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«ОСЬ, СИН ТВІЙ»
ВСТУП
Ісус був розіп’ятий. Його тіло було змучене болем. Йому було важко дихати. Його рот був
випалений та сухий. Його тіло, яке було покрите кров’ю, висіло на показ усьому світові. Але,
незважаючи на все, що Він терпів, в Нього було декілька незавершених справ. Послухайте, що Він
говорить в той час, як проходить через страшні тортури: «Отче, прости їм!», «Сьогодні будеш зі
мною в раю», «Мати, ось твій Син». Ісус сказав Своїм учням, що вони бачили Отця, тому що
бачили Його (Івана 14:9). Поміркуйте над цими словами Ісуса і знайдіть суть Його Батька. Тож
фраза звучить: «Який Батько, такий і Син».
Роками раніше Ісус закликав дванадцять чоловіків іти вслід за Ним і пообіцяв зробити їх ловцями
людей. Навіть на хресті Він навчав їх, показуючи їм приклад. Через послання Петра (1 Петра 2) ми
чуємо Його поклик та спонукання до того, щоб іти вслід за Ним, навіть тоді, коли ми проходимо
через випробування та переслідування. Той, за Ким ми ідемо, не вимагає від нас нічого більшого,
як те, що Він сам переніс. Дізнайтеся, що спонукувало Ісуса бути витривалим у всьому цьому.
Цінуйте все те, через що Ісус пройшов заради вас, завдяки Своїй любові та смерті. Подякуйте
Йому з вдячним серцем, бо Він став невинним злочинцем, який поніс наш сором. Це була воля
Божа, що «Той, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім».

«ОСЬ, СИН ТВІЙ»
УРОК 1
Частина 1
4

ВСТУП
Ісус висів на хресті з дев’ятої ранку (була ж третя година – Марка 15:25) до третьої години дня (о
годині ж дев’ятій –Марка 15:34). Автори Євангелій сім разів записали слова Ісуса, коли Він висів
на хресті. Ми коротко розглянемо ці речення, які сказав Ісус. Ще раз вам пропонується
наблизитися до хреста. Ісус ослаблений та на межі смерті. Його слова можуть бути важкими для
слухання, але їх не можна проігнорувати.
ЗАВДАННЯ
Прочитати Луки 23:34а. Знову ж таки, що каже Ісус? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
ВПРАВА
1. Лука записує перші слова Ісуса, які Він вимовив відразу після того, як в Його долоні і ноги
були забиті залізні цвяхи (найімовірніше, в кістки зап’ястя). Хрест був опущений у
виритий отвір в землі, через це його тіло ще більше травмувалося. І перші слова, які
прозвучали з вуст Ісуса: «Отче _________________ їм».
2. Історія розповідає нам, що в повному приниженні ті, яких розпинали на хресті, висіли
оголеними та виставленими на огляд. Ми також можемо уявити, що це було правдою і для
Ісуса, оскільки ми читали, що солдати поблизу були зайняті поділом Його одягу, кидаючи
жереб (вірш 34б). В Ісуса нічого не залишилося. Його буквально позбавили всього, але Він
молився за своїх ворогів: «Отче, _________________ їм, бо не ___________________, що
_____________________ вони!». Ісус просив Свого Батька пробачити тим, хто щойно
розіп’яли Його Єдиного Сина.
РОЗДУМИ
Роздумуючи над цим, було б дуже легко задати собі питання: «Що зробив я?» але чи це питання,
яке варто задавати? Ми не можемо просто мовчки сидіти і роздумувати над тим, що вчинив Ісус.
Він не вчинив жодного гріха. Він не вводив в оману своїх послідовників, Пилата чи когось іншого.
Він був тим, як Він про себе говорив. Ісус не відплачував і не погрожував тоді, як всі кричали свої
звинувачення в Його бік. Але Він насправді – «довірив Себе Тому, Хто справедливо судить» (1
Петра 2:22-23). Ваші думки: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Частина 2

5

ЗАСТОСУВАННЯ
1. Через те, що Ісус зробив те, що зробив, які наслідки є в моєму житті? Прочитайте 1 Петра
2:24. _________________________________________________________________________
2. На початку свого служіння Ісус навчав через Нагорну проповідь. Це записано в Матвія 5, 6
і 7. Прочитайте як Ісус навчає в Матвія 5:44. «А Я вам кажу: __________________________
_____________________________________________________________________________»
3. Те, чому навчав Ісус, було порядком нового царства, яке Він заснував, а нам усім дав
приклад, щоб ми були ___________________ своїх ворогів так, як і Він _________________
Своїх ворогів і молився за них. Ісус був точним образом Самого Бога для всіх. Він
відображав неперебірливу любов Свого Батька до Ісуса, який прийшов як досконалий Син
Божий.
4. Оскільки Ісус дав мені зразок, за яким я маю жити кожен день, в якому вигляді Бог може
використовувати моє життя, щоб відображати Свій образ для оточуючих? ______________
______________________________________________________________________________
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Ісус встановив для нас приклад. Його приклад був схожий на зразок, який ми простежуємо. Що
нам говорить апостол Петро в 1 Петра 2:20б-21? «… Але коли з ____________ терпите за _______
______________, то це ______________ Богові! Бо на це ви покликані. Бо й _____________
постраждав за _________, і залишив нам ________________, щоб _____________ ми слідами
Його». Випишіть цей вірш на картці для нотатків і роздумуйте над тим, що цей вірш значить для
вас…
•

З мукою терпіти за добрі вчинки

•

Переносити страждання в терпінні

•

Покликані страждати для праведності

•

Наслідувати Його приклад

МОЛИТВА
Напишіть свою молитву роздумуючи над прикладом Ісуса в 1 Петра 2:20б-24. _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Частина 3
ВСТУП
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Ісус щойно молився за своїх ворогів, і тепер Лука дозволяє нам підслухати розмову між Ісусом та
одним із злочинців. На початку обидва злочинці «…насміхалися з Нього» (Матвія 27:44). А тепер в
Луки 23:40 ми читаємо, як один із розбійників дорікає другому. Слухайте уважно …
ЗАВДАННЯ
Прочитати Луки 23:41-43.
РОЗДУМИ
Один злочинець щойно сказав іншому: « Ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки
свої беремо». Він визнав, що вчинив неправильно. Він заслуговує свого покарання, навіть смерті.
Він усвідомив свою потребу у прощенні. І до Ісуса він каже: «Згадай мене…», прости мене.
ЗАСТОСУВАННЯ
Як щодо мене? На якого злочинця схожий я – той, який продовжує кидати образи на Ісуса вірячи,
що в усьому була Його провина, що до цих пір Він залишався висіти на хресті, чи той, який просив
згадати його тому, що йому потрібен був Спаситель? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
РОЗДУМИ
Один злочинець щойно сказав другому: «Але цей чоловік не зробив жодного гріха». Знову
визнається невинність Ісуса у всяких неправдивих наклепах. Пилат не знайшов провини в Ісусі, як
і цей злочинець. Він невинний!

ЗАСТОСУВАННЯ
1. Чи прагну я визнати невинність Ісуса та визнати Його невинність перед іншими? Чи
хочеться мені звинуватити Його в подіях, які трапляються в моєму житті, ніби Він винен у
якихось неправомірних діях? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Яким чином моє життя відображає те, у що я вірю є правдою про Нього? _______________
______________________________________________________________________________
РОЗДУМИ
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1. А потім злочинець, який розкаявся, робить заяву. Він каже: «Згадай мене, коли прийдеш у
Своє Царство». Очі цього чоловіка були широко розплющені, оскільки він визнав Ісуса
Царем. Він чув образи та тих, хто глузував з Ісуса як царя юдейського, царя Ізраїлю. На
табличці, що висіла у Ісуса над головою, було написано: «Ісус із Назарету, Цар юдейський»
(Івана 19:19). Незважаючи на всі образи та знущання, цей чоловік визнав Ісуса царем.
2. Ісус охоче прощає цього злочинця, який визнав Його Сином Божим, Царем юдейським,
Царем Ізраїлю. Для Ісуса, це те, що приносить славу Його Батькові, який хоче, щоб всі
пізнали Його через Свого Сина, завдяки якому всі будуть врятовані і пізнають істину (1
Тимофія 2:4).
ЗАСТОСУВАННЯ
Так, Ісус – Цар Юдейський! Ісус також хоче бути і моїм Царем. Як і цей чоловік, чи визнаю та
усвідомлюю я невинність Ісуса? Чи прошу я в Нього прощення і щоб Він пам’ятав мене? Чи я
визнаю Його царство і оголошую Ісуса Господом мого життя? Більше того, чи чути мені, як Він
каже: «Сьогодні будеш зі мною в раю»? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
МОЛИТВА
Напишіть власні молитовні роздуми про слова Ісуса до злочинця – «Сьогодні будеш зі Мною в
раю». _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ
Прочитати Івана 19:25-27. Євангелист Іван був єдиним автором, хто записав для нас ці слова. Вони
стосуються тих, хто був найріднішим для Ісуса, Його матері та «учня, якого Ісус любив» (Івана
13:23), а саме Івана.
ЗАПИТАННЯ
Що Ісус сказав Своїй матері? ___________________________________________________________
Що Він сказав Іванові? ________________________________________________________________
ВПРАВА
1. Хто зібрався навколо хреста (вірш 25)? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
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2. Кого побачив Ісус (вірш 26)? _____________________________________________________
3. Хто стояв поблизу (вірш 26б) ____________________________________________________
4. Ісус робить обмін матері на Сина та Сина на матір. Потім, що ми читаємо у вірші 27б?
______________________________________________________________________________
Частина 4
РОЗДУМИ
1. Ісус наближався до смерті. Він терпить нестерпний біль. І тоді Він бачить Свою Матір, яка,
цілком можливо, стояла зовсім поруч біля Свого помираючого Сина. Ісус помітив, що Іван
стоїть поруч. Наше серце разом з Марією. Мати хотіла б ніжно покласти голову Свого
помираючого Сина і погладити Його криваве обличчя. Вона хотіла б заспокоїти Його
побите тіло і взяти на Себе біль і муки Сина. Але Ісус висить там на хресті. Марія
переживала великі муки. Коли Йосип та Марія принесли Ісуса до храму, в Луки 2:35 Семен
сказав Марії такі слова: ___________________________________________________
2. Ми читаємо, що Ісус побачив Свою Матір та друга. Очі Ісуса побачили їх, і Він був
сповнений співчуття до них.
a. В Матвія 9:36 Ісус побачив ________________, ________________________ Він над
ними, бо були вони __________________________ та _________________________,
як ті _________________, що не мають ________________________.
b. В Матвія 14:13-14 ми дізнаємося, що Ісус відплив у місце пустинне й самотнє, …
Але коли Він приплив до іншого берега озера, побачив натовп і відклав власні
потреби. Його ____________________ до людей _____________________________.
c. Співчуття – це суть Бога самого. У книзі Вихід 34:6, що Бог говорить про Себе?
«Господь _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
що іще Він говорить про Себе у книзі Вихід 22:27б? __________________________
________________________________________________________________________
d. Від Ісуса ми дізнаємося, що співчуття виходить із внутрішнього характеру, а не із
зовнішніх обставин. Ісус не міг не бути співчутливим. Це Його сутність. Говорячи
про це, лише одна думка вражає, що Він думав про Свою Матір та друга в той
момент, коли помирав на хресті. Проте це приклад, який Він залишив нам.
ЗАСТОСУВАННЯ
Апостол Павло закликає нас, щоб і ми, також були співчутливими до Божих людей. До чого ми
покликані як улюблені Божі діти, згідно Колосянам 3:12? ________________ себе у…
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_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________, та
_______________________________________.
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Колосянам 3:12 – це новий уривок, який вам рекомендується вивчити. Нам нагадується про Його
образ, в якому ми були створені ( Буття 1:27), образ, який Він допомагає нам відобразити світові.
Ісус споглянув із співчуттям та побачив людей, які сумували, страждали від сильного болю та
муки. Співчуваючи їм, Він відклав власні обставини, щоб послужити їм з любов’ю. Знову ж таки
Він дає нам приклад, якому ми повинні слідувати (1 Петра 2:21).
ЗАПИТАННЯ: як би виглядало моє життя, якби я виявляв співчуття до інших, відкладаючи свої
обставини, щоб піклуватися про інших? __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

