5 

ВСТУП: Перш, ніж повернутись до життя Авраама, нам варто поцікавитись, що ж сталося з Ізмаїлом. 
Давайте подивимось. Сара дала свою служницю Агар Авраму. Він спав з нею, і вона народила. Коли Агар 
зрозуміла, що вагітна, вона почала зневажати Сару (Буття 16: 4), і в підсумку Сара так знущалась з Агар, 
що та втекла (Буття 16: 6), і ангел Господній знайшов її в пустелі. Їй було сказано повернутись до своєї 
пані Сари та підкоритись їй. Тоді ж ангел дав їй обіцянку примножити її нащадків, так що їх буде більше, 
ніж вона могла розраховувати. 

Слово ангела Господнього до Агар в Бутті 16 стосовно її сина є дещо незрозумілими. По-перше, її 
вагітність підтверджується, їй було сказано, що вона матиме сина. Їй сказано, що вона повинна називати 
його Ізмаїлом. Його ім'я означає «Господь почув твою біду». Потім ангел продовжує говорити, що Ізмаїл 
буде диким ослом серед людей, що він буде проти всіх, і всі будуть проти нього, і він житиме в ворожнечі 
з усіма своїми братами. Наприкінці розділу нам сказано, що Агар народила Аврамові сина; його назвали 
Ізмаїлом, а Авраму було вісімдесят шість років.  

ВПРАВА:   
1. Наступного разу ми чуємо про Ізмаїла в Буття 17. У вірші 18 Авраам, здається, вмовляє Бога, 

говорячи: «Нехай Ізмаїл живе перед Тобою». Бог відповідає Авраамові, говорячи, що Ізмаїл 
житиме під Його благословенням, але не з ним Бог укладає вічний завіт. 

2. Що Бог говорить про Ізмаїла в Бутті 17:20?  «А щодо Ізмаїла, Я послухав тебе, 
a. Я ___________________________ його; 
b. і _____________________________________________________________.І дуже 

__________________________________________________, і 
c. Я учиню _________________________________________________________________». 
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3. В той же день, коли був даний вічний завіт, Авраам виявив послух. Прочитайте Буття 17:23-27. 
Подивіться, що сказано про Ізмаїла. 

a. Вірш 23: Що зробив Авраам? ____________________________________________  
________________________________________________________________________ 

b. Вірш 24:  «Авраам був віку __________ як обрізано було тіло крайньої плоті його». 
c. Вірш 25:  «…Ізмаїлові, його синові було ________ років». 
d. Вірш 26: Авраама і Ізмаїла було ________________________ того самого 

__________________. 
e. Вірш 27: Хто ще був обрізаний разом з ними? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Подумайте, що не обов’язково бути сином Авраама, щоб отримати благословення, які отримав 
його власний син. Кожен чоловік, що народився в його домі або ввійшов до домогосподарства, 
тому що був куплений у чужоземця, був обрізаний і таким чином встав під благословення вічного 
завіту. Який прояв Божої благодаті, яка Його незаслужена любов! 

ВЧЕННЯ: Дивлячись на Ісуса, ми дізнаємося, що всі, хто повірив, що Його пролита на хресті кров 
покрила наші гріхи, введені в стосунки завіту з Богом-Отцем. Яка дивна думка! Авраам, Ізмаїл та всі інші 
в домі не зробили нічого, щоб отримати доступ до вічного завіту. Божа незаслужена любов прийшла до 
Авраама, і принесла усім їм обітниці завіту: Він буде їхнім Богом, а вони будуть Його народом. Отже, як 
ми побачимо в майбутніх уроках, Бог прийшов до нас у хрещенні і проголосив над нашими життями, що 
Він є нашим Богом і ми стали Його дітьми через благословенням води та слова «в ім'я Отця і Сина і 
Святого Духа». 

МОЛИТВА: Господи, Боже, як Ти уклав завіт з Ізмаїлом, Ти уклав завіт і зі мною. Ти зробив мене 
членом Своєї родини. Ти назвав мене Своєю дитиною. Ти – мій Небесний Батько. Ти мій Бог, той, кому я 
поклоняюсь і кого шаную. Дякую за Твою благодать у моєму житті, що моє спасіння  повністю 
грунтується на тому, що Ти зробив для мене. Дай мені не забувати Твої благословення, вивільнені на моє 
життя, особливо благословення відновлених стосунків з Тобою через Ісуса, мого Спасителя.  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Частина 6 

ЗАВДАННЯ: Інше посилання на Ізмаїла знаходимо в Бутті 21:8-21. Нарешті в Авраама і Сарри 
народився Ісак. Прочитайте ці вірші. 

ВПРАВА: Знов стає неспокійно в домі Авраама. В чому полягали проблеми цього разу? 
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1. Вірш 8: Що ми дізнаємось? Ісак виріс І в день його відлучення Авраам влаштував  велику 
__________________. 

2. Вірш 9: Але що помітила Сарра? _______________________________ Ставлення матері 
передалось синові. 

3. Вірш 10: Що Сарра вимагала в Авраама? ____________________________________  
______________________________________________________________________________ 

4. Вірш 11: Авраам був дуже засмучений. Врешті-решт, Ізмаїл був його ____________________. 
5. Вірш 12: Що Бог сказав Аврааму?  ___________________________________  

____________________________ Обітниця була дана синові Авраама Ісакові. 
6. Вірш 13: Якою була Божа обітниця стосовно Ізмаїла? ________________________  

______________________________________________________________________________ 

ВЧЕННЯ: Бог не забув Ізмаїла або обіцянку, дану Агар в пустелі на дорозі в Шур кілька років тому, коли 
вона була вагітна. Тепер же Сарра сказала Авраамові позбутися єгипетської невільниці та її сина. Бог 
наставляє Авраама слухати Сару. Отже, наступного ранку Авраам дає їжу й воду Агар і відправляє її з 
Ізмаїлом.  

Вірш 14 закінчується словами: «Вона _______________________ і _______________________ в 
________________________ _______________________». Це легко читати, але наскільки важко було 
розлучити батька та сина, особливо батькові відправити свого сина, якого він, напевно, ніколи не 
побачить знову. На що це було схоже? Тринадцять років Авраам і Ізмаїл жили разом. Безсумнівно, Ізмаїл 
подарував Аврааму багато чудових моментів, коли підріс. Зараз стосунки закінчилися, коли мама і син 
були відправлені у величезну пустелю Беер-Шева. Авраам знав, що їжі та води не вистачить надовго, а 
потім в них все закінчиться. 

ВПРАВА: Тепер історія продовжується розповіддю про матір та сина у пустелі. У Бут. 21:15 ми 
дізнаємося, що вода тільки-но закінчилась, і Агар поклала свого сина під одним із кущів.  

1. Вірш 16: Що Агар зробила потім? Що вона думала? _____________________________  
______________________________________________________________________________ 

2. Вірш 17: Її син плакав.  «І Бог _______________ ______________ хлопця… Що тобі, Агар?  Не 
бійся, бо Бог _________________ _________________ _________________ де він там». 

3. Вірш 18: Що їй було сказано зробити? ____________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

4. Вірш 19: Що Бог показав їй, коли вона розкрила очі? _________________________ 
Отож, Агар наповнила бурдюк водою і дала хлопцеві пити. 

5. Вірш 20: Що сталось з Ізмаїлом? Бог був з хлопчиком, коли він ріс. 
a. Де він жив? ________________________________________________________ 
b. Ким він став? ______________________________________________________ 
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c. Як називалась пустеля, де він жив? ________________________________ 
d. Де його мати-єгиптянка знайшла йому дружину? _____________________________ 

Частина 7 

ВЧЕННЯ: Божа любов і турбота про Ізмаїла були постійними. І ми запитуємо, чому? Він і його мати 
зневажали і знущалися над Саррою та Авраамом. Чому Ізмаїл продовжував відчувати Божу любов і 
турботу про його життя? Буття 21:13 розповідає нам, чому Бог був вірним йому. «... тому що він твоє 
_____________________________». Він був сином Авраама, був обрізаним і жив під вічним завітом. 
Ізмаїлові було дано обітницю стати великим народом. Обітниця Бога належала йому. 

Божа благодать, Його незаслужена любов, належить нам усім. Багато людей в цьому світі не здатні 
впізнати незаслужену Божу любов, яка виливається як на праведних так і на неправедних. Ми бачимо це 
з дощем. Він проливає дощ, і вода падає на нас усіх. Його любов ніколи не можна заробити, ніколи не 
можна заслужити. Любов ініційована Ним, і дана всім. В 1 Івана 4:19 сказано: «Ми любимо, тому що Він 
спочатку нас полюбив». 

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ: Час внести ще один уривок з Біблії до скарбнички пам’яті. В Римлянам 6:3-4 
нам сказано, що ми маємо нове життя, тому що ми прийняли хрещення у Христа Ісуса, і так само, як Він 
помер за наші гріхи, в хрещенні ми померли для гріха, і так само, як Він воскрес із мертвих, ми також 
отримали нове життя в Ньому! Запишіть ці два вірші на картці. Вивчіть їх напам’ять протягом тижня. 
Потрібен час, щоб відповісти на наступні питання:  

1. Що змінює знання того, що ви отримали привілей бути під вічним завітом, коли гріхи прощені і 
ви маєте вічне життя, тому що позбавлені від наслідків гріха? 
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Що спадає вам на думку, коли ви розмірковуєте, що Авраам, Ізмаїл і ми з вами не можемо зробити 
нічого, щоб заслужити благословення, які Бог дає нам, проголошуючи, що буде нашим Богом, а 
ми – Його народом? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

На звороті картки з Римлянам 6:3-4 запишіть особисте застосування. Вивчаючі ці вірші, записуйте 
нові думки або одкровення того, що означає мати нове життя вільне від провини і сорому, жити під 
вічним завітом прощення гріхів. 

МОЛИТВА: Боже, Твоя незаслужена любов виливається на нас усіх. Дякую Тобі. Я бачу її в красі 
кожного нового дня, в любові дитини, у дружніх стосунках, які наповнюють моє життя. Спасибі, і дай 
мені вірити, що Твоя благодать – це все, що мені потрібне для вічного життя з Тобою 
_____________________________________________________________________________________ 
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Частина 8 

ОГЛЯД: Давайте оглянемо вивчене. Ми познайомилися з кількома людьми та місцями. У стовпці ліворуч 
відзначте, чи це слово – назва місця або ім’я людини, а потім у крайньому стовпці запишіть слова, які 
розповідають про те, що ви дізналися про кожного з них під час навчання. Не соромтеся скористатися 
посиланням на уривки, щоб знайти відповідь, яку не можете згадати. Це не тест!  