МОЛИТВА
Співчуття є характеристикою Ісуса, єдиного Божого Сина. Попросіть Бога наділити вас співчуттям.
Попросіть Його розвинути у вас серце співчутливе до інших. Попросіть Його, щоб Він допоміг вам
відкласти свої потреби в сторону тоді, коли інші потребуватимуть вашої допомоги.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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«БОЖЕ МІЙ, БОЖЕ МІЙ»
ВСТУП
Жодне страждання не було для Ісуса більшим, ніж відчуття бути повністю покинутим Своїм
Батьком. Гнів Божий повністю був вилитий на Його Сина, коли Ісус закричав: «Боже Мій, Боже
Мій, нащо Мене Ти покинув?» Ці слова надають нову глибину розуміння і вдячності Божим
словам до ізраїльтян у Повторенні Закону – «Я ніколи не покину вас і не забуду», та слова Ісуса до
Його учнів перед тим, як вознестися на небо – «Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця
віку!» Те, що перетерпів Ісус, Він зробив це заради мене! Тому що Він це зробив, я вже ніколи не
буду відокремлений від любові Божої, яка є моєю в Христі Ісусі (Римлянам 8:38-39).
Ще три години на хресті… було тихо. Натовп спостерігачів почали виплачувати. Люди ідуть до
Єрусалиму на святкування Пасхи, і ті, хто проходять повз місця розп’яття, кидають погляд на
іншого горезвісного злочинця, бездоганного Агнця Божого, Який видихав останній подих.
Уважно прислухайтеся. Якщо ви подорожуєте, зупиніться на хвилинку. Він просить води напитися.
Так виглядає, що Він хоче щось сказати…
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«БОЖЕ МІЙ, БОЖЕ МІЙ»
УРОК 2
Частина 1
ВСТУП
В Марка 15:33 ми читаємо, що близько обіду – _______________ години, темрява стала по цілій
________________. Ця темрява продовжувалася аж до ____________________ години, або три
години. Якщо Ісус щось і говорив в проміжку цього часу, то про це не записано в Євангеліях. Хоча
був полудень, це була найтемніша година. Про що написано в Лука 23:45а? ___________________
_____________________________________________________________________________________
ЗАВДАННЯ
Прочитати Марка 15:33-34. «… Ісус скрикнув голосом гучним – _____________________________
___________________________________________________________________________________.»
що означає: « _______________________________________________________________________.»
РОЗДУМИ
1. Була дев’ята година. Ісус переживає наші гріхи просто нагородою, відсутністю Бога. Він
робить повну відплату за гріх. Він проходить через пекло за нас. Бог Отець залишив Його,
покинув Його.
2. Ми ніколи повністю не були покинуті. У Біблії є уривки, які запевняють нас, що Він ніколи
не покине нас і не залишить. Що Бог говорить нам у цих посиланнях?
13

a. Псалом 27:9-10 __________________________________________________________
b. Псалом 37:27-28б ________________________________________________________
c. Єремія 14:9б ____________________________________________________________
d. Євреям 13:5б ____________________________________________________________
3. Життя може бути дуже складним. На приклад: деякі можуть говорити про шлюб як «пекло
на землі». Інші говоритимуть про життя як «проходячи через пекло». Досвід, який
надається прожитим життям, може бути жахливим, і виникає запитання: «Де був Бог у
всьому цьому?» Страждання, які деякі переживають, можуть бути абсолютно
несправедливими. Гріх – єдине пояснення життєвої жорстокості. Ваші думки: ___________
______________________________________________________________________________
4. Те, що Ісус переживав на хресті, важко зрозуміти, оскільки Він переживав Божий гнів за
гріх. Ісус взяв на Себе гріх цілого світу. Ніхто не міг це зробити за Нього. Ніхто не міг
допомогти Йому в стражданнях і смерті. Ніхто не міг зайняти Його місце. Він єдиний
повинен був понести все це за нас. Ми можемо думати, що бути покинутим Богом означає
– Бог не відповідає на наші молитви, які ми підносили до Нього. Ми думаємо, що
покинутим Богом означає – наші дорогі для нас люди, не повинні помирати, поки ми їм не
скажемо самі, а якщо вони все-таки помруть, ми думаємо, що Бог нас покинув. Ми можемо
думати, що Бог нас покинув, коли ми не отримали роботу, підвищення, змогу завагітніти чи
здоров’я дитини, на яке ми так розрахували. Коли Ісус скрикнув голосом гучним, Він
скрикнув як Той, Кого покинула Отцівська любов, і тепер Він змушений терпіти Його гнів
через гріх. Його страждання та смерть були через гріх та диявола. Оскільки гріх охопив усе
творіння, включаючи нас з вами, все творіння повинно було померти.
5. З вивчення «Божий План, Наш Вибір» ми можемо пригадати книгу Буття 1-11, де диявол
обманює Адама та Єву та налаштовує їх на повстання проти Бога і Його Слова. Цей бунт
розірвав стосунки між Богом і нами, які ми не змогли відновити. Це могло бути здійснено
лише завдяки Божій силі. Ми заслуговуємо на страждання та смерть, але Він хоче життя та
спасіння для нас. Робота Ісуса – це акт прийняття на Себе те, що ми заслужили. Замість
нашої смерті Бог послав Свого Сина Ісуса, померти за нас замість нас. Наступний уривок
формулює цю думку дуже добре: «Заплата за гріх _____________, але _____________
Божий – вічне життя в _________________ __________________, ______________________
нашім» (Римлянам 6:23).
Ваші думки: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Цікаво зауважити, що більше нічого не говориться про первосвящеників та чиновників.
Вони що, залишили місце розп’яття? Чи зробили вони те, що хотіли? Можливо вони
думали, що як тільки Ісуса розіпнуть, і вони припинять кидати свої образи на Нього, то
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вони вільні вже залишити місце? Зрештою, Його смерть могла настати через години, а то
навіть і дні. Єдине місце, де ми чуємо про них знову, це коли вони скаржились Пилату на
те, що він написав на табличці, яка була прикріплена над головою Ісуса. На табличці було
написано про кримінальні звинувачення Ісуса. Слова були наступні: «Ісус із Назарету, Цар
юдейський». На чому наполягали протестувальники, щоб Пилат написав (Івана 19:21)?
______________________________________________________________________________
Єврейські чиновники хотіли спотворити правду, але на той момент Пилат вже почув та
побачив достатньо. Йому напевно було огидно від самого себе та його нездатності
проявити владу під час суду над Ісусом. Якою була відповідь Пилата на їхні вимоги? (вірш
22)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Частина 2
ВСТУП
Була дев’ята година. Ісус вже був готовий віддати Свого Духа Своєму Батькові. Його робота була
виконана, але Ісус мав що сказати перед смертю.
ЗАВДАННЯ
Прочитати Івана 19:28-30.
ВПРАВА
1. В Івана 13:1 ми читаємо про те, що Ісус знав час, коли Йому потрібно залишити цей світ.
Що Він знав (вірш 28а)? _________________________________________________________
2. Все було завершено. Він виконав роботу, на яку Його Батько послав. Однак Писання
потрібно було сповнити в цілому. То що каже Ісус? _________________________________
3. Безперечно, Ісус прагнув води. Дев’ять годин Він не мав що пити. Взагалі, людині навіть
важко говорити, коли в горлі пересохло. Ісус сказав: «Я спрагну». Він мав ще сказати лише
одне слово, яке Він хотів, щоб почув увесь світ. Його пересохлий рот отримав губку,
змочену винним оцтом, що була піднесена до Ісуса на стеблі рослини ісопу. Що сказав Ісус
після того, як прийняв напій (вірш 30)? ____________________________________________
В грецькій мові це речення перекладено в одне слово: tetelestai. Час дієслова вказує на те,
що це зроблено, завершено, закінчено на всі часи та вічності. Більше нічого не можна було
зробити або потрібно було зробити для порятунку наших душ. Tetelestai!
4.

Ісус хотів, щоб всі змогли почути, як Він вимовляє це слово: «Tetelestaі» — не лише жінки,
не тільки ті, які стояли поруч з хрестом, не лише солдати, але Пилат, Анна та Кайяфа,
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первосвященики та єврейські лідери. Він хотів, щоб Його учні чули, де б вони не
знаходилися так як і самаряни та погани. Він хотів, щоб ті, що далеко, і ті, що близько, по
всьому світу почули: «Tetelestaі!» Він також хоче, щоб ми з вами, наші сусіди та друзі,
наші співробітники та уряд почули це слово.
5. І в той наступний момент ми чуємо як Він каже в Луки 23:46: « _______________________
____________________________________________________________________________».
6. Ісус був переданий Іроду, потім Пилату, натовпу та іншим. Тепер Він віддає Себе в руки
Своєму Отцю зі словами: «У _____________ Твої Я віддаю Свого духа». Він схилив Свою
голову, і духа віддав. Автори Євангелій були обережними, щоб нароком не сказати, що Ісус
помер так, ніби Він став жертвою гріха, смерті та диявола. Швидше Ісус хотів, щоб ми
зрозуміли, що Він доручив Себе, Свій дух і все, ким Він був Тому, Хто справедливо судить
(1 Петра 2:23б). знову ж таки: : «У _____________ Твої Я віддаю Свого духа».
РОЗДУМИ: напишіть свої роздуми тоді, як ви розмірковуєте над Його словами: «Завершено!»
«Tetelestaі!» __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
РОЗДУМИ: напишіть свої роздуми розмірковуючи над тим, що Він хотів, щоб ви почули ці слова:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Частина 3
ВПРАВА
Деякі незвичайні та дивовижні речі сталися в момент смерті Ісуса.
1. Що записано у Матвія 27:51-52?
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
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2.

Що можна сказати про сотника і про тих, хто охороняв разом з ним? Що вони
розповідали про все те, що бачили та чули (Матвія 27:54; Луки 23:47)?_________________
______________________________________________________________________________

3. Якою була реакція жінок (вірш 55)? _______________________________________________
4. Яка реакція була спостерігачів (Луки 23:48) ________________________________________
5. День, коли помер Ісус, був днем Підготовки. Наступний день був особливою Суботою. Що
було важливим для євреїв стосовно Суботи (Івана 19:31)? ____________________________
______________________________________________________________________________
6. Що вимагав Пилат від солдатів, щоб вони зробили (вірш 32)? _________________________
______________________________________________________________________________
7. Що зробили солдати з тілом Ісуса (вірш 33)? _______________________________________
______________________________________________________________________________
8. Питання про те, чи насправді Ісус помер чи ні, оскаржувалося. У вірші 34 ми читаємо, що
коли один з вояків списом бока Йому проколов, то «зараз витекла звідти кров та вода». При
смерті рідина навколо серця відокремлюється, надаючи вигляд крові та води.
згідно вірша 35, хто бачив, як це сталося? Звідки ви знаєте? ___________________________
______________________________________________________________________________
9. Хто просив видати тіло Ісуса (вірш 38)? ___________________________________________
10. Що ми знаємо про Йосипа (вірш 38; Луки 23:50-51) _________________________________
______________________________________________________________________________
11. Хто був разом з ним? Що ви пригадуєте про зустріч Никодима з Ісусом однієї ночі (Івана
3)? Що він запитав Ісуса? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Що Никодим приніс із собою (вірш 39)? ___________________________________________
______________________________________________________________________________
Що задумали ці чоловіки (вірш 40)? _______________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Чоловіки поспішали. Це був юдейський день Підготовки. Де знаходилася могила (вірш
41-42)?
__________________________________________________________________________
14. Що було такого особливого у цій гробниці (вірш 41)? ________________________________
15. Що нового ви дізнаєтеся від Марка 15:43-45? _______________________________________
______________________________________________________________________________
16. Хто були ті, що спостерігали з далеку? ____________________________________________
______________________________________________________________________________
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Частина 4
РОЗДУМИ
1. Чи задумувалися ви, на якого з цих героїв схожі ви найбільше? Де ви бачите себе? Сотник
був вражений усім тим, що сталося. Жінки спостерігали здалеку. Учнів ніде не було, крім
Івана. Йосип з Аріматеї сміливо стояв перед Пилатом, просячи віддати йому Його тіло.
Никодим допоміг обгорнути тіло Ісуса плащаницею. Марія Магдалина оплакувала втрату
свого Друга і не хотіла залишати гробницю, але спостерігала, дивлячись, як Його тіло
поклали, а потім пішла додому готувати пахощі. Ваші думки: _________________________
______________________________________________________________________________
2. Усі злісні натовпи зникли. Вже ніхто не кричав і не робив принизливих зауважень. Усі три
розіп’яті чоловіки були мертвими. Видовище закінчилося. Йосип та Никодим з любов’ю
зняли тіло Ісуса з хреста. Його тіло було порватим, запечене засохлою кров’ю. Все тихо.
Усі пішли по домівках, щоб підготуватися до Суботи. Ваші думки: ____________________
______________________________________________________________________________
3. У тиші пізнього дня смерть Ісуса принесла мир. Все було тихо, випробування закінчилися.
Було тихо і спокійно не лише на пагорбі розп’яття, але й в серцях та житті Його
послідовників. А чи насправді було так тихо? Що щойно сталося? Ніхто не міг повірити,
що Той, кому вони викрикували свої похвали тиждень тому, тепер був мертвий і похований
у гробниці. Їхній світ щойно перевернувся з ніг на голову. Їх керівник/вчитель/господар
був мертвий. Ніхто не може в це повірити. Всі відчували втрату. А чи насправді? Сотник та
вартові солдати здавалося мали сумніви. Що вони сказали в Матвія 27:54?
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ваші думки: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Частина 5
ВПРАВА
1. Первосвященики та фарисеї були стурбовані, тому вони принесли свої переживання до
___________________________ (Матвія 27:62).
a. Яке слово вони використали, щоб описати Ісуса (вірш 63)? _____________________
b. Що сказав Ісус, що так занепокоїло їх (вірш 63б)? ____________________________
________________________________________________________________________
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c. Яким було їхнє прохання (вірш 64)? ________________________________________
________________________________________________________________________
d. Чого вони так боялися, що могло статися (вірш 64б)? _________________________
_______________________________________________________________________
2. Яке веління надав Пилат (вірш 65)? _______________________________________________
3. Що зробила сторожа (вірш 66)? __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Все було в безпеці з точки зору Пилата. Первосвященики та фарисеї зробили все, що могли,
і тепер були готові до Суботи. Гробниця була запечатана в буквальному розумінні. Варта
охороняла.
ЗАСТОСУВАННЯ
Щось, над чим варто подумати… чи я почуваюся безпечніше і спокійніше, коли Ісус запечатаний у
гробниці, ніж коли Він живий і звільнений, служить людям, навчає та запрошує мене бути Його
послідовником? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Ви можете вважати це досить складною задачею, але вам пропонується витратити час і записати
сім речень Ісуса на індивідуальній картці для нотатків, та написати речення-два, що нагадує вам
вчення з уроку 5. Не бійтеся повернутися назад і освіжити свою пам’ять.
1. Отче, ________________________________________________________________________
2. Сьогодні _____________________________________________________________________
3. Дорога жінко, _________________________________________________________________
4. Боже Мій, _____________________________________________________________________
5. Я ____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________ Tetelestai!
7. Отче, _________________________________________________________________________
МОЛИТВА: коли ви будете молитися, згадайте всі ці прохання Ісуса. Наприклад, попросіть свого
Батька Небесного пробачити тим, хто є вашими ворогами. Попросіть про сміливість, щоб
познайомити когось з Ісусом, щоб і вони могли почути слова про те, що вони будуть у раю з
Ісусом. Подякуйте Господа за тих, хто найдорожчий для вас, і попросіть про охорону для них.
Подякуйте Ісуса за готовність терпіти самотність, вірячи, що Він ніколи не залишав вас і не
збирається цього робити. Дякуйте Його за посилення вашої спраги та голоду для правильних
стосунків з Ним, щоб ви завжди мали спрагу по Ньому, Живої Води та Його Слова Живого.
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Подякуйте за виповнення роботи щодо плану спасіння і за те, що Він досить голосно вигукнув
«Tetelestai!», щоб ви могли Його почути. І, нарешті, отримайте спокій в обіймах Батька, який
приймає вас додому. Віддайте Йому свої важкі сфери життя, обтяжені стосунки, важке робоче
середовище, яке постійно давить на вас. Подякуйте Ісуса за те, Хто Він є – Цар юдейський!
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ВСТУП
Агонія хреста закінчилася. Свято Пасхи закінчилося. Був перший день тижня. Вартові чергували,
стежачи за гробницею. Чоловік, який називав себе юдейським царем, був мертвим. Весь ажіотаж за
останні пару днів нарешті закінчився. В Єрусалимі знову стало тихо. Або так здавалося.
Принаймні так думали Пилат, Кайяфа, Анна та старійшини. Того, хто спричинив такі порушення
спокою, вже не було.
Декілька різних тем з’являються в уроці 3. Слідкуйте за ними. Зверніть увагу на запрошення та
наказ янгола. Уважно слухайте, що Ісус говорить жінкам. Визначте вашу особисту відповідь щодо
Воскресіння Ісуса. Що започаткувало у вашому житті Його Воскресіння? Яким є Його запрошення
для вас? Що Він вам пропонує і наділяє вас робити?
Швиденько, ідіть і розкажіть! Він Воскрес, точно так, як Він і казав!

«ІДІТЬ, І РОЗКАЖІТЬ»
УРОК 3
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Частина 1
ВСТУП
Наступив день суботній. Для євреїв цей день тижня був днем поклоніння та відпочинку. Ми
можемо лише уявити, що розмови того дня зосереджувались на тому, що сталося напередодні в
Єрусалимі. Ісус розіп’ятий і мертвий! Деяким було важко в це повірити, і горе їх охопило. Для
деяких було полегшенням те, що той, хто називав себе Царем юдейським і Сином Божим, нарешті
помер і з цим покінчено. Для інших, хто були найближчими друзями та супутниками Ісуса,
боявшiсь, що вони будуть наступними видані на смерть, сховалися за замкненими дверима (Івана
20:19).
ЗАВДАННЯ
Прочитати Матвія 28:1-10. Додаткові розповіді про цю історію написані в Марка 16:1-8, Луки
24:1-10 та Івана 20:1-9. Вам пропонується прочитати усі чотири історії. Кожна розповідь
відрізняється і має свій наголос.
ВПРАВА – Матвія 28:1-10.
1. Який був день тижня (вірш 1)? ______________________________________________________
2. Яка була година? _________________________________________________________________
3. Хто прийшов до гробниці? _________________________________________________________
Усі чотири автори пишуть про те, що Марія Магдалина прийшла до гробниці. При тому двоє з
них згадують Марію, матір Якова і ще один автор пише про іншу Марію. Один згадує про
Саломію, а ще другий пише про Іванну. За винятком Марії Магдалини ми дуже мало знаємо
про жінок. Ми знаємо, що ці жінки були послідовницями Ісуса, піклувались про Його потреби
і були з Ним, коли Він помер (Матвія 27:55-56). «Як минула ж субота, вони накупили
_________________, щоб піти й _______________________ Його (Марка 16:1).
4. Що ми читаємо в Марка, було найбільшим їхнім питанням (вірш 3)? ______________________
_________________________________________________________________________________
5. Коли ці жінки підійшли до гробу, що сталося згідно Матвія 28:2а? _______________________
_________________________________________________________________________________
6. Що зробив ангел (вірш 2б)? ________________________________________________________
7. Вірш 3 описує для нас вигляд ангела: ________________________________________________
8. Що сталося з охороною (вірш 4)? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. Що промовив ангел до жінок?
a. Вірш 5а: ___________________________________________________________
b. Вірш 5б: ___________________________________________________________
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c. Вірш 6а: ___________________________________________________________
d. Вірш 6б: ___________________________________________________________
10. Що було сказано їм зробити (вірш 7а)? _______________________________________________
11. Яким було повідомлення для учнів? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12. З якими почуттями вони поверталися назад від гробу (вірш 8)? __________________________
_________________________________________________________________________________
13. Які два слова з вірша 8, дають нам відчуття їхньої схвильованості та нагальності?
_________________________________ та _______________________________________
14. Кого вони зустрічають на своєму шляху (вірш 9)? ______________________________________
15. «__________________________» - Він сказав. «Вони ж _______________________ до Нього,
______________________ Його ноги і _______________________ Йому до землі».
16. Що сказав їм Ісус (вірш 10)?
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
c. ________________________________________________ (Матвія 28:16)
Частина 2
РОЗДУМИ
1. Яке спостереження ви зробили щодо історії про Воскресіння? _________________________
______________________________________________________________________________
Що такого у вашому спостереженні, що привернуло вашу увагу? ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. День Суботній напевно був дуже важким для жінок. Жодну роботу не можна було робити в
цей день, що означало, їм довелося чекати до першого дня тижня, щоб поховати Ісуса
належним чином. Поховання Ісуса до цього моменту було зроблено поспіхом, щоб
встигнути закінчити всю роботу до шести годин вечора, бо саме тоді розпочався день
суботній. Можна лише уявити цих жінок поглинених горем. Деякі почали слідувати за Ним
аж від Галілеї на півночі до Єрусалиму. Одну хвилину Він їв Пасхальну трапезу зі Своїми
учнями, а наступної, здавалося, сталося неймовірне. Він був мертвий на хресті. Що Він
зробив неправильно? Що спричинило це раптове шалене божевілля? Всі кричали. Натовп
вийшов з-під контролю. Потім раптом це закінчилося. Він помер. Це було тоді, коли
почалися траплятися незвичайні речі. Храмова завіса була розірвана навпіл зверху до низу.
Земля затремтіла, і скелі розкололися. Гробниці повідкривалися, і тіла багатьох померлих
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святих людей були повернені до життя (Матвія 27:51-52). Якби ви були присутні і бачили,
як Ісус помирає, а тепер ви знаходитеся у своєму домі, i день cуботній закінчився, як ви
думаєте, що б ви робили? Ваші роздуми: ____________________________
______________________________________________________________________________
3. Раптом Бог ініціює подію, яка назавжди змінила історію! Природа оголосила про
Воскресіння! Сильний землетрус потряс землю! Євангелист Матвій єдиний автор, який
згадує землетрус, янгола, який приходить до могили та й відкочує камінь. Хто відчув
землетрус? Що говорять інші автори?
a. Марка 16:1-4 ____________________________________________________________
b. Луки 24:1-3 _____________________________________________________________
c. Івана 20:1 ______________________________________________________________
Матвій навіть описав вигляд янгола. І коли все це сталося, ми читаємо, що сторожа так
налякалися, що затряслися «і стали як мертві» (вірш 4). Ваші роздуми: _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Частина 3
РОЗДУМИ (продовження):
4. Янгол сів на камінь. Деякі смішні думки можуть прийти вам на розум, коли ви уявляєте це.
Янгол, майбуть передбачив, що прийдуть відвідувачі до могили. Він мав розказати
найкращі новини за всю історію, і напевно, був такий схвильований і відчував такий
привілей повідомити світові, що Ісус Воскрес, як Він і сказав станеться. Ми можемо лише
уявляти, чи янгол посміхнувся, коли охоронці тряслись і падали на землю від страху. Хіба
це не були ті чоловіки, яким наказали охороняти гробницю від розбійників, а саме учнів
Ісуса? Сильний поштовх, з’явився янгол, камінь відкотився, і вони були безсилі охороняти і
тримати що-небуть надійно, лежачи на землі, ніби мертві. Гробниця була відкрита,
виставлена, порожня і готова до відвідувачів.
5. Перші слова, які промовив янгол були: «________________________________________».
Він знав, що жінки прийшли шукаючи мертве тіло їхнього розіп’ятого Господа. Зрештою,
це все, про що вони могли думати з тих пір, як бачили, що Йосип та Никодим кладуть Його
в могилу. Тепер вони побачили сліпуче світло, одяг, що був білий як сніг, і голос, який
говорить: «Не лякайтесь». Тоді янгол продовжує, що тіла, яке вони шукають, тут немає.
Якою була б ваша перша реакція? Можливо це було б: «Хто ж забрав Його?» Янгол
розповідає їм Добру Новину: «Його тут нема; Він воскрес, як і сказав».
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6. Янгол не залишив жінок стояти надворі, але запропонував їм зайти і побачити місце, де Він
лежав. А потім він дав жінкам розпорядження. Що потрібно було їм зробити (вірш 7)?
______________________________________________________________________________
7. Яким було повідомлення для учнів? _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Хоча учні не були першими, хто прийшов до гробниці, занепокоєння полягало в тому, що
вони знали про воскресіння Ісуса з мертвих. «Ідіть швидко і скажіть учням». Цю Добру
Новину потрібно було терміново розповісти!
8. Тож жінки поспішили із змішаними емоціями. Хоча їх і переповнював страх, їхня радість
змусила їх бігти та розповідати учням. І по дорозі вони зустріли самого воскреслого Ісуса
Христа. Вони охопили Його ноги. Їм потрібно було доторкнутися до Нього, щоб бути
певними, що Він не привид, а має плоть і кров. І тоді їхня реакція була такою ж, як у всіх
тих, хто побачили воскреслого Господа у своєму житті. Вони Йому поклонились! Ісус
повторив те, що вони почули, як янгол сказав: «Не лякайтеся». І вказівка була однаковою:
«Ідіть, і розкажіть моїм браттям…» Ісус підтвердив те, що їм сказав янгол, те, що вони
бачили в гробниці, а тепер те, що вони побачили своїми очима і торкалися своїми руками.
Ісус був живий і воскрес із мертвих!
Частина 4
ЗАСТОСУВАННЯ
Але що робить це більше ніж просто історичною подією, яка сталася понад дві тисячі років тому
назад? Що пропонує будь-яке застосування для мене і мого життя сьогодні? Давайте розглянемо
кілька речей:
1. Воскресіння Ісуса підтверджує все, що Він сказав про Себе і про стосунки, які Бог хоче зі
мною – загубленою і засудженою людиною. Він зробив серце Батька видимим для нас, «Бо
ніхто не має більшої любові над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Івана
15:13). Абсолютно все, що сказав Ісус, є правдою. Все, про що говорив Ісус, пропонує
життя та спасіння. Кожен, хто вірує в Нього, матиме вічне життя. В Івана 14:6 Ісус сказав
Своїм учням: «…Я ________________, і _________________, і ________________. До
_____________ не __________________ ніхто, якщо не через _________________».
a. Якщо воскресіння підтверджує все, що це означає для мене тоді, як я роздумую над
тим, що Він сказав про Себе? ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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b. Якщо воскресіння підтверджує все, що це означає для мене, коли я розглядаю Його
стосунки зі мною, мої стосунки з Ним? _____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Бог показав Свою божественну силу у воскресінні.
a. Він ініціював воскресіння Ісуса з мертвих. Землетрус майже як божественна
печатка Божого схвалення на роботу Ісуса стосовно викуплення. Це печатка, на якій
написано «ПРОЩЕНО». Все насправді було завершено. Для спасіння вже нічого не
було потрібно. Я вже не раб гріха. Що означає Божа печатка схвалення того, що Ісус
започаткував для мене у моєму житті? Що дає мені Його прощення?
i. Івана 8:32, 36 _____________________________________________________
ii. Римлянам 8:1, 2 ___________________________________________________
iii. 2 Коринтянам 3:17 ________________________________________________
iv. Галатам 5:1, 13 ___________________________________________________
Напишіть ваші роздуми про життя як раба проти життя, яке стало вільним:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b. Він не тільки ініціював воскресіння, але Він запрошує мене прийти і отримати
досвід в цьому разом з Ним. Янгол сказав: «Прийдіть і подивіться…» Він показує
мені місце, де було покладено Його неживе тіло. Він показує мені місце, яким було
б моє останнє місце відпочинку для мертвого тіла, якби Він не помер за мене. У
посланні до Римлян 6:6 сказано: «Знаючи те, що наш старий ___________________
__________________________ із Ним… Вірш 8 продовжує: «А коли ми __________
з _______________________, то _____________________, що й ___________ з Ним
Будемо».
c.