   МІСЦЕ/ЛЮДИНА   ВИВЧЕНО  

Харан 
(Буття 12:4) 

Аврам 
(Буття 11:27, 31) 

Сара 
(Буття 12:5) 

Ур Халдейський  
(Буття 11:31) 

Ханаан/Ханаанеї 
(Буття 10:6, 15-19) 

Лот 
Буття 12:5 

Агар 
(Буття 16:1) 

Ізмаїл 
(Буття 16:15) 

Авраам і Сарра 
(Буття 17:5, 15-16) 
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Хеврон 
(Буття 13:18) 
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УРОК ТРЕТІЙ 

ЧИ Є ЩОСЬ ТРУДНЕ ДЛЯ 
ГОСПОДА? 
БУТТЯ 18 – ТРОЄ ВІДВІДУВАЧІВ 

U  

ОГЛЯД УРОКА 3 

 Огляд:  Буття 18        
Вступ         

 Урок 3:  Буття 18       
• Гостинність Авраама     
• Сарра сміється      
• Застосування: гостинність    
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ЧИ Є ЩОСЬ ТРУДНЕ ДЛЯ ГОСПОДА? 
U  

ВСТУП 

Безперечно, ми всі можемо думати про те, що нам щось дуже важко зробити. Можна сказати інакше, що 
ми всі можемо подумати про те, що нам неможливо. Як люди, ми маємо обмеження. Ми можемо зробити 
лише це, і лише стільки-то й стільки-то. У цьому уроці Авраам зіштовхнувся з питанням: «Чи є щось 
надто трудне (важке) для Господа?» Відповідь очевидна. Ні, нема нічого трудного для Господа. Зрештою, 
Він – Творець Небес і Землі. 

У Бутті 18 ми маємо розглянути ситуацію, яка стоїть перед Авраамом та його дружиною Саррою. Вони 
вже дуже старі, а Сарра, яка зараз неплідна, не може мати дітей вже багато років. Сарра реагує сміхом і 
питаннями, сповненим недовіри: «Чи справді матиму дитину, коли я така стара?» І Господь каже: «Чи є 
щось надто складне?» 

Бог продовжує дотримуватись Своєї обітниці перед Авраамом, що він і Сарра матимуть сина, і «Авраам 
повірив Господові, і Він полічив це йому в праведність». Все в цій ситуації було неймовірним, але 
Авраам вірив Господу. Бог обіцяв. Бог сказав, що він матиме сина. Бог дав Аврааму надію. А Авраам 
вірив, що Бог не може обманювати (Євреям 6:18). 

Ні, нема нічого занадто важкого для Господа! Якщо б Господь з'явився сьогодні у вашому домі, чи 
запросили б ви Його увійти? Що у вашому житті є неможливого, про що Він говорить, що це можливо? 
Це прощення чогось в минулому або відновлення після смерті коханого? Може, неможливе у вашому 
житті – це відновлення після зрадженої любові. Тобі вирішувати. Що в твоїм житті не буде занадто 
важким для Господа? 

Можливо, є ще одна річ, яку слід розглянути. Те, що занадто важке для нас, не складно для Господа. Гріх 
минулого, який нам важко забути, Господь більше не пам'ятає (Єремія 31:34). Любов, яку ми 
відчайдушно шукаємо, Господь пропонує як Його вічну любов (Єремія 31: 3). Безпека стосунків, що 
захищає нас від самотності та відчуття відкинутості – Він обіцяє ніколи не залишати нас і не покинути 
нас (Євреїв 13: 5). Ці речі не просто не занадто важкі для Господа, це – Його обітниці. Він не може 
обманювати. Його Слово – це Істина, а Істина є суттю того, хто Він. 

Чи Богові занадто важко любити нас, які хотіли слідувати шляхами цього світу (Ефесян 2: 1-10)? Чи 
Богові занадто важко любити нас, котрі відділили себе від Нього, а скоріше стали жити як Його вороги? 
Чи Богові занадто важко любити нас і повністю оживити з Ним? Чи нам занадто важко отримати Його 
дар вічного життя в Христі Ісусі? Чи нам занадто важко повірити, що Він створив нас в Ісусі на добрі 
діла? Дяка Богові, котрий каже: «Для достатньо тобі Моєї благодаті, бо сила Моя досконала в 
слабкості» (2 Коринтян 12: 9).  
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ЧИ Є ЩОСЬ ТРУДНЕ ДЛЯ ГОСПОДА? 
U  

Частина 1 

ВЧЕННЯ: Ми багато дізнаємося про людей, коли ми слухаємо їхні історії. Часто, коли ми маємо схожий 
досвід або уважно слухаємо, як інші розкриваються через розповідь, ми починаємо знайомитися з 
людьми, які в остаточному підсумку стають нам близькими друзями. В цьому уроці ми прочитаємо 
чотири різні історії, які включають Авраама та його сім'ю. Ці історії можна знайти в Буття 18-22. 
Читаючи ці історії, ми можемо поставити три запитання: 

1. Які факти викладені в історії? Наприклад: Хто головні персонажі? Де відбувається історія? 
Що насправді трапилось? 

2. Які істини ми дізнаємось про Бога і про людство з цієї історії? 
3. Як я можу застосувати цю історію до свого життя? 

Крім того, варто прочитувати завдання, які є між історіями. Пам'ятайте, що це дослідження не може 
включати в себе всі події, описані в Біблії, але ми можемо почати з деяких, які закладуть основу для 
подальшого навчання. Пригода от-то продовжиться. У першій історії ми дізнаємося про трьох 
відвідувачів, які прийшли до Авраама та Сарри в один прекрасний день. Цей візит змінить їхні життя 
назавжди. 

ЗАВДАННЯ:  Прочитайте Буття 18:1-15. 

ВПРАВА: Подивіться на факти цієї історії … 
1. Буття 18:1, схоже, починається з самих фактів. Хто з’явився Аврааму? _____________ 
2. Де знаходився Авраам і що він робив? _________________________________________ 
3. Який це був час доби? _______________________________________________________ 
4. Авраам підвів свої очі (вірш 2). Хто стояв біля нього? __________________________ 
5. Що він зробив, коли побачив їх? _________________________________________________ 

ПИТАННЯ: Не можна не поставити деякі питання. Наприклад, 
• Ким були ці мужі? 
• Чи знав їх Авраам? 
• Чи були його дії з вірша 2 типовими? 
• Чи зробив би він те саме для будь-якого відвідувача? 
• Яке питання може у вас виникнути? __________________________________________ 
• Яким може бути інше питання? ____________________________________________ 

ПРОДОВЖЕННЯ ВПРАВИ: Більше фактів … 
1. Що Авраам запропонував мужам у вірші 3? __________________________________________ 
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2. Його теплий прийом продовжується у вірші 4: ________________________________________ 
3. Така щира гостинність (вірш 5)! ___________________________________________________ 

РОЗДУМИ: 
• Люди, котрі подорожували з міста в місто сподівались на гостинність інших. Яке ставлення ви 

бачите в тому, коли Авраам приймає гостей? ________________ 
___________________________________________________________________________ 

• Авраам змирив себе перед відвідувачами. Він прагнув задовольнити їх фізичну потребу – 
омити водою їхні ноги в сандалях, які були безсумнівно втомленими і запиленими від 
подорожі. І він запропонував їжу, щоб вони підживились, перш ніж продовжити свій шлях. 
Гостинність підживлює інших. Ваші думки: __________________________________  
___________________________________________________________________________ 

Частина 2 

ПРОДОВЖЕННЯ ВПРАВИ: Ще більше фактів … 
1. Зверніть увагу, що Авраам зробив далі. Що він попросив зробити Сарру? _________________ 
2. Він обирає молоде та добре теля, і що він просить слугу зробити? _____________________  

______________________________________________________________________________ 
3. На додачу, що він приніс їм і чим пригостив? ___________________________ 
4. Авраам поставив перед ними їжу, а сам що робив, поки вони їли? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
Він був готовий послужити їм, і хотів переконатись, що в них буде все, що потрібно. Його 
гостинність розповсюджувалась на всіх відвідувачів. Він старався дати їм те, що підкріпить їх. 

5. В Бутті 18:9 починається розмова… 
a. Що вони спитали? ________________________________________________________ 
b. Що відповів Авраам? _______________________________________________ 
c. Яка обітниця є у вірші 10? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
6. Всі ці роки вони чикали на здійснення обітниці. Їхні тіла вже не могли дати нове життя, і після 

стількох років Господь з’являється їм і каже Авраамові, що наступного року в  цей час Сарра 
народить сина. А де Сарра під час цієї розмови (вірш 10)? 
_____________________________________________________________________ 

7. Наступний вірш нагадує нам, наскільки неможливою була обітниця. Що сказано у вірші 11?  
Авраам і Сарра були _____________________________________________________. У Сарри 
_____________________________________________________________________ 

8. Як відреагувала Сарра на обітницю Господа? _________________________________ 
9. Що вона подумала про обітницю, яку принесли ці мужі? «Коли я ________________ 

____________________________________________________________________________?» 
10. Тоді Господь спитав Авраама: «Чому ___________________  ______________________?» 
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11. Сарра більше не вірила, що здійснення обітниці було можливе. Як Господь відповів на її сміх у 
вірші 14? ________________________________________________ 

12. Потім Господь повторює обітницю:  «Я ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. Все лише ускладнилось, коли Сарра __________________________ (вірш 15). Отож, вона 
відреклась від своїх дій, сказавши: «Я не __________________». 

14. Але Господь закликав її до відповіді за свої вчинки, сказавши: «________________________».  
Він запевнив її в тому, Хто Він. Вона «засміялась і нутрі своїм…» Тільки Господь міг чути крик її 
серця і закликати її і Авраама вірити в Його Слово обітниці. 

Частина 3 
ЩО МИ ДІЗНАЄМОСЬ ПРО БОГА? Раніше в цьому уроці нам було сказано, що ми будемо дивитись в 
історії, щоб з’ясувати, що вони розповідають про Бога. Тому, постає питання: «Що ми дізнаємось про 
Бога з історії Авраама і трьох відвідувачів?» Дослідники Біблії говорять нам, що ці троє мужів були 
двома ангелами і Господом в людській подобі. Його можна було бачити, він їв їжу і розмовляв з 
Авраамом і Саррою.  