Воскресіння Христа також доводить, що ми маємо Живого Бога, як Ісус сказав:
«Він не Бог мертвих, а живих» (Матвія 22:32). Усі інші релігії світу вірять, що Бог
є, або Всемогутній, та при цьому Він є неприступною силою, «божественною
силою», або Бог є просто філософією – отже, мертвим богом. Для християнина
воскресіння Христа підтверджує Бога як близького, люблячого Бога, який бажає
особистих стосунків з кожною людиною – отже, Живим Богом. Він пропонує вам та
мені близькі, люблячі стосунки з Ним.

d. Є ще більше Добрих Новин. Бог оживив мене, запросивши взяти участь разом з
Ісусом у Його смерті та воскресінні. Він запалює мене Своєю силою, оскільки живе
у мені і працює через мене. Повелінням янгола полягало в тому, щоб іти швидко і
розповісти. Заповідь Ісуса також іти і розповідати. Це повеління не змінилося. Мені
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необхідно іти швидко, і розповідати іншим, що Він воскрес із мертвих! Слово Його
є істина. Він Той, хто Він казав Він є. Він сказав нам правду. Він запрошує мене до
Своєї місії розповісти всім, що Він зробив. Він запрошує мене та дозволяє мені
запалювати Його Слово силою та владою. Врешті-решт, в Івана 10:10 написано: «Я
прийшов, щоб ви мали _______________, і ____________________ щоб мали».
МОЛИТВА: роздумуючи про Бога як про Того, Хто ініціює Свою остаточну благодать через
смерть та воскресіння Ісуса, Того, Хто запрошує вас до Своєї місії, щоб усі могли знати про цю
викупну благодать і про Того, Хто запалює вас Своєю могутньою любов’ю, не кидаючи вас робити
справи власними силами, але наділяє вас Духом Святим, запропонуйте Йому свою молитву
похвали та подяки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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«І ЇХНІ ОЧІ БУЛИ ВІДКРИТИМИ»

ВСТУП
Що за день був для учнів Ісуса і для жінок, які піклувалися про них! Все розпочалося із землетруса
рано вранці, а закінчилося поверненням чоловіків з Еммаусу, якi повiдомили, що вони були з
Ісусом. Стільки хвилювання та збентеження, змішані з їхнім страхом перед євреями, змусило їх
сидіти за зачиненими дверима. Одного моменту Він помер, а наступного – Він Живий. В один
момент тіла немає, а в наступний Ісус з’являється як їхній Живий Господь. Одну мить їм кажуть:
«прийдіть і подивіться», а іншу вони чують: «підіть і розкажіть».
А тим часом первосвященики та старійшини мають справу з охоронцями, які прийшли і
повідомили, що під час землетрусу відкотився камінь від могили, і тіла вже там немає. Що вони
збиралися зробити з цим звітом?
Очі були відкриті протягом всього дня. Охоронці, первосвященики та старійшини, жінки, Петро та
Іван, та всі інші учні та послідовники починали бачити істину, як ніколи раніше. По мірі вивчення
ви дізнаєтеся про стан очей вашого власного серця. Нехай Божий Дух відкриє вам вашого
воскреслого Господа і Спасителя.
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«І ЇХНІ ОЧІ БУЛИ ВІДКРИТИМИ»

УРОК 4
Частина 1
ВСТУП
Як і Пилат, первосвященики та старійшини думали, що вони вже не матимуть справ з Ісусом. З їх
точки зору Він був мертвий і запечатаний у могилі. Не було жодної можливості на порятунок.
Давайте подивимось на те, що Матвій нам розповідає лише у кількох коротких віршах.
ЗАВДАННЯ: прочитати Матвія 28:11-15
ВПРАВА
1. Куди пішли жінки? _____________________________________________________________
2. Куди пішла охорона (вірш 11)? ___________________________________________________
3. Що їм потрібно було відзвітувати? Що сталося? ____________________________________
______________________________________________________________________________
4. Все пішло не за планом. Тепер виникла одна велика проблема, яку потрібно було вирішити
первосвященикам та старійшинам. Яким був план, який вони розробили (вірші 12б-14)?
a. Вони дали охоронцям ____________________________________________________
b. Охоронці повинні були сказати ____________________________________________
c. І якщо про це почує намісник ______________________________________________
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5. Вірш 15: «І, взявши вони __________________, зробили, як __________________ їх. І
________________________ слово оце між ____________________, і тримається аж до
сьогодні».
РОЗДУМИ
1. Спочатку Юді було заплачено за зраду Ісуса. Цього ж разу гроші купують брехню та обман.
Цікаво, що первосвященики та фарисеї називали Ісуса обманщиком, і заявляли, що те, що
Він сказав про Його воскресіння, було неправдою (Матвія 27:63-64). Хто ті, кого
використовує диявол як маскування, щоб не розповісти правди? _______________________
______________________________________________________________________________
2. Для деяких легше прийняти брехню солдатів та чиновників, ніж повірити, що Бог
воскресив Свого Сина із мертвих. Ми можемо зрозуміти можливість того, що хтось вкрав
Ісусове тіло, але уявляючи, що Він воскрес із мертвих вимагає віри. Писання навчає нас
в посланні до Євреїв 11:6, що «_________________ ж без ____________ не можна». А
апостол Павло в посланні до Римлян 1:17с каже нам: «__________________ житиме
_____________».
ЗАСТОСУВАННЯ
1. Релігійна громада вигадувала брехню та обманювала людей що стосувалося тіла Ісусового.
Їхні дії змушують нас задуматися, а кому ж можна довіряти? Чи ви той, хто каже правду?
Чи ви той, до кого люди можуть прийти і довірити вам, що ви скажете правду? Чи знають
вони, що з вами не буде спроб прикрити якусь неправоту? Або, можливо, вам важко сказати
правду. Як би ви описали свої стосунки з Тим, Хто є Правдою? _________________
______________________________________________________________________________
2. Релігійні лідери були заручниками своєї неправди. Чи розказали б солдати те, що насправді
сталося? Можливо вони вимагали б більше грошей за мовчання? Вони жили в страху, що
намісник (Пилат) дізнається. Що вони б сказали, щоб задовольнити його цікавість? Їхня
брехня та обман постійно вимагала б більшого обману та брехні. Це не те, чого бажав Бог.
Янгол сказав: «Ідіть швидко, і розкажіть Його учням». Розкажіть правду. Він Воскрес!
Жінки поспішили і побігли можливо ще до того, як солдати мали можливість прийти до
тями. Вони були налякані, і в той самий момент переповнені радістю. Вони поспішили,
щоб розповісти! Ісус зустрів їх, і щоб забрати їхній страх, сказав: «Не лякайтеся. Ідіть, і
розкажіть». Їхня мужність іти і розповідати учням дає нам правду про Його воскресіння з
мертвих. Ви чули історію від жінок. Ви знаєте, що сталося того ранку. Чи поспішаєте ви
переповнені радістю, щоб розповісти іншим? Кого хоче знати Ісус, що Він є їхній Живий
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Господь? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
МОЛИТВА
Господи, Ти Мій Живий Господь. Твоє тіло воскресло з мертвих. Янгол сказав: «Його тут нема. Він
воскрес, як сказав». Плащаниця залишилася позаду. Мені вже не потрібно жити в страху, я вільний
іти і розповідати іншим. Дай мені мужності іти і розповідати іншим, що нам вже не потрібно
боятися смерті чи могили. Так, як і Ти воскрес із мертвих, всі ми воскреснемо також. Яка радість
та потіха знати, що мій Відкупитель Живий. ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Частина 2
ВСТУП
Само собою зрозуміло, цей перший день тижня відрізнявся від будь-якого іншого, і ніколи більше
не буде такого. Ряд емоцій тримав усе в суєті. Спочатку горе знаючи, що Ісус помер, привело жінок
до гробниці (Марка 16:1). Потім страх, що Його тіло було вкрадено, привело Петра та Івана до
гробниці (Івана 20:3-8). Поява Ісуса перед жінками принесло впевненість (Матвія 28:10), щоб вони
могли піти та розказати учням, що вони бачили та чули. Поява Ісуса перед Марією Магдалиною
(Івана 20:10-18) як Воскреслий Господь, дало їй нове життя радості та втіхи.
Петро дивувався що сталося (Лука 24:12). Здавалося, все відбувалося так швидко. Він майбуть,
відчував, ніби кожного разу, коли він відвернеться, хтось приносив нові новини. Давайте
поглянемо на іншу історію, яка сталася, коли двоє учнів йшли дорогою…
ЗАВДАННЯ: прочитати Луки 24:13-35.
ВПРАВА
1. Який був день (вірш 1)? _________________________________________________________
2. Куди ішли двоє чоловіків з групи (вірш 13)? ________________________________________
3. Про що вони говорили (вірш 14)? _________________________________________________
4. Що сталося під час їхньої розмови в дорозі (вірш 15)? _______________________________
5. Яке цікаве явище відбулося (вірш 16)? _____________________________________________
6. Яке запитання задав Ісус, що змусило їх зупинитися (вірш 17)? ________________________
______________________________________________________________________________
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7. Що відображали їхні обличчя у вірші 17? __________________________________________
8. Що Клеопа запитав Ісуса (вірш 18)? _______________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Ісус відповів (вірш 19а): _________________________________________________________
10. Як вони описали Ісуса із Назарету у вірші 19?
a. __________________________________________________
b. __________________________________________________
11. Які події ці чоловіки пов’язували з Ісусом (вірші 20-24)?
a. Вірш 20: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Вірш 21: на що вони сподівалися? __________________________________________
c. Скільки часу пройшло з тих пір, як це сталося? _______________________________
d. Вірші 22 та 23: що зробили жінки?
i. _________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________
e. Вірш 24: що знайшли їхні супутники? ______________________________________
________________________________________________________________________
12. Як відповів Ісус (вірш 25)? _______________________________________________________
і _____________________________________________________________________________
13. Що Він їх запитав (вірш 26)? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. Для чого Ісус використав Мойсея та пророків (вірш 27)? _____________________________
______________________________________________________________________________
15. Що сталося, коли вони прийшли до села (вірші 28-29)? ______________________________
______________________________________________________________________________
16. Що зробив Ісус за столом (вірш 30)? ______________________________________________
______________________________________________________________________________
17. Що сталося з тими двома чоловіками (вірш 31)? ____________________________________
18. Що сталося з Ісусом? ___________________________________________________________
19. Що вони питали одне одного (вірш 32)? ___________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Їм було що розповіси! Що вони зробили (Вірш 33)? _________________________________
21. Хто був зібраний? ______________________________________________________________
22. Що говорили всі ті, хто зібрався (Вірш 34)? ________________________________________
______________________________________________________________________________
23. Що розповідали ті двоє, які ішли до Еммаусу (Вірш 35)?
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a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________