Що ця зустріч говорить нам про Нього? Запишіть свої думки, коли розмірковуєте над історією …  
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Тепер, нарешті, Господь з’явився у фізичній формі, щоб сказати Авраамові, що у Сарри буде син. Коли 
Він говорить це Авраамові, Сарра сміється в невір’ї. Це неможливо. Коли Господь питає її про сміх, вона 
боїться і намагається сховатися за брехнею. Незважаючи на те, що її впіймали на гарячому, її дії не 
змінили намір Господа і не змусили Його відкликати Свою обітницю. Незалежно від невір’я Авраама та 
Сарри, Бог вірно діє згідно з тим, що Він сказав. 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Перш ніж завершити вивчення цієї історії, нам варто подумати про 
застосування, яке з’єднує Боже Слово з нашим життям. Нам потрібно з’ясувати, як ця історія зможе стати 
чимось більшим, ніж історичною подією.  

1. Ми бачимо, як Авраам щедро виявляє гостинність до відвідувачів. Його сердечна гостинність є 
прикладом. Чи можете ви згадати, як приймали когось видатного в себе вдома, когось, кого ви 
вважаєте важливим? Це, можливо, був начальник, інструктор або наставник, той, кого ти високо 
цінував. Може бути, це був друг або гість з іншого міста ви не бачили протягом тривалого часу. 
Вияв гостинності для когось, кого ми вважаємо важливим – це одне.  

Тепер подумайте і розгляньте ситуацію, коли у вас була можливість виявити гостинність незнайомому 
або комусь, з ким ви не були добре знайомі. Які думки спадають вам на розум? Хто міг бути такою 
людиною? Як ви продемонстрували їм гостинність? Ви зробили щось інакше? 
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_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. Ви можете подумати про прийом подорожніх в світлі Євреїв 13:2. В цьому вірші нас заохочують 

приймати подорожніх. Ким можуть виявитись незнайомці? ___________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Читаючи історію ще раз, подумайте про Бога, котрий завжди вірний Своєму Слову. Бог 
звертається до нас з незаслуженою любов’ю, навіть коли ми сміємось з сумнівами та невір’ям. 
Його дії сповнені любові та лагідності, незалежно від нашої нестачі віри. Що ви могли дізнатись 
про Нього, що видавалось вам майже неможливим, щоб повірити, і ви реагували без віри, 
сміючись всередині? _________________________________  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи, Ти – Той, кого я прагну прийняти всім серцем. Авраам смиренно прийняв своїх 
відвідувачів і відкрив свій дім, щоб виявити любов до них. Я знаю, що Ти полюбив мене, і виявив любов 
до мене не завдяки тому, що я зробив або не зробив, але виключно з любові до мене. Дізнаючись більше 
про Тебе, я прошу Тебе дати мені віру, щоб я вірив – Ти той, Хто ти сказав. І поки я їду життям, дай мені 
віри в те, що «немає нічого трудного для Господа». _____________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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УРОК ЧЕТВЕРТИЙ 

ЗАРАДИ ДЕСЯТЬОХ 
БУТТЯ 18:16-33– АВРААМ, ЗАСТУПНИК 

U  

ОГЛЯД УРОКА 4 

 Огляд:           
Вступ         

 Урок 4:  Буття 18:16-33      
• Божий задум      
• Благання Авраама      
• Бог, справедливий Суддя     
• ВИЗНАЧЕННЯ:  Заступництво     
• Застосування уроку         
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ЗАРАДЛИ ДЕСЯТЬОХ 
U  

ВСТУП 

Урок 4 відносно короткий; однак, практичне застосування цього уроку в тому, що ми вчимось приносити 
людей та ситуації перед Господом у молитві. Молитва – це засіб, яким користується Божий народ, щоб 
славити Його, дякувати Йому і приносити перед Ним турботи та переживання. Молитва дає нам 
можливість висловити нашу турботу про інших. Цей акт молитви за інших називається заступною 
молитвою. 

Племінник Авраама жив у місті Содом в південному районі землі Ханаан. Безбожність Содому була 
настільки великою, і гріх народу настільки важким, що Бог вирішив зруйнувати місто. Господь поділився 
з Авраамом тим, що Він збирається робити. Ми дізнаємось, що Авраам, однак, не збирався легко 
погодитись на Божий задум знищення. Він говорив та благав Господа від імені праведних. Чому 
праведники повинні бути знищені з безбожними? Авраам починає вести переговори: «Якщо є 50 
праведних ... 45 ... 40» і нарешті він запитує: «А якщо тільки десять ...», і Господь обіцяє, що заради 
десяти Він не знищить Содом. Авраам знав, що Бог був Суддею всієї землі, і що Він справедливий. 

Автор послання до Євреїв каже нам, що ми також маємо заступника. В Євреям 7:25 ми дізнаємося, що 
Ісус цілком здатний врятувати тих, хто приходить до Бога через Нього, тому що Він завжди живе, щоб 
заступитись за них. Завдяки тому, що Він віддав Себе за наші гріхи раз і назавжди, він заступається за нас 
перед Богом Отцем. Нам нічого боятися. Наш бездоганний і досконалий заступник почутий завдяки тому, 
що Він зробив для нас те, що ми не могли зробити для себе. Тепер Він заступається за нас, забравши 
покарання, яке ми заслужили за свої гріхи. 

Але є ще один момент в цьому акті заступництва. Ми, котрі стали членами Божої сім'ї віри, отримуємо 
привілей і відповідальність заступництва за родини та друзів, закликаючи нашого Небесного Батька бути 
милостивим і не давати їм того, на що вони заслуговують. Нам надається можливість « стати в проломі» 
як заступники за інших. Ми покликані молитися за них і з ними. Як Бог Отець дав нам Ісуса, щоб Він 
став нашим заступником перед Ним, Він закликає нас приходити до Нього з нашими проханнями, 
моліннями, благаннями як за віруючих, так і за невіруючих. Наші моління закликають Бога привести 
інших під покров Його любові і лагідності. 

Прочитайте історію Авраама, особливо те, як він просить Господа не знищувати праведних з 
безбожними. І в уроці 5 дізнайтесь про результат його заступницької молитви. 
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ЗАРАДИ ДЕСЯТЬОХ 
U  
Частина 1 

ВСТУП: Історія в Буття 18 продовжує розповідати  про те, що відбувається по тому, як троє гостей 
Авраама готові піти і продовжувати свій шлях. Це історія поганих і добрих новин. По-перше, хороші 
новини ... Господь говорить Авраамові та Саррі, що приблизно в цей же час наступного року Сарра 
народить хлопчика. Ура! Тоді, незадовго до частини з поганими новинами, відбувається розмова між 
Авраамом і Господом. Ця історія розкриває близькість їх стосунків. Будьте уважні. Зверніть увагу на 
думки про стосунки. 

Знову ж таки, коли ми продовжимо це дослідження, пам'ятайте, що наше завдання включатиме: а) 
розглянути на факти історії, б) розкрити істини про Бога та людство, і в) знайти релевантне практичне 
застосування, що поєднує історичну подію з нашим повсякденним життям.  

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 18:16-33. 

ВЧЕННЯ: Гостинність Авраама в його наметі створила середовище, в якому три відвідувачі оголосили 
йому і Саррі добрі новини про обіцяного нащадка. Тепер вони знали приблизний часовий інтервал і 
могли б повернутись до реальності і очікувати на сина. Використовуючи свою уяву, ви можете уявити 
собі, як Сарра займалається дитячою кімнатою, часто відвідує дитячий магазин, оновлює дитячі меблі та 
купує ванночку, змінює стіл і коляску з усіма причандалами, може, навіть підбирає щотижневі підгузки? 
Звичайно, ми трохи перегнули з уявою, але це може допомогти нам привести історію до ситуацій, в 
котрих ми самі буваємо. Протягом наступних декількох місяців мало що буде настільки ж важливими, як 
планування цієї майбутньої та обіцяної події. 

Три відвідувачі встали, щоб піти. Вони передали своє послання Авраамові, і тепер їм потрібно було 
продовжувати свій шлях. Їм потрібно було зробити й інші речі. Вірш 16 говорить, що «коли вони встали, 
щоб піти, вони поглянули на ______________________ ...» Нам необхідно розглянути карти, щоб 
зрозуміти місця та відстані. Подивіться на одну з перших двох або трьох карт на розвороті Біблії та 
знайдіть Мертве море. На заході, близько однієї третини шляху на південь вздовж Мертвого моря, ви 
знайдете Хеврон. Величні дерева Мамре, згадані в вірші 1, знаходяться в Хевроні. (Див. Буття 13:18.) Ось 
тут жив Авраам і туди приходили відвідувачі. Вірш 16 каже, що вони поглянули на Содом. Точне місце 
розташування Содому невідомо, але вчені вказують, що він знаходився далі на південь в напрямку, в 
якому вони дивились, або, можливо, в низині перед ними. 
Далі у вірші говориться, що Авраам пройшов з ними якийсь час, коли вони продовжили свій шлях до 
Содому. Знову ж таки, ми спостерігаємо, як його гості відчувають теплу культурну гостинність. 

ВПРАВА: У вірші 17 Господь дає нам побачити деякі його думки. Послухайте, що він говорить … 
1. «Чи Я ______________________________________________________________________?» 
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2. Вірш 18:  «Авраам справді стане народом__________________ і _____________________  

і в ньому _____________________________ _____________________________.» 

3. Вірш 19:  «Бо Я __________________ його, щоб він ___________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________» 

4. У вірші 20 Він говорить до Авраама про Содом та Гомору. Що сказав Господь? 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Частина 2 

ПИТАННЯ: 
1. Яка різниця між Авраамом в Бутті 18:18, 19 та Содомом і Гоморою у віршах 20 і 21? 

_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. Бог обрав Авраама, поблагословив його, і через нього він здійснить Свої праведні наміри. Він дав 
Авраамові землю, нащадків і багатство. Більше того, були встановлені стосунки, коли Він уклав 
завіт з Авраамом, щоб бути його Богом і всіх його нащадків.(Буття 17:7). Згідно з Буття 18:17-21, 
як Бог відповів на його питання? 
______________________________________________________________________________ 

3. Якби ви були Авраамом, що означало б для вас таке розуміння задумів Божих? _________  
______________________________________________________________________________ 

ПРОДОВЖЕННЯ ВПРАВИ: Мужі розвернулись і продовжили свій шлях до Содому. 
1. Вірш 22: Але що ми дізнаємось про Авраама? «Авраам ____________________________.» 

2. Вірші 23-25 розкривають сміливість Авраама, коли він стоїть перед Господом. Перш за все, він 
ставить три питання: 

a. _______________________________________________________? 
b. _______________________________________________________? 
c. _______________________________________________________? 

Авраам знав, що Бог – праведний і «Суддя всієї землі» (вірш 25). Він розумів і Божу праведність, і 

його справедливість, коли продовжував розкривати своє прохання. 

a. «Не можна Тобі _____________________________________________________  

______________________________________________________ Не можна Тобі!» 

b. «Чи ж Той __________________________________________________________?» 

3. Чому Авраам переймався за Содом? Перегляньте Буття 13:10-13. _________________ 
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4. У вірші 26 Господь, як праведний Суддя, відповідає Авраамові. Що він говорить? _________ 

______________________________________________________________________________ 

У вірші 27 ми бачимо, як Авраам жахається гріховності Содома, але все одно переймається за 

свого племінника Лота. Зверніть увагу на смиренний підхід Авраама перед Господа, коли він 

говорить: «Оце я насмілився 

____________________________________________________________...» 

5. Про що він просить у вірші 28? 
a. ________________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________________ 

6. І Господь відповідає: «Якщо я знайду ______________________________________________» 

7. Вірш 29: Розмова продовжується, і Господь обіцяє не знищувати Содом, якщо тільки там 
знайдеться _______. 

8. Вірш 30: Той, хто смиренно бачить себе порохом і попелом, знов сміливо просить Господа 

втримати Свій гнів, говорячи: « Може ______  там знайдеться?» 

9. Вірш 31: Авраам питає: «Якщо тільки ______ там знайдеться?» 

10. Вірш 32: Тоді Авраам проситься сказати ще раз. «Може _______ там знайдеться?» І Господь 

відповідає ____________________________________________________________ 

Розмову закінчено. Господь йде, а Авраам повертається додому. 

Частина 3 

ЩО МИ ДІЗНАЄМОСЬ ПРО БОГА: Ми тільки що закінчили обговорення фактів про розмову Авраама 
з Господом стосовно порятунку або знищення Содому. Отже, поставимо питання: що ми дізнаємося про 
Бога з цієї історії? Авраам розповідає нам про те, хто Він такий. Перечитай Буття 18:25. Він говорить про 
Бога як  про Суддю, і знає, що Він буде робити те, що праведно. Бог справедливий і праведний. Він 
оголошує людство невинним чи винним. Він єдиний, хто здатний на це. Ми всі згрішили і позбавлені 
(Римлянам 3:24) ознак досконалості, котрих вимагає Його святість. 

Авраам визнав, що Бог є справедливим суддею і що Він може вилити Свій гнів на людину за те, що ми 
заслуговуємо, або ж Він може вилити благодать (Бог дає те, чого ми не заслуговуємо) і милість (Бог не 
дає того, що ми заслуговуємо). Авраам також визнав праведність Божу, і вірив, що Бог здатний робити 
тільки праведні речі, тому що і праведність, і справедливість є частиною того, хто Він. Це – Його ДНК. 
Він не може зректися Себе.    

РОЗДУМИ:   
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1. Згадайте час, коли ви мали право обірвати якість стосунки, тому що інша людина зрадила вас, 
можливо, зганьбила ваше ім’я, або ранила в інший спосіб. 
__________________________________________________________________________ 
Справедливість говорить, що ви маєте повне право розірвати стосунки, або навіть притягнути 
людину до суду. Можливо, хтось третій прийшов до вас, представляючи цю людину, і прохав від її 
імені. Ця сторона визнавала, що ви маєте повне право завершити стосунки і притягнути цю 
людину до суду, але він чи вона просили вас не зрікатись того, ким ви є, благали простити цю 
людину і прийняти її замість застосування справедливості.     

2. Ми знаємо, що справедливість потрібна, наприклад, коли порушується закон. Ми також знаємо, 
що час від часу ми робимо неправильні вчинки. Ми руйнуємо довіру в стосунках, підводимо 
когось. Але з усіма нами, напевне, траплялось таке, що незважаючи на наші вчинки, друг, чоловік, 
чи колега реагували з любов’ю. Ми діяли егоїстично і заслужили на справедливість. Ми точно не 
заслужили любові та прощення, котрі вони виявили. 

ЗАСТОСУВАННЯ: Думаючи про стосунки в своєму житті … 
• Згадайте час, коли ви мали повне право вимагати справедливості від когось, але раптом 

виявили любов і прощення.   
• Згадайте, кого це стосувалось. 
• Згадайте свій погляд на те, що трапилось, та їхній. 
• Згадайте, як все закінчилось. Ви мали право на справедливість, але обрали прощення. Ви б 

зробили чи сказали б щось інакше? 

МОЛИТВА:  Господи, дякую Тобі, що Ти справедливий Бог. Ти справедливо правиш світом. Я пам’ятаю, 
що Твоя справедливість називає мене винним, але Ти вчинив милостиво, запропонувавши мені Свою 
любов і прощення. Дякую, що простив мене і дав мені можливість запропонувати іншим любов і 
прощення. ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Частина 4 

ВЧЕННЯ:  В цій історії Авраам відіграє особливу роль, коли веде з Богом перемовини від імені людей 
Содому і особливо свого племінника Лота. Авраам заступався за них, а саме за людей Содому, за свого 
племінника Лота та його сім’ю. 

ВИЗНАЧЕННЯ:  Заступництво – це коли ми стаємо перед Богом від імені інших і просимо за те, 
що турбує інших. В 1Тимофію 2:1 ми всі закликані стати заступниками, які приходять перед 
Господа заради інших. 

ЗАСТОСУВАННЯ: Одне з застосувань цієї історії в тому, що ми покликані бути людьми, котрі молять 
Бога за інших. За хворих друзів, які переживають тяжкі часи, втратили роботу, або тих, чиї діти відбились 
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від рук - це все приклади того, коли ми можемо бути заступниками, які приносять перед Господа від їх 
імені те, що турбує їх. 

1. Хто є в моєму житті, за кого я можу заступитись? _________________________________ 
2. Яку саме проблему я можу принести перед Бога від її/його імені? ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
3. Що я можу попросити в Бога про те, що турбує цю людину? ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

КОПАЮЧИ ГЛИБШЕ: В Римлянам 8:26-27 ми знаходимо велику втіху в тому, що знаємо, що Дух 
Божий – наш Заступник. Він знає те, що нас турбує і волю Божу для нас. Як наш Заступник, він молиться 
за нас навіть коли ми не знаємо, за що молитись. В своєму записнику відзначте, що саме приносить вам 
втіху, коли ви знаєте, що Бог слухає Святого Духа, котрий Заступається за нас.  

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ТЬ: Нам потрібно постійно нагадувати, що Дух Божий заступається за нас в 
молитві. Це приносить нам втіху і впевненість. Запишіть ці два вірші (Римлянам 8:26-27) на картці та 
почніть вчити їх напам’ять. Почніть розбивати ці вірші на речення та фрази. 

1. Що нам сказано у вірші 26? 
a. Коли, сказано у вірші, Дух допомагає нам?  ___________________________ 
b. Чи ми завжди знаємо, за що молитись? ________________________________________ 
c. Коли ми губимось, що Дух робить для нас? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 
2. Що нам сказано у вірші 27? Чому нам не варто ніколи боятись? __________________________  

_____________________________________________________________________________ 
Частина 5 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Що викликає у вас розчарування або з чим ви не можете впоратись? Які думки спонукають вас 

вважати, що ваша ситуація або обстав ниви неможливі? __________  
______________________________________________________________________________ 

2. Наскільки вас втішає знання, що Святий Дух близько знає вас, і знає про вас більше, ніж ви самі? 
________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Що змінило б знання того, що Дух святий заступається за вас, в тому, як ви ставитесь до 
проблемних людей, непростих ситуацій і важких обставин в вашому житті? ______________  
______________________________________________________________________________ 

4. Як ви могли б приготуватись до майбутніх важких часів, котрі без сумніву будуть траплятись?  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ВЧЕННЯ: Приходити перед Бога за інших – це привілей. Авраам сміливо вів перемовини з Богом. Він 
визнавав, що він – лише пил та попіл, але продовжував благати про милість. Хоча гріх Содома та Гомори 
був таким страшним, що ці міста мали бути поглинені Божим гнівом, Авраам вірив, що він міг 
перемінити серце Бога і змусити Його передумати. Його стосунки з Богом були дуже близькими. Авраам 
мав стосунки з Тим, хто міг знищити його, але так само стосунками з Тим, Хто слухав благання Авраама 
про милість для інших. 

МОЛИТВА: Авраам сміливо і смиренно приходив перед Господа. Сміливо та в смиренні приносьте свої 
молитви перед Ним, підносячи слова, сповнені хвали та подяки, прохань та турбот __________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Подумайте про конкретну людину чи ситуацію, та станьте заступником за цю людину чи ситуацію. 
Сьогодні, Господи, я згадую ______________________________________________________. Я молюсь, 
щоб ___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
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УРОК П’ЯТИЙ 

ЗБІЛЬШИВСЯ ЇХНІЙ КРИК 
БУТТЯ 19 – ЗНИЩЕННЯ СОДОМУ ТА ГОМОРИ 

U  

ОГЛЯД УРОКА 5 

 Огляд: Буття 19        

Вступ         
 Урок 5:  Буття 19        

• Ангели прибувають в Содом    
• Небажані гості з міста     
• Квапливі дії      
• Бог, справедливий і милосердний   
• Копаючи глибше: Римлянам 1:18-32      
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            ЗБІЛЬШИВСЯ ЇХНІЙ КРИК 
U  

ВСТУП 

У цьому уроці ми чітко бачимо, як Божий гнів вилився на всю безбожність і злобу людей Содому та 
Гомори. Це тривожна історія, яку треба прочитати, бо вона яскраво розкриває справедливість Бога, якої 
вимагає Його святість. Він не виявляє жодної поблажливості до людей цих міст. Ангели діяли з великою 
рішучістю. Вони закликали Лота: «Поспішай!» А коли Лот замислюється, вони схопили їх за руки і 
безпечно вивели з міста. Лот, його дружина та його дочки були милостиво врятовані. Суд вилився на 
Содом і Гоморру, але терпіння і лагідність – на родину Лота. 