Частина 3
РОЗДУМИ
1. Легко уявити собі цих двох учнів, які ішли по дорозі та розмовляли про події, що сталися
за останні кілька днів. Для них не було нічого важливішого, як смерть і страждання їхнього
Господа та Його смерть. А тепер, щоб ускладнити ситуацію, новини були про те, що
могилу знайшли порожньою, а Його тіло зникло. Жінки не могли знайти Його в гробниці.
Петро та Іван побігли до гробниці, щоб впевнитися у сказаному жінками, і вони також не
могли знайти Його тіла. Чи це все, про що вони тільки і говорили? Що сказав янгол (Луки
24:5б-6)? ______________________________________________________________________
Ваші думки: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Як ви думаєте, про що б ви говорили, якби ви ішли разом з цими чоловіками? ___________
______________________________________________________________________________
ЗАСТОСУВАННЯ
1. Чи заважають події мого особистого життя побачити Ісуса? Пригадайте той час, коли ви
так сильно були захоплені подіями у вашому житті, що Ісус здавався невідомим та
невиразним: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Що я очікую від Ісуса? Що я сподіваюсь Ісус зробить для мене, моїй сім’ї, та моїм друзям?
______________________________________________________________________________
Що я очікую Він зробить для тих, хто слідує за Ним? ________________________________
______________________________________________________________________________
Як мої власні очікування від Ісуса заважають мені бачити Його таким, який Він є? _______
______________________________________________________________________________
3. Люди сподівалися знайти тіло Ісуса у гробі. Де чекаю я на Ісуса? Де я сподіваюся знайти
Його? ________________________________________________________________________
4. Де Ісус сказав Своїм учням, що вони знайдуть Його (Луки 24:27)? _____________________
______________________________________________________________________________
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Частина 4
РОЗДУМИ
1. Було пізно після обіду, коли вони прибули в Еммаус і запросили Ісуса залишитися на
вечерю. Вірш 29 говорить нам: «А вони не пускали Його». Виявляти гостинність до
незнайомця може бути багатим благословенням.
a. Апостол Павло заохочує нас такими словами: «_______________________________
____________________________________________________» (Римлянам 12:13).
b. В Євреям 13:2 ми читаємо: «Не _____________________ __________________ до
приходнів, бо деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були _____________________
__________________».
2. Ісусу був готовий відкритися цим чоловікам. Коли Він сидів з ними за столом:
a. Він ________________________________________________,
b. ___________________________________________________,
c. І ________________________ їм подав.
3. Так багато всього ставалося увесь день, але Ісус мав ще дещо, що Він хотів, щоб вони
побачили. Що відбулося за столом (вірш 31)? «Тоді __________ відкрилися їм, і _________
Його. Але Він _________ для них __________________...» Вони особисто зустріли Живого
Господа Ісуса!
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
1. На що схоже те відчуття, коли моє серце горить в мені, коли Він говорить до мене і
відкриває мені Писання? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Які зміни мені необхідно зробити в житті, щоб отримати це відчуття «палаючого серця»?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
МОЛИТВА: о, найсвятіший Господи, воскресіння говорить лише про Тебе. Ти Той, кого Батько
послав, щоб викупити Ізраїль. Ти Той, Хто був посланий Батьком, щоб викупити мене. Відкрий мої
очі через Слово Твоє, щоб я міг бачити Тебе, і запали моє серце. Даруй мені сили та завзяття
ділитися правдою з іншими про те, що Ти воскрес із мертвих! Нехай я ніколи не перестану
віддавати Тобі свою подяку та похвалу. __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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«Я ПОСИЛАЮ ВАС»

ВСТУП
Нам може здатися, що день з усіма справами вже закінчився, а ті, що були зібрані разом – фізично
та емоційно виснажені. Однак для учнів день ще не закінчився. Учні Еммауса щойно повернулися
такими втомленими від своєї тривалої прогулянки і все ще такими нетерплячими поділитися своїм
досвідом. Вони все ще розповідали свою історію іншим, як Ісус знову з’явився. Де це сталося
цього разу?
Воскреслий Господь пропонує подарунки тим, хто слідує за Ним. Продовжуючи вивчення уроку 5,
пильно дивіться на ці дарунки! Вони є подарунками від Того, хто спочатку дарує їх своїм учням, а
тепер передає їх вам та мені. Прийміть їх милостиво і з подякою. Обережно розгорніть їх і уважно
слухайте, як Ісус розповідає вам про них. Запитайте Ісуса, як краще використовувати ці дари для
вшанування Його найсвятішого Імені та прославлення Батька, що на небі.

«Я ПОСИЛАЮ ВАС»

УРОК 5
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Частина 1
ВСТУП
Ця наступна історія записана в Євангелії від Івана. Ми читали, що після того, як Ісус відкрився
Своїм учням в Еммаусу, вони відразу повернулися до Єрусалиму (Луки 24:33). Що сказали їм
одинадцять, коли вони прибули (вірш 34)?
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
Потім ті двоє розповіли іншим (вірш 35):
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
У вірші 36 Лука розповідає нам, що «І, як вони ___________________ оце, Сам ________________
став між ними, і ______________________ до них: _____________ вам!
Ми продовжимо цю наступну історію з Євангелія від Івана 20.
ЗАВДАННЯ: прочитати Івана 20:19-23.
ВПРАВА
1. Яка година дня це була (вірш 19)? ________________________________________________
a. Що сталося раніше того дня (вірш 1с)? _____________________________________
b. В чому полягало усе збентеження (вірші 2, 9)? _______________________________
_______________________________________________________________________
2. Де знаходилися учні? Якою була обстановка (вірш 19)? ______________________________
______________________________________________________________________________
3. Чому вони боялися? ____________________________________________________________
4. Дуже просто Іван пояснює нам, що «з’явився ________________, і став ________________»
(вірш 19).
5. Яким було Його привітання? _____________________________________________________
6. Лука 24:37 розповідає нам безпосередню реакцію учнів: _____________________________
______________________________________________________________________________
7. Ісус запитав їх у вірші 38б: «Чого ви _______________________? І пощо ті ______________
до сердець ваших входять?» Їхня перша реакція на появу Ісуса була такою, бо вони думали
Він _________________.
8. Щоб відвернути їх від страху в реальність Його присутності, що Він їм сказав (Луки
24:39)?
a. ________________________________________________________________________
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b. ________________________________________________________________________
9. Якою була їхня реакція, коли вони побачили Його руки та ноги (вірш 41)? ______________
______________________________________________________________________________
Все це було занадто добре, щоб бути правдою!
10. Відкрийте Євангеліє від Івана 20 знову. Іван також пише: «А учні _____________________,
побачивши Господа» (вірш 20б).
РОЗДУМИ
1. Неважко уявити, що ті, хто були зачинені в кімнаті були виснажені. Це був довгий день,
починаючи від ранкового звіту від жінок, потім похід до гробниці, який залишив Івана
увірувати, а Петра дивуватися від того, що сталося. Потім посеред усієї цієї плутанини
Марія Магдалина повідомила, що бачила Господа, а на завершення, повернулися учні з
подорожі до Еммаус, розказавши, що там з’явися Ісус. Що іще могло статися? Поставте
себе на їх місце. Якою була б ваша реакція на всі ці події? ____________________________
______________________________________________________________________________
2. Потім з’являється різноманіття емоцій. Безсумнівно, вони були налякані в один момент, а
потім розпочали жити надією в наступний момент. Вони були перелякані і занепокоєні, а
потім раділи і дивувались тому, що здавалося занадто добрим, щоб бути правдою…
Зрештою, як Він міг повернутися до життя? Вони знали, що Він помер. Никодим та Йосип
поховали Його. Тепер, здавалося б, Він з’являється скрізь. Що думали б ви? ____________
______________________________________________________________________________
Частина 2
ВПРАВА
1. Ісус повторює те, що Він вже сказав раніше: «____________________________» (Івана
20:21а).
2. Потім Він каже до них: «Як __________________ послав Мене, і Я вас _______________»
3. Що Він зробив потім, вірш 22? ___________________________________________________
Що Він сказав? ________________________________________________________________
4. Вірш 23: Він продовжує , і що Він їм каже? ________________________________________
______________________________________________________________________________
НАВЧАННЯ
Ісус, Воскреслий Господь, приходить і приносить чотири дари Своєму народові, Своїм посланим,
Вам і мені. Про ці всі дари записано в наступних трьох віршах від Івана 20:21-23.
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1. Ісус приносить дар Свого миру.
Який подарунок може знадобитися цим людям більше, ніж мир? Вони переживали все,
окрім миру. Їх лідер був страчений. Один із їхніх друзів не тільки зрадив свого лідера, але й
покінчив життя самогубством. Вони ніколи не бачили такої жорстокості та ненависті з боку
своїх релігійних лідерів. Їхня мрія про звільнення Ізраїлю від утисків римлян була розмита.
Їхні очікування розкололися. Вони всі напевно думали, що Він зійде з хреста і врятує Себе
і їх, але Він помер і залишив їх зі страхом за власне життя.
Що відбувалося за замкненими дверима? Чи говорили вони про те, що пішло не так, як все
могло статися так швидко, які попередження були від Ісуса? Чи згадали вони, що Він їм
розповідав? Чи визнали вони самим собі та один одному, що не вірили, що таке можливо?
Чи визнали вони, що не хотіли вірити, що Він насправді помре? Чи почувалися вони
винними за те, що вони покинули Ісуса точно так, як Він про це їм казав? Тепер їх
переповнював страх перед євреями. Коли вони прийдуть за ними? Усі знали, що вони Його
послідовники.
Чи відчували вони реальність власного безсилля? Вони не мали влади над своїм лідером. В
даний момент вони навіть не уявляли, де Він може знаходитися. Вони не мали влади над
своїми обставинами і влади над смертю. Вони навіть не могли контролювати свою реакцію
від страху, і не мали влади над своїм майбутнім. Вони були безсилі! З цією лавиною
емоцій, невпевненістю та страхом вони прагнули отримати дар миру! Ваші думки: _______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Мир наш. Він зцілює наші стосунки з Богом і відновлює наші стосунки з нашими
ближніми. Мир примирює нас з Отцем завдяки крові Ісуса Христа, яка проливалася на
хресті. Мир – це дар Бога тим, хто вірить, що Він є Спасителем світу. Мир дозволяє нам
почути Божий план і почути Його запрошення для нас, щоб ми могли приєднатися до
Нього, тоді, як Він простягає руку і рятує тих, хто заблукав, і не знає Його любові. Мир
дозволяє нам глибоко дихати і приймати Його силу через Духа, який дає мені і всім
віруючим можливість брати участь у Його намірі нести прощення, надію та нове життя
всім через послання Ісуса, нашого Воскреслого Господа! Ваші думки: _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ЗАСТОСУВАННЯ
1. Чого ви боїтеся? Чи лякає вас лише думка про слова Ісуса: «Мир вам!»? Він хоче зайти,
щоб ви могли доторкнутися до Нього, відчути Його, обійняти і побачити Його таким, яким
Він є. Він живий! Він переміг смерть!
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2. Ісус живий, і Він хоче прийти у зачинені місця вашого життя, вашого серця. Він хоче
пройти крізь стіни, двері, замки та будь-які інші бар’єри, за якими ви можете ховатися. Він
хоче сказати вам: «Мир вам». Він хоче дати вам Себе.
3. В які сфери вашого життя ви хотіли б, щоб Він приніс Свій мир? ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Частина 3
НАВЧАННЯ (продовження):
2. Ісус приносить дар Свого плану.
Він сказав їм: «Як Отець послав Мене, і Я вас посилаю!» Ми можемо ставити під сумнів,
чи це насправді дар. Отець Небесний послав Свого Сина, і Його розіп’яли. Тепер Він
посилає мене? Я не впевнений…
В Нього є план, Своє бачення для світу, і Він запрошує мене прийняти в ньому участь. В
Нього було бачення з самого початку. Його план полягає у створенні Його царства, і Він
бажає, щоб все людство було частиною цього. Воскреслий Господь говорить тим, які
зібралися, що вони частина цього плану, а план насправді дуже простий:
a. Я посилаю вас. Я Той, Хто має владу. Повноваження дано. Оскільки Я посилаю вас,
ви маєте Мою владу.
b. Ви будете Моїми свідками. Ви будете свідчити Мені, не собі. Ви будете свідчити
про те, що бачили, чули та знаєте.
c. Ви підете аж до краю землі. Ось Моє бачення.
ЗАСТОСУВАННЯ
1. Чи лякає вас план Ісуса? Чи використовували ви чийсь авторитет? Уявіть, що Божий план
означає для вашого життя в той час, як Він уповноважує вас використовувати його владу:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Розуміючи, що Він посилає нас усіх, кажучи: «Ідіть», куди Він посилає вас, щоб ви могли
принести мир та силу? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Ісус просить мене, щоб я міг померти для себе. Він помер для того, щоб я міг жити. Що
повинно померти в мені, щоб через моє життя хтось інший міг отримати вічне життя від
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Нього? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

МОЛИТВА: знайдіть хвилинку, щоб подякувати за дар миру, за Його запрошення і за
повноваження, які Він вам дає: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
НАВЧАННЯ (продовження):
4. Ісус приносить дар Своєї сили.
«Сказавши оце, Він ___________________, і говорить до них: _________________ Духа
Святого» (Івана 20:22). Він дихнув на них. Його дихання утримає життя і дає його. В книзі
Буття 2 Бог тісно пов’язаний із творінням людини. Що ми читаємо у вірші 7б? __________
______________________________________________________________________________
В Ісая 42:5 ми читаємо, що Він « дає _____________________ Своєму народові».
Божа сила – це Його дар для нас, що приходить через Його Духа Святого. В Луки 24:49
написано, що «… аж поки ______________________ ___________________ з висоти». В
Івана 20:22 Він каже: «Отримайте Духа Святого». Ніби Він каже: «Глибоко вдихніть і
прийміть Мій Дух». Святий Дух — це Його сила для виконання плану! З Його Духом немає
бар’єрів, які неможливо подолати, оскільки сам Бог співпрацює з нами. Ми не йдемо
самостійно сподіваючись, щоб Бог дарує нам Свою силу. Ми приєднуємося до Нього в
Його місії.
ЗАСТОСУВАННЯ
1. Кожного дня я прошу свіжого впливу Божого Духа на моє життя, щоб я міг…
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
2. Кожного дня я прошу звільнити мене від усього, що не дозволило б мені приєднатися до
Бога в Його місії для встановлення Його Царства в серцях та житті тих, кого я досягаю як
Його свідок, а саме…
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________

42

МОЛИТВА: кожного дня я дякую Йому за партнерство, яке ми з Ним розділяємо разом:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Частина 4
НАВЧАННЯ (продовження):
4.