В попередньому уроці ми бачимо Божу благодать до Авраама, коли Бог обіцяє йому відповісти на 
молитву щодо Лота, його родину та міста Содом й Гомора. В уроці 5 ми бачимо Божу справедливість в 
дії, оскільки міста знищені через беззаконня, і великий крик проти них досягав Бога. Ми також 
знаходимо, що Бог діє з милосердям, коли Він рятує життя Лота та його сім'ї. Бог був засмучений гріхом 
людей Содому, проте Його любов панувала над тими, кого любив Авраам, і він дотримувався обітниць, 
які дав йому. 
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      ЗБІЛЬШИВСЯ ЇХНІЙ КРИК 
U  
Частина 1 

ВСТУП: Буття 19 – це дещо проблемний розділ для вивчення. Його зміст є джерелом протиріч для 

деяких людей, але ми повинні пам'ятати, що метою цього дослідження є не сперечатися або боротись 

проти окремої позиції, а скоріше, отримати знання про те, що написано в Біблії, з розумінням, що 

написано це Боже Слово для нас. 

ЗАВДАННЯ:Прочитайте Буття 19:1-29. 

ВПРАВА: В кінці Буття 18 ми читаємо, що після завершення розмови Господь залишив те місце, і 

Авраам пішов додому. Хоча ми не знаємо, куди направився Господь, ми дізнаємось з Буття 19:1, що два 

ангели попрямували  до Содому. 

1. В який час дня це відбувалось згідно з віршем 1? ______________________________________ 

2. Кого вони зустріли? _________________________________________________________ 
3. Де він був? _________________________________________________________________ 
4. Якою була перша реакція Лота, коли він побачив їх? _________________________________  

Ворота міста були типовим місцем зустрічей чоловіків в місті. В Бутті 18:1 ми бачимо, як Авраам 

сидить біля входу в свій намет. 

5. Гостинність, яку виявив Лот, була подібна до гостинності Авраама. Що він запропонував мужам у 

вірші 2?  _________________________________________________________ 

ПИТАННЯ: 
1. Ви думаєте, Лот впізнав їх? Чому так або ні? _______________________________  

______________________________________________________________________________ 
2. Одразу ж він виявляє їм щедру гостинність. Чи виглядає Лот старанним та наполегливим в своєму 

бажанні прийняти їх в себе вдома? Чому так чи ні? ________________ 

______________________________________________________________________________ 

Що сказано у вірші 3? _______________________________________________________ 

3. Пам’ятайте розмову Авраама з Господом у попередньому розділі. Ви хотіли б виховувати своїх 

дітей в таких містах як Содом та Гомора (Буття 18:20-21)?  Чому? Чому ні? 

__________________________________________________________________________ 
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Щось тут попросту не так. Будьте уважними, коли ми продовжимо вивчення. 

Частина 2 

ВПРАВА:  
1. Як двоє мужів відреагували на запрошення Лота в його дім? ___________________________|  

______________________________________________________________________________ 
2. З вірша 3 як ми дізнаємось, що Господу була неприємна така ідея? ____________________  

______________________________________________________________________________ 

3. Лот знову намагається виявити гостинність до ангелів. Що він приготував їм? 
______________________________________________________________________________ 

4. Є натяк на те, що щось відбувається не так, тому що ми читаємо – хліб,я ким він пригостив їх 

було зроблено без ___________________________. Складається враження, що Лот все робить 

похапцем?. Хліб без дріжджів не буде підходити довго в порівнянні з квасним хлібом. 

Порівняйте це зі стравою, котру приготував Авраам в Бутті 18:6 і наступних віршах:  

_____________________________________________ 

5. Вірш 4: Перед тим, як вони полягали спати, хто навідався? _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Чого вони хотіли від цих мужів (вірш 5)?  «Виведи ________________________________». 

В Бутті 13:13 ми дізнаємось, що люди Содому були «______________________________ 

____________________________________________________________________________». 

В розділі 19 розповідається, яким саме був їх великий гріх і нечестя. 

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ: 
1. Є відчуття, що дії цих людей були частиною культури, прийнятої і Содомі. Очевидно, місто 

Гоморра нічим не відрізнялося. Опишіть стан цих людей та їх гріх. Це щось нове? Чи входило це 
в сімейну та соціальну культуру? ______________  
______________________________________________________________________________ 

2. Якщо б ви були на місці Лота  в цей момент історії, що б ви зробили? Це ваші гості. Вони 
прийшли до вашого будинку, щоб поїсти і провести ніч. Зовні, ти знаєш, що твій дім оточений 
людьми, які хочуть скористатись твоїми гостями для  свого беззаконня та гріха. Як ти відповіси 
їм? ________________________________________________________ 

ВПРАВА: 
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1. Лот виходить назустріч людям.  Вірш 6 розкриває дві речі, котрі Лот зробив і сказав, що 

породжують питання стосовно його власних дій і поведінки. Лот вийшов їм назустріч і 

«_____________________________________________________________». 

2. На що вказували такі дії? ______________________________________________ 
3. Як він звертався до них? _______________________________________________________ 
4. У вірші 7 що запропонував їм Лот? _____________________________________  

______________________________________________________________________________ 

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ: 
1. Лот обрав жити в землі Содому та Гомори. Коли він і Аврам розділили свої отари, Лот взяв свою 

сім'ю та стада і перебрався в землю, яка була цвітучою та зеленою, землю, яка забезпечила б 

рясне харчування для його тварин. Очевидно, з віршів 6 та 7 ми дізнаємось, що Лот познайомився 

з людьми, бо звертається до них як до друзів. Крім того, ми можемо також припустити, що він 

добре знайомий з їхніми безбожними шляхами, тому що він закрив двері за собою, коли пішов 

говорити з тими, хто вів перемовини, щоб гості не підслухали. Які думки та спостереження у вас 

виникають щодо характеру Лота? 

______________________________________________________________________________ 

2. На що схоже, коли батько пропонує своїх незайманих дочок цим людям і говорить їм, що вони 

можуть «робити з ними те, що їм подобається»? Батько, який чинить правильно, захищає своїх 

дочок. Лот забезпечував захист гостей у себе вдома за рахунок своїх дочок. У той же час слід 

враховувати культуру. Гості в межах будинку були під захистом цього будинку, і все мало бути 

зроблено для забезпечення цього захисту. Які думки та спостереження виникають у вас щодо 

характеру Лота в цій ситуації? 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Частина 3 

ВПРАВА: Далі розпочинаються агресивні дії чоловіків назовні Лотового дому. Зверніть увагу на їх 
тактику. 

1. Вірш 9 говорить: ««Іди геть! І сказали: Цей один був прийшов, щоб _____________________, а 

він став тут ___________________!  Тепер ми ______________ тобі заподієм, ніж їм!» Вірш 9 
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продовжується розповіддю, що вони сильно налягали на Лота і 

«____________________________________________». 

2. Яку тактику вони використовували у вірші 9, щоб отримати своє? _______________________ 

_____________________________________________ Вони звинуватили Лота в тому, що він діяв 

як суддя і закидали, що він вважав себе кращим за них. Мешканці міста прийняли Лота та його 

родину, хоч він і був для них чужинцем. Тепер вони бачать, що він не сприймає їх культурне 

середовище, і не слухаючи їхніх вказівок вивести гостей, Лот говорить їм, що вони чинять 

неправильно. Чи не вважали вони його дволиким, який говорить одне, а робить інше? 

______________________________________________________ 

3. Мужі в домі Лота беруть все в свої руки (вірші 10 і 11). Що вони роблять? 

a. ________________________  
b. і ________________________ Лота _____________________________________ і 
c. ____________________ двері 
d. А людей _______________________________________________________________ 

4. Що вони спитали в Лота у вірші 12? ________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

5. Що вони сказали Лотові робити? ____________________________________________________ 
6. Про які наміри вони розповіли Лотові? ___________________________________________ 
7. Чому вони збирались знищити його (вірш 13)? ________________________________________ 

8. Лот знайшов своїх майбутніх зятів. Що він сказав їм? ____________________  
______________________________________________________________________________ 

9. Як вони відреагували? ___________________________________________________________ 
10. Сутеніло, і ангели діяли дуже квапливо (вірш 15). Якими були їх настанови Лотові? 

__________________________________________________________________________ 

11. Як відреагував Лот (вірш 16)? __________________________________________________ 

12. Що ангели врешті-решт зробили, щоб змусити його та родину діяти? _____________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. Ангели вивели їх з міста безпечно, і дали їм дуже чіткі і нагальні настанови. Що вони сказали їм?  
a. ______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 
c. ______________________________________________________ 
d. ______________________________________________________ 
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14. У віршах 18-22 ми читаємо, що з якоїсь причини Лот просить в ангелів дозволу сховатись в 

маленькому місті ____________________. Складається враження, що його стан здоров’я та вік не 

дають йому змоги піднятись в гори до початку катастрофи. Що обіцяє ангел? 

______________________________________________________________________________ 

15. Вірш 23: Зійшла зоря. Лот безпечно досягає Цоару, і руйнація починається. Якою була б ваша 

реакція? _____________________________________________________________ 

16. У вірші 24 суд Божий і гнів виливаються на мешканців Содому і Гомори. Що пролилось на них? 

____________________________________________________ 

Зверніть увагу, що чітко сказано – саме Господь спричинив це. Господь зробив так, щоб це 

сталось. 

17. Руйнація була повною. Бог знищив міста. Вся долина була знищена. Загинули всі люди і всі 

рослини в долині. Як Бог дотримався Своєї обітниці Аврааму в Буття 18:32? 

_____________________________________________________ 

18. Далі йде вірш 26. Якою була настанова ангела у вірші 17? _______________________ Що зробила 

дружина Лота, і що трапилось? __________________________________________ 

19. У віршах 27-28 ми бачимо Авраама на місці, де він перемовляв з Господом про праведних.  Що 

він побачив, поглянувши на Содом і Гомору? ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. Дуже просто вірш 29 підводить підсумки розділу: 

a. Бог ________________________ міста тієї околиці. 
b. Бог ________________________ Авраама. 
c. Бог ________________________ Лота _________ від катастрофи, що знищила міста, де 

жив Лот. 