Ісус приносить дар призначення.
Мета Ісуса, Який посилає нас з подихом Його Духа, що несе життя, щоб через наше
життя інші могли отримати прощення гріхів. Ісус простив нас і взяв на Себе наш гріх.
Божа любов ініціює Божий намір. Бог не полюбив нас, тому що Ісус помер за нас. Ні,
Ісус помер за нас, бо Бог нас полюбив. Івана 3:16 нагадує нам, що Бог полюбив нас і
віддав Свого Сина. Бог послав Ісуса, щоб спасти нас, а не засудити (Івана 3:17).
Люди всюди шукають мету та сенс у своєму житті. Вони запитують: «Яка ціль мого
життя?» Це універсальне питання. Ми прагнемо до мети більшої, ніж просто «їж, пий
та веселися». Ми хочемо жити життям, що несе в собі значення. У цій історії Ісус
пов’язує Свій намір з нашою метою. Подібно до того, як Батько послав Його принести
світу любов, прощення і мир, так і Ісус тепер дає нам ту саму мету. Чи то вдома, чи то
на роботі, я можу бути людиною, яка прощає, любить і приносить мир. Це чудова
мета! Це надає сенс життю. Це має вічну цінність.

ЗАСТОСУВАННЯ
1. Який із цих чотирьох дарів є найціннішим для вас зараз? _____________________________
тому, що ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Знаючи, що ці дари приходять до мене від Воскреслого Господа, як я можу
використовувати ці дари для більш ефективного партнерства з Ним у Його місії?
a. Дар Його миру: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Дар Його плану: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. Дар Його сили: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
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d. Дар Його мети: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
МОЛИТВА
Принесіть своє життя перед Господом у молитві. Подякуйте за Його щедрі дари, які роблять ваше
життя значущим та змістовним. Попросіть Його керівництва, тоді, як ви використовуєте ці дари.
Намагайтесь використовувати ці дари з великими намірами і попросіть, щоб Він дарував багато
можливостей, за допомогою яких ці подарунки будуть використані для благословення життя інших
людей. ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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«ЧИ ЛЮБИШ ТИ МЕНЕ?»

ВСТУП
Учні пішли до Галілеї, як наказав їм Ісус. Здається, що цим чоловікам було нудно. В Євангелії від
Івана 21 написано, що вони вирішили порибалити. Що трапилося? Знайдіть аналогію між їхньою
рибалкою та роботою Божого народу, Церкви. Яке послання може доносити їм улов риби стосовно
їхнього служіння як рибалки людей?
Ми можемо запитувати: «Чи може Бог використовувати мене?», але часто ми насправді хочемо
знати: «Чи можу я зробити щось настільки погане, що Бог не може і не буде використовувати
мене?» Петро зробив те, що ніколи не думав він зробить, коли відрікся від свого Господа. Ми
читаємо, що з каяттям він вийшов і гірко плакав. Прощення було негайним. Бог ніколи не
затримується у прощенні. Однак Ісус знав, що потрібно вирішити ще одне питання. В уроці 6
знайдіть хвилинку, сядьте спокійно біля Ісуса і послухайте Його розмову з Петром. Можливо Ісус
відповідає і на ваше запитання.
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«ЧИ ЛЮБИШ ТИ МЕНЕ?»

УРОК 6
Частина 1
ВСТУП
Ця наступна історія в розділі «Божа Любов, Наше Життя» сталася дещо пізніше. Більшість історії
має справу з риболовлею, рибою та рибаками. Ісус сказав: «Ідіть за Мною, і Я зроблю вас
рибалками людей». Він розпочав Своє служіння з деякими рибалками, говорячи їм ці слова, і в
Івана 21 ми ще раз читаємо: «Слідуй за Мною!
ЗАВДАННЯ: прочитати Івана 21:1-14.
ВПРАВА
1. Де розпочинається ця історія (вірш 1)? ____________________________________________
2. Хто зібрався разом (вірш 2)? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Що збирався робити Петро (вірш 3)? ______________________________________________
а інші сказали _________________________________________________________________
4. Який був улов тієї ночі? ________________________________________________________
5. Рано вранці наступного дня, Ісус стояв на березі. Що ми читаємо про учнів (вірш 4)?
______________________________________________________________________________
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6. Ісус промовив до них. « _______________________________________________________».
7. Звичайно ж, вони не піймали нічого, що Він їм каже зробити (вірш 6а)? ________________
______________________________________________________________________________
8. Який був результат (вірш 6б)? ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Хто впізнав Ісуса першим (вірш 7)? ___________________ і він сказав _________________:
«Це ж ________________________!»
10. Якою була реакція Петра (вірш 7б)? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Що зробили інші учні (вірш 8)? __________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Що було приготовлено для них ще до того, як вони прибули (вірш 9)? _________________
______________________________________________________________________________
13. Що Ісус попросив їх зробити (вірш 10)? ___________________________________________
14. Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невод. Що ми читаємо (вірш 11)?
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
15. Ісус запросив їх іти ___________________________.
16. Всі учні ___________________, що це був __________________________ (вірш 12).
17. Що зробив Ісус з рибою та хлібом (вірш 13)? _______________________________________
______________________________________________________________________________
Частина 2
РОЗДУМИ
1.

Дуже цікаво спостерігати за Петром в цих декількох віршах. Янголи, а також Сам Ісус
сказали жінкам передати повідомлення для учнів, щоб ті пішли до Галілеї і чекали на
Нього там. Ми знаходимо Ісуса в Галілеї, але Петру здається дуже нудно просто сидіти з
іншими учнями і нічого не робити. Чекати без діла виявилося дуже важкою задачею для
Петра, тому він вирішує піти на рибалку, а інші пішли разом з ним. Наступне, що ми
читаємо про нього, він вистрибує з човна у воду і пливе до Ісуса! Потім він піднімається на
борт човна і допомагає витягнути невід на берег, який був наповнений рибою. Таке
відчуття, що він переповнений енергією! Наче він не може зробити чогось достатньо для
Ісуса … або … можливо, йому не зручно перед Ісусом через невирішені питання… або… У
світлі його зречення своєму Господу, що коється з Петром? Ваші думки: _____________
______________________________________________________________________________
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2. Ми щойно на мить зазирнули до Петра, рибалки. А тепер, що ви думаєте про чудодійний
улов риби (вірш 6) та невід, який не порвався (вірш 11)? Чи важко в це повірити? Чи в
цьому полягає суть історії? Як може історія з рибами та неводом відкрити Боже серце для
людей, які ще не пізнали Його, яким ще потрібно бути зловленим і обгорненим у любов
Божу (невід), яких ще потрібно привести у Його Царство, Його Церкву (човен)? Розмір
улову був більший, ніж учні могли собі уявити, і все ж, незалежно від розміру улову, невід
не порвався. Що Ісус хоче цим сказати? Чого навчав їх Майстер Рибалка? Що стало
можливим за допомогою простої вказівки перекинувши сіті на інший бік човна? Як ми
співпрацюємо з Ісусом та іншими, закидаючи, переміщуючи та витягуючи невід, щоб
піднести рибу до Ісуса (вірш 10)? Як ми співпрацюємо з Ісусом та один одним, щоб
Захопити світ у Його невід? Ваші думки: __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ЗАСТОСУВАННЯ
1. Ісус сказав: «Закиньте невода…» Як той, хто є рибалкою людей, яким є мій невід, що я
закидаю? ______________________________________________________________________
2. Куди я закидаю свій невід? Чи в себе вдома? В околиці? Де риба? _____________________
______________________________________________________________________________
3. Ісус сказав: «Принесіть … що спіймали…» ви рибалка, ловите тих, кого любить Бог!
Поділіться своєю історією. Ісус хоче почути все про ваш улов! Якою була ваша наживка?
Куди ви пішли? Чи ви використовували невід? ______________________________________
______________________________________________________________________________
4. Кого ви запрошуєте на рибалку разом із собою? Якщо інші ідуть за вами, чи стануть вони
рибалками? Що ви буде їм розказувати для того, щоб вони навчилися? _________________
______________________________________________________________________________
Частина 3
ВСТУП
В Ісуса ще були деякі незакінчені справи з Петром. Безперечно, Перо знав, що йому прощено. Ми
знаємо, що Ісус явився йому в день Свого воскресіння (Луки 24:34), і ми можемо лише уявляти, як
питання Петра до того, що сталося (Луки 24:12), розчинилися у присутності Воскреслого Господа.
Але невирішеним залишалося питання: «Господи, чи можу я згрішити так сильно, що Ти
відмовишся використовувати мене?»
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ЗАВДАННЯ: прочитати Івана 21:15-19.
ВПРАВА
1. Вони щойно закінчили снідати, і Ісус почав розмову з Петром. Що його запитав (вірш 15)?
______________________________________________________________________________
2. Петро відповів: «______________________________________________________________».
3. Ісус відповів: «________________________________________________________________».
4. Вірші 16 та 17 повторюють вірш 15. Чи любиш ти Мене? Ти знаєш, що люблю. Паси ягнята
Мої. Тричі Петро зрікся Ісуса, і для кожного разу Він задавав Петру одне і те ж питання
даючи ту саму настанову. Метафора змінюється. Іван розповів історію риболовлі, але Ісус
посилається на _________________________. «Паси _________________ Мої».
5. Потім у вірші 18 Ісус розповідає Петру, що станеться з ним, коли він постаріє:
a. Що Ісус сказав про Петра, коли він був молодий?_____________________________
________________________________________________________________________
b. Що сказав Ісус станеться, коли він постаріє? _________________________________
________________________________________________________________________
6. Цікаво почути, як Ісус говорить про смерть Петра. Він говорив про це, як про Свою. Ісус
говорив про смерть Петра як засіб для ___________________________ (Вірш 19).
Зауважте: традиція говорить, що Петро і його дружина були розіп’яті, а Петро був
розіп’ятий дороги ногами. Важко повірити, що така смерть приносить славу Богу, але віра
спирається на слова Ісуса.
7. Тоді Ісус відновив Петра тими самими словами, які вживав трьома роками раніше, коли
закликав Петра іти за Ним, що в Матвія 4:20. «________________ ________ ____________»
Господь знав серце Петра. Він знав, що він зрікся Його. Він також знав, що Петро
пошкодував за те, що він зробив і розкаявся. Ми знаємо, що він вийшов і гірко плакав
(Луки 22:62). Петру потрібно було знати, чи він ще цінний в очах Ісуса. Ісус чітко все
пояснив. «Ти, Петре, слідуй за Мною, навіть до хреста, кажу тобі, чи житимеш чи
вмиратимеш, прославлятимеш Бога».
Частина 4
ЗАСТОСУВАННЯ
Нам також наказано не зводити погляд з Ісуса, коли ми слідуємо за Ним. В посланні до Євреїв 12:2
написано: «Дивлячись на Ісуса… Тож подумайте про Того, Хто перетерпів такий перекір проти
Себе від грішних, щоб ви не знемоглись». Знаючи трішки більше про Петра з цієї історії в Івана 21,
а тепер читаючи про Ісуса і про хрест в Євреям 12, мені кинуто виклик «дивитися на Ісуса».
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1. Що це означає для мене, коли я думаю про свою дружбу? ____________________________
______________________________________________________________________________
2. Що це означає для мене, коли я думаю про свій стиль життя? _________________________
______________________________________________________________________________
3. Що це означає для мене, коли я думаю про свій хрест? _______________________________
______________________________________________________________________________
РОЗДУМИ
1. Євангелист Лука говорить нам щось, що не записане в жодному іншому Євангелії. Що Ісус
сказав Петру в Луки 22:31-32? ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Розгляньте цей уривок у світлі Євангелія від Івана 21:15-17. Ісус сказав Петру:
a. Вірш 15: _____________________________________________________
b. Вірш 16: _____________________________________________________
c. Вірш 17: _____________________________________________________
3. Петру була дана можливість виразити свою любов до Ісуса зміцнюючи своїх братів (Луки
22:32).
4. Як той, хто живе знаючи Боже прощення, як ваші власні слабкості та невдачі можуть бути
засобом, який Бог використовує для зміцнення інших? _______________________________
______________________________________________________________________________
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Ісус говорив про вівці ще одного разу в Івана 10:3б-4. «І Свої вівці Він кличе __________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
бо знають голос Його…»
Для тих, хто дещо амбітніший і хотів би додати ще один розділ Божого Слова до своєї бібліотеки
пам’яті, сам Петро заохочує нас листом, який він написав до церков Малої Азії, сучасної
Туреччини. В 1 Петра 5:2 він заохочує проповідників в церквах: «Пасіть стадо Боже ____________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, а ревно…».
МОЛИТВА
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О Ісусе, я знову чую Твої слова: «Іди за Мною». Ти просиш мене пасти Твоїх ягнят, щоб вони
також могли іти за Тобою, коли почують Твій голос, бо знають Тебе. Нехай я буду вірний у своєму
служінні Тобі, коли слідую за Тобою дивлячись на Тебе. Тримай мене близько біля Себе, і коли
зіб’юся зі шляху або вчиню неправильно, віднови свою загублену вівцю. Ісусе, у смиренні я
схиляюся перед Тобою, знаючи, що крім Тебе я нічого не можу зробити, і з Тобою все можливо.
Даруй мені сміливості, щоб закинути невід, щоб Ти міг Своїм воскресінням привести інших у
безпеку Своїх люблячих рук. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ВСТУП
Отже, де тепер Ісус? Здається, Він щойно зник за хмарою. Він сказав, що ніколи не покине нас і не
залишить. Тоді де ж Він? Певним чином ми можемо себе почувати так само, як і учні, дивлячись
вгору на хмари, дивуючись, що сталося з їхнім Переможним Лідером. Куди Він зник?
Урок 7 завершує вивчення життя, смерті та воскресіння Христа, Спасителя світу. Вся біблійна
історія вказувала на цей момент часу. Новий Заповіт з нетерпінням чекає приходу Месії,
Помазанця, Христа, якого Бог обіцяв послати як Викупителя. Віруючі Нового Заповіту озираються
на хрест і порожню могилу, бо в смерті Ісуса та Його воскресінні ми отримали все, що нам
потрібно для цього життя і наступного. У нас є Спаситель, який зробив все це. Для нас Він зробив
те, що ми не могли зробити самі для себе. Він викупив нас Своєю дорогоцінною кров’ю, та тілом,
що було принесено в жертву за прощення наших гріхів.

«ІДІТЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ»
УРОК 7
Частина 1
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ВСТУП
Ми почули найкращу історію, яку коли-небуть розповідали. Однак три з чотирьох Євангелій
містять ще одну історію. Матвій, Марк та Лука розповідають нам про те, що сталося з Ісусом.
Зрештою Він справді помер, але також воскрес. Він жив і показав себе таким для багатьох,
особливо Своїм учням і тим, хто слідував за Ним. Але де Він зараз? Чи живий Він ще і десь живе?
Що з Ним сталося? Давайте дізнаємося, що говорять Євангелія.
НАВЧАННЯ
Нам потрібно трішки повернутися в часі до випробування Ісуса перед Синедріоном у Матвія
26:63-64. Кайяфа, первосвященик, вимагав, щоб Ісус сказав чи Він є ________________, _________
______________________. Що на це відповів Ісус у вірші 64а? _______________________________
____________________________________________________________________________________.
Продовжуючи Ісус говорить пророцтво у вірші 64. Про що Він говорить? _____________________
_____________________________________________________________________________________
Що це за «сила», про яку Ісус сказав? Дивіться Марка 16:19 _________________________________
І що це означає, що Ісус буде сидіти по правиці цієї сили? Сидіти по правиці вказує на те, що Ісус
був голосом Божим. Пригадайте, що євангеліст Іван написав в Івана 1:1,2. Він називає Ісуса як
_________________, яке стало тілом, і перебувало серед нас.
Сидіти по правій стороні місце для Сина, Князя, Первенця Божого. Це позиція правління та влади.
Якою силою володіє Ісус згідно Послання до Ефесянам 1:19-21? _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Яку додаткову інформацію ми дізнаємося стосовно Божої правої руки із цих посилань?
a. Римлянам 8:34? __________________________________________________________
b. Євреїв 1:3б-4? ____________________________________________________________
c. Євреїв 12:2? ______________________________________________________________
ЗАВДАННЯ: прочитайте історію, що записана в Марка 16:9-16, і дивіться як пророцтво Ісуса
здійснилося. Марк дуже коротко підсумовує Пасху і те, що було далі (сучасні біблійні вчені
вважають, що спочатку Євангеліє від Марка закінчувалося віршом 8, а решта віршів були додані
через кілька років. Тим не менше, ці вірші підтримують події воскресіння в інших Євангеліях і
дають нам додаткову інформацію).
ВПРАВА
1. Кому першому Ісус з’явився у день Свого Воскресіння (вірш 9)? ______________________
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2. Що ми знаємо про неї? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Після того, як вона побачила Ісуса, до кого вона побігла і розповіла (вірш 10а)? _________
4. Як їх описали (вірш 10б)? _______________________________________________________
5. Якою була їхня реакція на новину, яку принесла Марія для них (вірш 11)? ______________
______________________________________________________________________________
6. Марк продовжує і розповідає нам про чоловіків, що подорожували до __________________
Дивіться Луки 24:13с. Що вони розповіли? _________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Як учні зреагували і на цю новину (Марка 16:13)? ___________________________________
______________________________________________________________________________
8. Кому потім з’являється Ісус (вірш 14)? ____________________________________________
9. Ісус докорив їм за ______________________________________________________________
і _____________________________________________________________________________
10. Незважаючи на їхню відмову вірити, що Ісус їм сказав (вірші 15-16)? «_____________ по
_____________ ____________ та всьому __________________ Євангеліє _______________.
Хто ____________________ й _____________________, буде _____________________, а хто
не ____________________ _______________________ буде».
Частина 2
РОЗДУМИ: давайте зупинимося тут на хвилинку, роздумуючи над кількома речами.
1. Учні були настільки охоплені своїм плачем та трауром, що, здавалося, надали перевагу
своєму горю над Доброю Новиною, яку принесла Марія та інші жінки, новину про те, що
Ісус живий. Він воскрес! Вони не ______________________ цьому.
2. Двоє чоловіків зустрілися з Ісусом на своєму шляху до міста Еммаус, і коли їхні очі
відкрилися, вони впізнали Ісуса, розвернулися і пішли назад до Єрусалиму, де ховалися
інші учні для того, щоб розповісти, що Ісус живий. Вони бачили Його. Він воскрес! Знову
ж таки, згідно Євангелія від Марка, учні не _____________________ їм також.
3. Тому Ісус з’явився одинадцятьом, коли вони приймали їжу. Пам’ятайте про те, що Ісус
хотів, щоб жінки розповіли учням про Його воскресіння (Матвія 28:9-10). Вони були
першими, які знали цю інформацію. Замість цього, вони відповіли з невірою на їхню
новину. За що Ісус їм докоряє?
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
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Не можна не запитати, чи не сказав би Ісус те саме людям сьогодні, особливо докоряючи
тим, хто впертий і відмовляється вірити. Ваші думки: ________________________________
______________________________________________________________________________
ЗАСТОСУВАННЯ
Якби Ісус зайшов на вечерю до вашого дому, чи докоряв би Він вас за недостатню віру і за «вперту
відмову» вірити тим, хто розповідав вам про все те, що вони бачили і чули? Чому? Чому ні?
__________________________________________________________________________________
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Марка 16:-15-16 – це слова, якими Ісус говорив до Своїх учнів. Це були настанови ІТИ. Це був
наказ іти по всьому СВІТУ. Іти по всьому світу і ПРОПОВІДУВАТИ про Добру Новину усьому
творінню. Це була обіцянка, що кожен, хто повірує в Нього, і буде охрещений, спасеться. Це також
було Його Слово, яке говорило, а хто не ________________________, буде _______________
______________________. Але знайте, що лише невіра засуджує людину. Хто не увірує, буде
засуджений.
Випишіть ці вірші на своїх картках для нотатків. Ці слова, які сказав Ісус, пропонують нам спокій і
утіху знаючи, що коли ми віруємо, ми будемо спасенні. Ми отримаємо вічне життя. Несіть цю
Добру Новину із собою в кишені чи у валізі. Це найкраща новина, якою ви тільки можете
поділитися!

МОЛИТВА
Господь Ісус, даруй мені віру, щоб я міг вірити, що Ти дійсно Воскрес із мертвих. Дай мені віру,
щоб повірити, що тому що Ти живеш, я також буду жити. Допоможи мені вірити, що ця Добра
Новина тримає моє спасіння. Даруй мені сміливості іти по всьому світу і ділитися цією Доброю
Новиною, щоб інші могли знати Тебе, Ісуса, як Господа і Спасителя їхнього життя. _____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Частина 3
ВСТУП
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Продовжуючи наше вивчення Євангеліє від Марка 16, зауважте кількість разів, коли вживається
слово «вірити». В чому була проблема Марка? Що для нього було суттю послання про
Воскресіння? Чи це були лише події, які сталися на Пасху? Здається, він засмучений учнями, тими,
хто знав Його найкраще. Вони були тими, кого Сам Ісус запросив «Ідіть за Мною». Саме вони дали
Ісусові хліб і рибу і нагодували 5000 людей. Саме вони сиділи біля ніг Ісуса, слухаючи Його
вчення. Хіба ці люди не розуміли, що саме завдяки вірі, вони повірили в Нього, і ким Він був. Це
була віра, яка допомогла їм повірити, що Він був Сином Божим, їхнім Живим Господом. Чи були
деякі з них такими впертими, що відмовлялися вірити? Ісус закликав їх вірити. Він закликав їх
відкинути свою невіру і повірити в те, що вони чули є правдою. Але Ісус не залишив їх через їхню
невіру. Він любив їх до кінця і з’явився одинадцятьом, щоб вони могли переконатися в цьому самі.
І тоді Він сказав Хомі: «Тому ________________ ти, що побачив Мене? ___________________, що
_____________________ й ___________________» (Івана 20:29).
ЗАВДАННЯ: прочитати Марка 16:17-18.
ВПРАВА
1. Ісус сказав, що знаки супроводжуватимуть тих, хто вірить. Він сказав: «В Ім’я Моє ви
будете…»
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
2. В книзі Дій Святих Апостолів ми читаємо, що всі ці ознаки ставалися. Розпочніть бачити
ознаки, які супроводжуватимуть тих, хто вірить. Які ознаки в цих посиланнях?
a. Дії 5:16 ________________________________________________________________
b. Дії 8:7 _________________________________________________________________
c. Дії 16:18 _______________________________________________________________
d. Дії 10:46 _______________________________________________________________
e. Дії 19:6 ________________________________________________________________
f.

Дії 28:3-5 ______________________________________________________________

РОЗДУМИ
1. Чи це були ті ж самі чоловіки, які відмовлялися вірити? Чи міг Ісус використовувати їх,
незважаючи на їх небажання вірити? Чи використав би їх Ісус для здійснення Свого
служіння? Що це були за чоловіки? Який вчитель чи рабин залишив би Своє служіння в
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їхні руки? Ваші роздуми: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Ми можемо лише запитувати, а чи вірили вони взагалі окрім як сумнівів? Ваші роздуми:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Важливо зрозуміти різницю між «вірити» та «мати віру в». Можна вірити у багато речей,
навіть у те, що не відповідає дійсності. Мати віру в Ісуса – це більше, ніж вірити, що Він
зробив є правдою. Мати «віру в» означає довіряти тому, що Ісус зробив для спасіння
кожного. Тому, коли християни кажуть: «Я вірю в Ісуса», вони справді кажуть, що ми
покладаємо на Нього наше життя зараз і на життя у вічності, яке Він пропонує. Віра
довіряє Богові. Ваші роздуми: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Ісус безперечно залишив їм вістку Доброї Новини, яку Він хотів, щоб все творіння могло
почути. Знову ж таки, нам нагадують: «Всякий, хто повірує і охреститься, буде спасенний!»
Серце, яке вірить, прагне стати Божою дитиною у хрещенні. Бо через хрещення Бог
починає діяти. Бог ініціює. Бог робить твердження, що ми стали Його дітьми і носимо Його
Ім’я (Батько, Син і Святий Дух). Під час хрещення ми отримуємо доручення «Іти по всьому
світу». Ми Його діти, запрошені до Його місії! Ваші роздуми:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Можливо, ви запитуєте: «А як щодо людей, які не хрестилися? Чи ці люди будуть
засуджені?» Ісус сказав учням, що лише ті, що не повірять, буде засуджено. Невіра –
єдиний фактор, який може засудити людину. Віра пропонує життя і порятунок. Ваші
роздуми: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Частина 4
ЗАВДАННЯ: прочитати Марка 16:19-20.
ВПРАВА
1. Що сталося після того, як Ісус закінчив розмову з учнями (вірш 19)?
a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
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2. Лука додає трішки більше. Після розмови Ісуса з учнями, Він ________________________
їх (Луки 24:50). І як Він благословляв їх, то ___________________________________ від
них, і на ______________________________________________________________________
3. Книга Дій Святих Апостолів була також написана євангелістом Лукою. Він дає нам більше
інформації в Діях 1:9. Які цікаві моменти ви помічаєте у віршах 9-11?
a. ______________ забрала Його сперед їхніх ______________.
b. Що сталося далі? ______________________________________________________
c.