Частина 4 

ЩО МИ ДІЗНАЄМОСЬ ПРО БОГА? Вірш 16 закінчується важливими словами:  «через Господню до 

нього __________________________________ (милість)». Слово милосердний має для нас важливе 

значення. Як ви можете пам’ятати, слово милість означає, що ви не отримуєте того, на що заслужили. Лот 

зазнав впливу культури, в якій він жив зі своєю сім'єю. Складається враження, що хоча він і не і не брав 

участі в беззаконнях людей, але, схоже, він залишався сліпим і глухим до сексуальних практик, що були 

прийняті в місті, де він жив. Він приймав ці дії, хоча і не стосовно себе, а стосовно інших. Бог 
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втручається зі Своєю милістю до Лота та його сім'ї, щоб сам Лот сам не був залучений до цього та не 

став остаточно захисником такого способу життя. Для подальших посилань читайте Римлянам 1:32 та 

Римлянам 2:16, а також розділ «Копаючи глибше» у Частині 5. 

Ми бачимо, як Божа справедливість проявляється, коли Його рука гніву знищує беззаконня. Ми бачимо 

Божу благодать, Його незаслужену любов. Його благодать виливається на тих, хто живе у стосунках 

любові з Ним. Його благодать виливається навіть на тих, хто відхилився від близьких відносин з Ним. 

Бог пам'ятає Свої обіцянки. І ми бачимо Його милість в дії роботі, коли Він намагається врятувати 

людство від заслуженої смерті і несе визволення.  

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ: 
1. Бог милостивий. Коли ви переживали Божу милість? ___________________ 

______________________________________________________________________________ 
2. Часто Бог являє нам Свою милість через інших. Розкажіть про ваш досвід. Згадайте час, коли вам 

випадала можливість явити Божу милість комусь, стримавши те, що ця людина могла заслужити і 
давши йому/їй те, чого вона не заслуговувала.  
______________________________________________________________________________ 

3. Які думки і відчуття виникають у вас, коли виз згадуєте цю ситуацію? ____________________  
______________________________________________________________________________ 

Частина 5 

КОПАЮЧИ ГЛИБШЕ: В Бутті 19:30-38 ми можемо прочитати решту історії про Лота та його двох 

дочок. Ця історія не є приємним коментарем до життя Лота. Після того як батько сп’янів, дочки 

завагітніли, а їх нащадки стали батьками моавів та синів Аммону. Два племені, які стали незмінними 

ворогами для Божого народу багато років потому, коли ізраїльтяни прийшли до Землі обітованої. 

Інший біблійний уривок, що має відношення до зла, про яке написано в Бутті 19, знаходиться в Римлянам 

1:18 (і до Римлян 2:16). Цей розділ також не є позитивним, веселим і захоплюючим матеріалом, але він 

глибоко проникливий. Він говорить до людей часів Авраама і Лота; він говорить до людини першого 

століття (часів апостола Павла) і він говорить нам також у ХХІ столітті. Історія про Содом і Гоморру в 

Буття 19 та уривок з Римлянам 1 і 2 говорять про сексуальні гріхи. Цикл гріхів, який згадується в 
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посланні до Римлян, не обмежується лише сексуальними гріхами, але включає всі види гріха. Визначте 

схему, за якою цей цикл переходить від байдужості та толерантності до прийняття і, зрештою, до захисту 

аморальності? _______________  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Використовуючи Буття 19 та Римлянам 1-2 подумайте, як ви бачите прояви Божої справедливості і 

милосердя в біблійні часи та в теперішні дні. Чи вірите ви в те, що Слово Боже є істиною для вас? ___  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

МОЛИТВА: Господи Боже, Ти виявив Свою любов, врятувавши Лота та його родину від катастрофи, яка 
впала на Содом та Гомору. Іноді я відчуваю напругу між потужним потягом безбожності і незламною 
любов'ю, яку Ти являєш, коли рятуєш мене, береш за руку і виводиш з усього, що хоче поглинути мене. 
Дякую за Твою милість. Дякую за Твоє Слово Істини. Дякую за привілей молитися за тих, хто ще не знає 
Тебе. Будь милостивий до них і допомагай їм. Особливо я прошу за _________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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УРОК ШОСТИЙ 

ДЕ ЯГНЯ? 
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Вступ           
 Урок 6:  Буття 21-22        

• Народження Ісака       
• Бог випробовує Авраама      
• ВИЗНАЧЕННЯ: Страх      
• Ісус, Жертва       
• Авраам і жертвоприношення Ісака    
• Вірою Авраам…       

Огляд модуля         
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                    ДЕ ЯГНЯ? 
U  

ВСТУП 

Сміх є прекрасним виразом емоцій, які Бог дав людям. Ми сміємося над багатьма різними речами, і 
сміємось багатьма різними способами. Прояв гумору – це сміх. Радість змушує нас сміятися. Сюрприз, 
любов, свято і хороші новини – все це спонукає нас сміятись. Сміх змушує нас відчувати себе добре і дає 
здоров'я нашим тілам. 

Біблія вчить, що є час для сміху та час на сльози (Екклезіяст 3: 4). Навіть Бог сміється. Він сміється над 
тими, хто в невір’ї зневажає Його та Його Помазанця (Псалом 2: 4), над тими, хто звинувачує праведників 
(Псалом 37:13). Сміх може передавати цілу гаму тонких і не дуже тонких натяків. 

Цікаво спостерігати сміх в історії Ісака. Два рази в Бутті 17 є посилання на сміх. Коли Бог сказав 

Авраамові, що Сарра стане матір’ю народів, Авраам впав на обличчя і сміявся над собою. Бог сказав, що 

у Сарри буде син, а його ім'я буде Ісак, а це означає «він сміється». У розділі 18 ми читаємо, що Сара 

засміялася за ширмою, коли відвідувачі сказали, що вона народить сина. Вона подумала: «Коли я вже 

постаріла, і мій чоловік старий, чи випаде мені така радість?» Коли Ісак народився і його батько назвав 

його, Сарра сказала: «Бог спричинив мені сміх, і кожен, хто почує про це сміятиметься з мене». 

Ми всі повинні визнати, що ми сміємося над неможливим, навіть коли Бог це визначив. Ми сміємося над 
неймовірним, оскільки з людської точки зору неможливо, щоб зачаття відбулося між чоловіком і 
дружиною, яким зараз відповідно 100 і 90 років. І Авраам, і Сарра сміялися, бо знали, що нічого не 
зможуть зробити, щоб це стало можливим. Ми навіть сміємося над власною безпорадністю і називаємо 
це безглуздям. Жінка хоче стати матір'ю. Чоловік хоче стати батьком. Дочка хоче благочестивого 
чоловіка. Син хоче любові богобійної жінки. 

Незважаючи на наш сміх у невірстві, те, що Бог обіцяв, стало реальністю, і Ісак нарешті народився! 
Звичайно, там був сміх та сльози радості! Ісак, як випливає з його імені, приніс сміх від Господа до дому 
цих новоспечених батьків. І нас всіх запрошують сміятися разом з ними. Протягом багатьох років люди 
сміялися з Сари. Подивіться на сміх у своєму житті. Бог приносить сюрпризи в наші життя, неочікувані 
сюрпризи, незвичайні і навіть неймовірні. Подивіться навколо себе і відзначте причини для сміху, коли 
Він приходить до вас через життя інших людей. Пам'ятайте, і Бог сміється! 
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 ДЕ ЯГНЯ? 
U  
Частина 1 

ВСТУП: Ми продовжуємо історію Авраама і Сарри. Бог не лише пообіцяв їм, що в них будуть нащадки, 

але що протягом року Сарра завагітніє і народить сина. Історія продовжується в Бутті 21.  В цьому уроці 

ми сфокусуємось на Бутті 21:1-7 і Бутті 22:1-19. Прочитайте ці два уривки в їх послідовності. Ставте 

питання по ходу читання. Наприклад, хто є головними героями, і що вони роблять? Питайте, хто, що, де, 

коли і як? Це допоможе вам оживити історію. 

ВПРАВА: Ми довго чекали разом з Авраамом і Саррою, щоб почути слова Буття 21:1-2. Господь 

милостиво виконав свою обітницю Саррі.   

1. Що саме зробив Бог згідно вірша 2? ________________________________________ 

2. Як Авраам назвав його (вірш 3)? __________________________ 

3. Авраам дотримувався всіх Божих заповідей для тих, хто хотів жити під завітом, який він уклав з 

Авраамом. Якою була заповідь в Буття 17:12? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Обрізання не було питанням вибору для чоловіків, котрі були частиною дому Авраама. Тому, коли 

Ісакові було вісім днів, його _________________________ (вірш 4). 

4. Бог хотів переконатись, що будь-хто, хто колись читатиме цю історію, розумітиме, що Авраам був 

старим. Згідно Буття  18:12 Саррі було _____________________ а Авраамові було ____________.  

Іншими словами, з людської точки зору це було неможливо. В Буття 21:5 сказано, що Авраамові 

було ______ років, коли народився Ісак! Саррі було ______ років! 

5. Ісак означає _____________________. Яке значення має ім’я Ісак в зносках у вашій Біблії? Зважте 
на сміх, котрий тривав багато років, поки вони очікували виконання обітниці: 

a. Буття 17:17 – Хто сміявся? ________________________ Що він сказав? _______  

________________________________________________________________________ 

b. Буття 18:12 – Хто сміявся? ________________________ Що вона сказала? ______  

________________________________________________________________________ 

c. Буття 21:6 – Хто сміявся? _________________________ Що вона сказала? ______  

________________________________________________________________________ 
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6. Цікаво поглянути на дві речі: 
a. Які були види сміху?  В Бутті 17 і 18 сміх був через невірство. схоже, вони відчували себе 

безпорадними. 

b. В Буття 21:6 сміх звучить не через невірство, але з радості і вдячності. Дана колись 

обітниця нарешті виконана. 

7. Що було в центрі їх уваги, що змусило сміятись в невір’ї? ______________________________ 
8. Що було центром уваги, коли вони раділи виконанню обітниці? _________________________ 
9. Спочатку вони дивились на себе. Як вони могли б сказати сьогодні, «їх годинники вже 

відцокали». Їхні тіла були старими та зношеними. Коли ж вони сміялись з радості, вони дивились 

на Господа і на те, що Він зробив, незважаючи на їх безнадійне становище. Згадайте Буття 18:14. 

______________________________________________________________________________ 

ОСОБИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ: Людський розум схильний до того, щоб спочатку дивитися всередину і 
зважувати свій потенціал і можливості. Ми намагаємось виконати речі самостійно, і часто не шукаємо 
допомоги і керівництва, котрі пропонує Бог, аж поки не визнаємо, що те, що ми намагаємося зробити, 
неможливе. Іноді допомога приходить через інших людей. 

Коли ви зіштовхувались з чимось неможливим, з тим, що перевищує ваші можливості? Чи було це, з 
вашої точки зору, в сфері, де ви слабкі? Як ви реагували на цю можливість? Сміялись? Ви говорили собі: 
«Хто, я? Ви, напевне, жартуєте. Я не можу цього зробити »? Часто ми говорили це тому, що дивились 
лише на себе. Часто інші бачили у вас потенціал, який ви ще маєте віднайти. Перерахуйте деякі з тих 
речей, які вас, можливо, просили зробити, і ви сміялись з невірством, але потім сміялися з радістю і 
хвалою. Запишіть свої думки: ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

Частина 2 

ВЧЕННЯ: Буття 22 містить одну з найбільш драматичних історій. Вона здається неймовірною. Чому Бог 

вчинив так? Чому було потрібно випробовувати Авраама? Чи ж довгого очікування сина було 

недостатньо для них? Якщо Ти, Боже, любиш Своє творіння, чому Ти випробовуєш їх? Погляньмо. Нам 

допоможе, якщо ми прочитаємо Буття 22:1-19. 

ВПРАВА: Пізніше Бог вирішив випробувати Авраама.   
1. У вірші 2 що Бог наказав зробити Авраамові? ______________________________________  

______________________________________________________________________________ 
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2. Не мало виникнути сумнівів, про кого Бог говорить, коли Він сказав: « Візьми свого ________, 

свого __________, ___________________, якого ти полюбив». 

3. Вони мали піти в область Морія. Гора Морія – це гора, на котрій буде збудовано Єрусалим, в 
котрому потім величний _______________ для ___________________ Царів буде збудовано (2 Хр. 
3:1). Гору Морія пізніша назвали горою Сіон. 

ВЧЕННЯ: Вимога до Авраама принести в жертву свого сина як цілопалення не була незвичайною. Люди, 
що населяли землю, приносили своїм богам цілопалення. Вважається, що такі жертви були почесними, і 
цього вимагали боги. Незвичним було те, що Бог Авраама просить людської жертви. Пам'ятайте, що 
Адам і Єва не були вбиті Богом через їх гріх непослуху. Каїн не був убитий Богом за те, що вбив свого 
брата. Ной, Авраам, Агар та Сарра також не були знищені за свої гріхи. Бог Авраама сказав йому, що він 
буде батьком народів. Цей Бог уклав завіт з Авраамом, що буде його Богом, а Авраам і його нащадки 
будуть Його народом.   

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ: Як ви думаєте, чому Аврааму було сказано принести в жертву свого сина 
Ісака, сина обітниці? ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

РОЗДУМИ: 
1. Ви можете уявити, що Авраам мав відчувати в своєму серці, коли збирався в дорогу (вірш 3)? 

Рано наступного ранку він піднявся, нарубав дрова, зібрався, і пішов з Ісаком і двома слугами. Ви 

можете уявити прощання з Саррою? Якби він сказав їй, що промовив Господь? Чи знала вона, що 

більше ніколи не побачить сина? Багато речей ми не знаємо напевне; ми можемо лише уявити 

собі. Що приходить вам на уяву? _________  

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Їх подорож тривала три дні, і Авраам знав, що наближався час, коли він має принести Ісака в 

жертву (вірш 4). У вірші 5 вони залишили двох слуг, сказавши, що підуть на гору поклонитись і 

повернуться. Будувати вівтарі для поклоніння не було чимось незвичним для Авраама. Ми не 

знаємо напевне, але можемо уявити, що Ісак був знайомий з поклонінням  і принесенням в жертву 

тварин. 

3. Вірш 6 розповідає, що Авраам дав Ісакові нести дрова, а сам поніс вогонь (напевне, палаюче 

вугілля) і ножа. Уявіть собі розмову по дорозі до місця жертвоприношення. Ісак швидко зрозумів, 

що дечого не вистачає. В них були дрова і вогонь, але не було ягняти для жертвопринесення. 
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4. Уявіть, що двоє слуг лишились позаду. Вони могли вже не чути розмов, а лише бачили як батько й 
син ідуть разом для поклоніння. 

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ: Слова, котрі Авраам відповів своєму синові, варто помістити в бібліотечку 

свого серця і розуму. Що він сказав у вірші 8? Запишіть ці слова: «Бог ___________  

___________________________________________________________________________________». 

Знову ж, буде добре,якщо ви запишете ці слова собі на картку. На додачу до вірша запишіть на картці 

думки і, можливо навіть, молитви свого серця. Потім протягом наступних днів вивчіть вірш, щоб ці слова 

ніхто не зміг вже забрати в вас. 

Частина 3 

ВПРАВА:  
1. Вірші 9 і 10 містять багато фактів. Що зробив Авраам? 

a. Збудував _________________________________________________ 
b. Розклав ______________________________________________ 
c. Зв’язав ________________________________________________ 
d. Поклав __________________________________________________ 
e. Простяг _______________________________________________ 
f. Взяв __________________________________________________ 

2. Варто поставити питання: А як же Ісак? Що він робив, коли зрозумів, що жертвою стане він? Що, 
ви думаєте, він дізнався про свого батька та його віру в Бога? 
_________________________________________________________________ 

3. Чи могло щось бути важчим для батька в цей момент? І в цей момент Бог втручається. Вірш 11 

починається невеличким словом «І…» Ангел Господній покликав Авраама. Що він сказав 

Авраамові у вірші 12a? ____________________________________  

______________________________________________________________________________ 

4. Для чого випробовувати (вірш 12b)? 

_________________________________________________________ 

Бог знав; Авраам знав; Ісак знав. 

ВЧЕННЯ:  Ми знаємо, що Авраам боявся Бога (Буття 22:12). 
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• ВИЗНАЧЕННЯ: Страх має різні значення. В цьому уривку страх не означає, що хтось боїться, а 
радше – що хтось любить і шанує, поважає, чтить, і ставиться благоговійно. Авраам боявся Бога 
навіть більше, ніж любив свого сина. 

КОПАЮЧИ ГЛИБШЕ: В кінці вірша 12 є посилання до слова «син». Знайдіть вірш в колонці для 

паралельних місць. Одне з посилань вестиме на вірш 2 Буття 22, де Бог чітко говорить, що син Авраама, 

одинак, має стати жертвою. Інше посилання – Івана 3:16. Запишіть цей вірш:  ____________  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1. В цьому уривку, хто такий Отець? _________________ 
2. Хто – Єдиний Син? ____________________ 

З цих посилань ми дізнаємося, що історія в Буття 22 передує події, котра відбудеться через багато років, 

також на горі Морія, горі Сіон, коли з Його великої любові до нас усіх Бог віддає Свого єдиного Сина 

Ісуса як остаточну жертву за всі наші гріхи та за гріхи всього світу. 

Для жертви за гріх Небесний Батько не міг зупинити принесення Його Сина на жертовнику-хресті. Він не 

міг зупинити жертвопринесення, бо людина не була б врятована від вічної смерті. У заростях не 

знайшлось жодного ягняти. Жодної іншої жертви не знайшлось! Тільки смерть Його досконалого Сина. 

Отже, Він дозволив це, і через пролиту кров Ісуса всі гріхи людства були прощені. Все людство може 

отримати прощення гріхів через жертву Ісуса. 

Для допитливого учня існує ще одне перехресне посилання. На додаток до Івана 3:16 зверніть увагу на 1 

Івана 4: 9. Знову бачимо, що і Старий, і Новий Заповіти пов'язані з цими перехресними посиланнями. Яке 

розуміння ці вірші додають до того, що вив вивчили про жертву, яку Бог приніс за гріхи світу? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ:  Буття 22:12 починаючи словами: «Бо тепер Я довідався…» Івана 3:16, а також 

1 Івана 4:9 – це вірші, котрі теж варто вивчити. Запишіть їх на картці, щоб мати при собі і зберегти їх у 

своїй скарбничці Слова Божого. Подивіться також на вірші, що оточують ці уривки, особливо в Новому 

Заповіті. Вони доповнять те, що ви вивчили, мудрими думками. Нехай ваш пошук скарбів дорогоцінного 

Слова принесе вам задоволення!І не забувайте ділитись цими скарбами своєї бібліотечки з іншими. 
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Частина 4 

ВПРАВА: Емоції батька та сина, напевне, зашкалювали. Син, якого він мав принести в жертву, уникнув 
смерті! 

1. У вірші 13 замість пролиття крові Ісака, що стало жертвою цілопаленням для Бога? 
_______________ Знов, нам нагадують, що пролиття крові – це прийнятна жертва для Бога.  

2. Авраам назвав це місце Єгова-Іре, що означає __________________________________.  
Звертаючись до Івана 3:16 ми знов помічаємо, що Бог нагледів Свого сина як нашого Спасителя. 

3. Вірші 15-18 починають звучати знайомо. Своїми словами скажіть, що Бог сказав Авраамові: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. І у вірші 19 сказано, що Авраам і Ісак жили  в _____________________________. 

ЩО МИ ДІЗНАЄМОСЬ ПРО БОГА: Напевно, ще одне слово, яке знову нагадує нам про велику любов 
Божу до людства, це слово «милостивий». Господь виявив милість Саррі. Він  дотримав Своєї обіцянки 
їй. Ми бачимо Бога милостивим на цьому уроці. Милість нагадує нам про Божу благодать, вилиту на нас. 
Ми нічого не заробили й не заслужили, і в нас немає нічого вартого, тільки Його благодать дана нам. Він 
милостивий і дотримується Своїх обіцянок. Він милостивий і рятує нас від нашого гріховного стану, 
віддаючи Свого єдиного Сина. Він милостивий і забезпечує всі наші потреби – тілесні чи душевні. 

ОСОББИСТЕ ЗАСТОСУВАННЯ:   
1. Чим більше ми дізнаємось про Бога, тим більше ми розуміємо, як мало ми можемо зробити. Ми 

можемо знайти застосування цього уроку, коли дивимось на Авраама. Його найпершою реакцією 

на Божу благодать було поклониться Господу. Він поклонився, коли він І Ісак принесли в жертву 

ягня. Що може стати нашою жертвою, актом поклоніння? Псалом 51:17 говорить нам, які жертви 

приймає Бог. Прочитайте вірш: «Жертва Богові… ______________ 

_________________________________________________ Ти не погордуєш». 

2. Якою буде жертва вашого серця, коли ви приносите Йому зламаний дух, зламане серце, сповнене 
каяття, коли сповідуєте свої гріхи, свій сором і провину? Приділіть час, щоб чесно поділитись 
цим з Господом. ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Богу приємні наші слова і прояви подяки. Прочитайте Псалом 51:15. «…язик мій звістить Тобі 

хвалу». То ж як ми прославляємо Бога? Що це означає? Якщо ми прославляємо Його, що ми 

скажемо? Ми прославляємо Його, ділячись з Ним словами подяки. Дякуйте Йому за те, ким Він є. 

Перегляньте розділи «Що ми довідались про Бога» в попередніх уроках. Подякуйте Йому за те, 
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що Він зробив. Подякуйте Йому за те, що Він забезпечив. Нам всім приємні слова вдячності за 

щось, що ми сказали чи зробили. Нам приємно, коли люди цінують щось, що помічають в нас. Не 

скупіться на слова хвали й подяки для Нього. 

МОЛИТВА: Нехай це буде час, коли ви приносите жертву хвали і подяки: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Частина 5 

ВСТУП: Історія Авраама майже закінчується. В Бутті 23 сказано, що Сарра прожила ________ років, і 

померла в _________________. В цьому розділі також розповідається про те, як Авраам придбав землю 

для поховання. Зараз можете перейти до Буття 25. 

ЗАВДАННЯ: Прочитайте Буття 25:7-11. 

ВПРАВА:  
1. Скільки прожив Авраам (вірш 7)? ________________________________ 

2. Що сказано у вірші про Авраама, коли він помер? _________________________________  

______________________________________________________________________________ 

3. Хто поховав його (вірш 9)? ________________________________________________________ 

4. Де він був похований (вірші 9-10)? _________________________________________________ 

5. З ким було поховано Авраама? _______________________________ 
6. Бог благословив Ісака після смерті його батька. Де жив Ісак? __________________________  

Примітка:Наступна частина уроку розроблена, щоб допомогти вам навчитись працювати з 
перехресними посиланням. Якщо в вашій Біблії нема перехресних посилань, просто 
використовуйте посилання, наведені у вправі. 

7. Зверніть увагу на посилання після слів Лахай-Рої. Знайдіть відповідне посилання в колонці. 

Прочитайте Буття 16:7-14. Ісак, син Авраама, вирішив жити недалеко від криниці Лахай-Рої. 

Згадайте інші обставини, в яких опинилась Агар, мати Ізмаїла, біля криниці Лахай-Рої до того, як 

Ізмаїл народився, а вона втікала від Сари.   
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ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ: Ми не часто думаємо про смерть, особливо в молодості. Але, 
можливо,зараз підходящий час подумати про те, що ви стаєте старше, і одного дня, як Авраам і Сарра, ви 
станете старими і помрете. 

1. Ви думали про те, де хотіли б бути похованими? 
2. З ким ви хотіли б бути похованими? 
3. Хто успадкує те, чим ви володіли? 
4. Ви залишите подарунки тим, хто житиме після вас? 
5. Що б ви хотіли, щоб інші сказали про вас, коли ви помрете? 
6. Що б ви хотіли залишити у спадок своїм дітям і нащадкам? 
7. Що ви робите зараз, щоб це стало можливим? 

МОЛИТВА: Господи Боже, Ти благословив Авраама та Сарру довгим життям. Ти був вірним і 
дотримався Своєї обітниці, що даси їм землю та сина. Ти поставив їх за батька та матір для народів, але 
вони побачили лише обіцяного сина Ісака. Як Ти був вірний їм, Ти був вірним і мені. Дякую за Твою 
велику любов, що виливається на мене і на всіх, кого я люблю. Думаючи, що моє життя теж колись 
закінчиться смертю, я молюся _____________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ВЧЕННЯ: Персонажі на зразок Каїна та Авеля згадуються в модулі «Божий задум, наш вибір». В цьому 

дослідженні є посилання на «розділ віри», Євреям 11. Завершуючи історію Авраама, розкриємо знову 

послання до Євреїв. Чотири речення присвячено Аврааму в цьому розділі, і починаються вони словами 

«Вірою…» Прочитайте Євреям 11:8-19 і, використовуючи маркер, підкресліть ці вірші. Тепер весь розділ 

Євреям 11 знайомий вам з вашого матеріалу про Авраама і Сарру в Бутті Буття 12-25. 

ВПРАВА: 
1. В Євреям 11:8 є два посилання. Ви зможете швидко визначити, де розповідається про Авраама з 

цих перехресних посилань. 
a. Що це за історія? _________________________________________________________ 
b. Які посилання наведені?  ____________________________________________ 
c. В якому розділі Буття Авраама було покликано, він отримав обітницю, і слухняно 

залишив все, навіть не знаючи, куди йде? Буття ________ 

Примітка: Для тих, в кого нема перехресних посилань в Бібліях – перехресне посилання веде до 

Буття 12:1-4,7. 

2. В Євреям 11:9 сказано, що «вірою» Авраам збудував дім в Обіцяній Землі. Він жив як чужинець в 

наметах в чужій землі. 
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a. Яке є перехресне посилання до слова «намети»? _________________  

___________________________________________ 

b. В якому розділі Буття це знаходиться?  Буття ______ і ______ 

Примітка: Для тих, в кого нема перехресних посилань в Бібліях – перехресне посилання веде до 

Буття 12:8 і Буття 18:1, 9. 

3. В Євреям 11:11 наведено декілька посилань. 
a. Що це за історія? _________________________________________________________ 
b. Яке посилання відноситься до слова «отець»? __________________________ 

c. В якому розділі Буття Бог виконав обітницю Авраамові?  Буття _____ 

Примітка: Для тих, в кого нема перехресних посилань в Бібліях – перехресне посилання веде до 

Буття 21:2. 

4. В Євреям 11:12… 
a. Яке посилання відноситься до слова «край моря»? _______________________ 

b. В якому розділі Буття розповідається про те, як Бог оновив обітницю завіту, яку склав з 

Авраамом?  Буття _____ 

c. Що це за обітниця завіту? ______________________________________________  
________________________________________________________________________ 

Примітка: Для тих, в кого нема перехресних посилань в Бібліях – перехресне посилання веде до 

Буття 22:17. 

5. В Євреям 11:17-19 згадується що одна знайома історія. 
a. Що за історія? _________________________________________________________ 
b. За яким посиланням можна визначити, де знаходиться ця історія? 

______________________________________________ Посилання, напевне, буде пов’язане 

з словом «жертва». 

c. В якому розділі Буття Бог випробовував Авраама, котрий слухняно приніс в жертву Ісака? 

Буття ______ 

 Примітка:Якщо в ваших Бібліях нема перехресних посилань, відкрийте Буття 22:1-10. 

Декілька розділів книги Буття розповідають нам історії  про Авраама. Декілька віршів в посланні до 

Євреїв нагадують нам про ці історії і надихають діяти з вірою, пишучи історії власного життя. Історії 

Авраама розповідають нам про Божу благодать, безумовну любов до тих, хто живе в стосунках з Ним. В 

той же час історії з життя Авраама нагадують нам, що Бог справедливий. Він милостиво чинить тим, хто 
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вірить в Нього. Його справедливість вимагає покарання гріха, але він слухає Свого Духа, котрий 

заступається за нас. Божа обітниця бути нашим Богом – це справді наше благословення!  
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ОГЛЯД МОДУЛЯ 

БОЖА ОБІТНИЦЯ 
НАШЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 
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БОЖА ОБІТНИЦЯ, НАШЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ 
U  

ОГЛЯД 

Ця вправа була розроблена, щоб відзначити ваше зростання і краще знання героїв Старого Завіту на ім’я 
Авраам і Сарра. Давайте розглянемо, які кроки нами було зроблено: 

1. Ми прочитали історію і записали факти, пов’язані з подіями. Які чотири історії ми вивчили в 
Уроках 3-6? 

a. Урок 3 ________________________________________________________________ 
b. Урок 4 ________________________________________________________________ 
c. Урок 5 ________________________________________________________________ 
d. Урок 6 ________________________________________________________________ 

2. Ми дізнались різні речі про Бога і людство. Які істини ми вивчили розділах, озаглавлених «Що 
ми дізнаємось про Бога?»  

a. Урок 3 ________________________________________________________________ 
b. Урок 4 ________________________________________________________________ 

c. Урок 5 ________________________________________________________________ 

d. Урок 6 ________________________________________________________________ 

3. Ми шукали, як можна застосувати уроки історії, що відбулась дуже давно, як знайти щось 

значуще та застосувати це практично до свого життя сьогодні. Яке застосування ми вивчили в 

кожній частині? 

a. Урок 3 ________________________________________________________________ 

b. Урок 4 ________________________________________________________________ 

c. Урок 5 ________________________________________________________________ 

d. Урок 6 ________________________________________________________________ 

4. Нарешті, ми розглянули Євреям 11. В цьому розділі декілька історій розкривають віру Авраама. 
Ми дізнались, використовуючи паралельні посилання, як швидко знаходити в Старому Заповіті 
історії, на які посилається Новий Заповіт. Ми рухались у зворотному напрямку від Нового до 
Старого Заповіту. Якщо ви детально вивчаєте послання до Євреїв і хочете переглянути одну з цих 
історій, але не знаєте, де вона записана, перехресні посилання вам допоможуть. 

ЗАВЕРШЕННЯ МОДУЛЯ «БОЖА ОБІТНИЦЯ, НАШЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ»: Будь ласка, 
продовжуйте навчання. Ви багато дізнаєтесь. Ви більш впевнено орієнтуєтесь в Біблії. З кожним етапом 
навчання вам стає все легше вивчати те, що Слово Боже говорить вам.  
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МОЛИТВА: Господи, дякую Тобі за Твоє Слово, яке говорить мені про мужів віри, як Авраам. Хоча він і 
не побачив всього, що Ти обіцяв йому, Ти дав йому бачити майбутнє очима віри. Він побачив те, що було 
обіцяно. Дай мені таку віру, щоб я міг повірити, що Ти милостивий і добрий до мене, віру в те, що Ісус – 
моя Надія. Дай мені дивитись очима віри, щоб знати, що я маю обітницю вічного життя з Тобою на 
небесах. ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

!  64



Інші біблійні уроки можна завантажити безкоштовно.   

Відвідайте сайт нашого служіння:  www.crosscm.org.   

Чекатимемо звістки від вас! 

Зв’яжіться з нами:  admin@crosscm.org 
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