Що запитали янголи учнів? ________________________________________________
________________________________________________________________________

d. Що янголи їм сказали?
____________________________________________________
________________________________________________________________________
4. В Матвія 28:17 ми читаємо, що учні __________________ Ісуса. Але потім ми читаємо одне
нав’язливе слово: «та дехто ____________________». Чи вкладав Ісус Своє служіння у тих,
хто ніколи не вірив, а лише продовжував сумніватися в Ньому? Звичайно, ми цього не
знаємо. Ми лише знаємо, що Марка та Лука говорять нам.
a. Марк 16:20 говорить, що
i. І пішли вони, і скрізь _______________________.
ii. А Господь _______________________ їм
iii. І ________________________ слово _____________________, що його
супроводили.
b. Луки 24:52 говорить:
i. Вони ________________________ Йому
ii. І _______________________ до Єрусалиму з _____________ ____________.
iii. І ___________________ вони ______________________ в _______________
___________________ та _______________________ Господа.
РОЗДУМИ
1. Ісус благословив Своїх учнів. Вони хвалили Його. Він залишив їх. Вони повернулися до
Єрусалиму з великою радістю. Він пішов, щоб приготувати місце для них (Івана 14:2).
Вони постійно залишалися в храмі, вихваляючи Бога. Чи може бути краще, ніж це? Чи
помічаєте ви, що чогось не вистачає? Поверніться до Дій 1:4. Яку заповідь Ісус дав Своїм
учням? «…щоб вони не _________________________________________________________,
а ____________________________________________________________________________»

59

Що це був за подарунок, який Його Батько пообіцяв? Дивіться Івана 14:25-26. Ісус вечеряє
зі Своїми учнями на Пасху перед тим, як Його зрадять. Якою була Його обіцянка, на яку їм
потрібно чекати?
1. Кого пошле Батько? _________________________________________________________
2. Що робитиме Дух Святий? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Які інші речі ми дізнаємося про Дух Святий в Івана 14:16?
a. Які ще імені дані? ___________________________________________________
b. Як ми знатимемо Його (вірш 17)?
i. _______________________________________________
ii. _______________________________________________
2. Важко уявити, але Божий Дух живе з нами, і якщо це вже багато зрозуміти, ми повинні
розуміти, що Його Дух живе в нас. Його обіцянка – ніколи не залишати нас. Дух Істини,
Сам Ісус, живе з нами та живе в нас. Але Дух Істини ще не прийшов, ось чому вони були
відправлені до Єрусалиму, щоб чекати на Його прихід.
Частина 5

ВСТУП
Іноді хронологія подій стає трохи нечіткою. Важко точно знати, коли щось трапилось і в якому
порядку воно відбувалось. Кілька разів після воскресіння Ісус дав вказівку, що Його учні повинні
йти до Галілеї і там вони побачать Його (Матвій 28:7 , 10). Важко знати, коли Ісус там їх зустрів.
Ми знаємо, що пройшло 40 днів з дня Його воскресіння до дня Його вознесіння на небо, тому це
повинно було статися в ті дні. Інша невизначеність полягає в тому, чи Він вознісся з гори, на яку
посилаються, що в Галілеї (Матвія 28:16), або Він вознісся з гори десь за межами Віфанії, що
знаходилася в Юдеї. Звичайно, де і коли Він вознісся, не є ключовим моментом. Слова Ісуса до
Своїх учнів, однак, навчають нас того ж самого, що і учнів тоді, багато років тому назад. Слова
Ісуса до одинадцятьох, записані в Матвія 28:18-20, були похідними наказами Божого народу
протягом історії часу.
ЗАВДАННЯ: прочитати Матвія 28:16-20.
ВПРАВА
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1. Куди пішли учні (вірш 16)? ______________________________________________________
2. Навіщо вони туди пішли? ________________________________________________________
3. Вони бачили Ісуса і _____________________________________ Йому.
4. А дехто _______________________________________.
5. Ісус прийшов до них. Що Він їм сказав у вірші 18? __________________________________
______________________________________________________________________________
6. Отже, яку настанову Ісус дає одинадцятьом (вірш 19)? _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. …і (вірш 20) ___________________________________________________________________
8. Яка Його обіцянка (Вірш 20б)? ___________________________________________________
НАВЧАННЯ: є три ключові вірші в Святому Письмі, які несуть в собі Божу Добру Новину для
нас. Знайдіть їх за посиланням і випишіть повністю.
1. Івана 3:16-17 __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В Івана 3 нам нагадується, що Бог діяв з любові до всього людства. Його бажанням було і
продовжує бути до цього часу, щоб увесь світ був врятований від гріха, смерті та диявола.
Бог Отець діяв, даючи те, що було найціннішим для Нього, Свого Єдиного Сина. Він
послав Його, щоб усі, хто повірить у Нього, як свого Спасителя, були врятовані і отримали
вічне життя. Бог Отець послав Ісуса не з метою засудження світу, а для того, щоб врятувати
його.
2. Ефесянам 2:8-9 17 ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Апостол Павло написав ці слова до Церкви в Ефесі, і ці самі слова звучать до нас і
сьогодні. Ми спасенні по благодаті, Божою любов’ю, до нас, яку ми ніколи не зможемо
заробити, чи заслужити. Ми врятовані Його даром благодаті до нас, Його даром любові.
Його любов – це безкоштовний дар, котрий ніколи не може бути досягнутий будь-якою
справою. Це дар, який можна отримати тільки завдяки вірі у викупну роботу Ісуса. Нам Бог
говорить, що Його Син Ісус, довів справу до завершення. Tetelestai!
3. Матвія 28:19-20 ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В Матвія 28 Ісус нам говорить, що вся влада належить Йому. Він отримав цю владу від
Свого Батька. Тепер Він каже Своїм учням, нам і тим, хто прийде після нас: «Ідіть, і навчіть
всіх народів!» Це Його запрошення для нас приєднатися до Нього в Його місії навчати
народи, хрестити в Його Ім’я та навчати послуху Його Слову. Більш того, Він дає обіцянку
бути з нами завжди, аж до кінця віку. Завдяки цим словам ми знаємо, що ми маємо
привілей, бо належимо до Його Царства і є Його дітьми. Завдяки цим словам ми знаємо, що
це несе із собою відповідальність, яка полягає в тому, щоб бути Його посланцями такої
Доброї Новини для всього людства. Нам дано завдання – навчати інших усьому, чого нас
самих навчили, чи то багато, чи то мало. Завдяки цим словам ми отримуємо обіцянку Його
присутності, яка дарує нам Його мир, що перевищує все розуміння.

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
Ви, майбуть, вже здогадалися, який вам кинуто виклику запам’ятовуванні. Наше бажання, щоб ці
три уривки із Письма були настільки закарбовані у вашій пам’яті, що вони дадуть вам повне
заспокоєння щодо вашого власного спасіння завдяки вірі в роботу та слова Господа. І прагнення
також полягає в тому, щоб у вас ніколи не виникало похмурих моментів у вашому житті тоді, як ви
приєднуєтеся до Бога в Його постійній місії по всьому світу з ентузіазмом, і разом з Ним
приводити нових учнів.
Якщо ви цього ще не зробили, обов’язково випишіть ці вірші на картках для нотатків і
насолоджуйтесь не лише вивченням цих віршів, але й в слідуванні за Ісусом в послусі до Його
заклику: «Ідіть, і навчіть всі народи!»
ПЛАН ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
1. Визначте одну сферу свого життя, в якій ви знаєте, що Бог послав на місію із запрошенням
«Іти, і навчати народи!» _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Знаючи, що ви надіслані Богом у Його світ, чим відрізняється ваш стиль життя, виконуючи
свої щоденні обов’язки та діяльність? _____________________________________________
______________________________________________________________________________
МОЛИТВА
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Так, Господь, я хочу сказати «Так» Тобі, та Твоєму запрошенню приєднатися до Твого служіння. Я
визнаю, що знаю так мало Твоєї любові до мене, Твоєї благодаті, яка дарує прощення за всі мої
провини та недоліки. Я вражений, що знаючи про мене, Ти все рівно хочеш, щоб я приєднався до
Тебе. Мені потрібно знати, що Твоя присутність завжди буде зі мною. Мені потрібне запевнення в
тому, що Ти не лише зі мною, але й в мені. Використовуй мене Господи тоді, як Ти відкриваєш мої
очі, щоб побачити можливості коли розповідати про Твою любов іншим на роботі, у школі, в
околицях та в сім’ї. Дякую за цей привілей, відповідальність та доручення. Дозволь мені вірно
служити Тобі всі дні мого життя. ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ОГЛЯД РОЗДІЛУ

«БОЖА ЛЮБОВ,
НАШЕ ЖИТТЯ»
ЧАСТИНА 1 ТА ЧАСТИНА 2
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«БОЖА ЛЮБОВ, НАШЕ ЖИТТЯ» – ЧАСТИНА I ТА ЧАСТИНА 2
ОГЛЯД
Вітаємо! Ви закінчили обидві частини дослідження «Божа Любов, Наше Життя». Ви знайомі з
історією про страждання Христові, Його смерть та Воскресіння, які розповідають чотири автора
Євангелій: Матвій, Марк, Лука та Іван. Хоча Ісус знав, що Його зрадять, від Нього відречуться,
будуть бичувати Його, знущатимуться та розіпнуть, Він залишився слухняним волі Свого Батька.
Він знав, що Йому необхідно завершити справу, на яку Він був посланий. Ми слідували за Ним від
Пасхальної трапези з Його учнями до Гетсиманського саду, де Він боровся у молитві. Ми бачили,
як Юда поцілував Його, а солдати повели до Анни та Кайяфи. Ми сиділи мовчки, спостерігаючи за
фальшивим процесом з плюванням, побиттям, бичуванням солдатів. Потім Ісуса відвели до
Пилата, який не знайшов жодної вини у Ньому, тому він відправив Його до Ірода. Після того, як
Ірод розчарувався у тому, що Ісус відмовився творити чудеса для нього на показ, він відправляє
Ісуса назад до Пилата. Пилат наказав Його розіп’яти з табличкою над головою, на якій було
написано: «Ісус із Назарету, Цар юдейський». Його розп’яли за те, ким Він був!
Ісус хотів, щоб світ почув «Tetelestai!» Немає більше вже жертв, які б передбачали або вказували на
остаточну жертву. Він був Жертвою. Він заплатив за гріх. Бог пропонує помилування та мир усім,
хто вірить, що Ісус є Сином Божим, Спасителем світу.
Тепер настав час для перегляду. Пам’ятайте, це не тест, а лише можливість ствердити ваші знання
у цій захоплюючій подорожі. Слова Ісуса до Своїх учнів – це ті самі слова, які Він говорить до вас
і мене сьогодні: «Як Отець послав Мене, Я посилаю вас». З цими словами нас запрошено
приєднатися до Його місії, розповідати усьому світу, що Божа любов – це наше життя!
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1. Що сталося на Вербну Неділю?
___________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Які дві чи три речі Ісус розповів Своїм учням в Євангелії від Івана 13-16?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
3. За кого Він молився в Івана 17, і що Він просив для кожного?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
4. Коротко опишіть ці наступні місця так, як ви їх пам’ятаєте:
a. Гетсиманський Сад: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
b. Перед Синедріоном з Анною та Кайяфою: ___________________________________
________________________________________________________________________
c. В Преторії з Понтієм Пилатом: ____________________________________________
_______________________________________________________________________
d. Голгофа, череповище: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
e. В гробниці: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
f.

По дорозі в Еммаус: ______________________________________________________
________________________________________________________________________

g. За зачиненими дверима: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
h. Вздовж берега: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
i.

На вершині гори: ________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Життя Ісуса – це приклад для нас. Які три приклади з історії про страждання Ісуса є
значущими для вас?
a. _______________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________
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6. Пригадайте три ключові уривки і поділіться одним або двома реченнями свого свідчення
про те, як ці Слова впливають на ваше життя.
a. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. У своєму Євангелії Іван написав: «Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус – є Христос,
Син Божий, і, щоб віруючи, життя мали в Ім’я Його!» (Івана 20:31). Якби хтось запитав вас,
чи ви віруєте в ці слова, що записані, якою була б ваша відповідь? _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Додатковіl CrossConnect Біблійні матеріали доступні безкоштовно.
Відвідайте сайт цього служіння: www.crosscm.org.
Дозвольте нам отримати від вас ваші коментарі!
Зв’язатися з нами: admin@crosscm.org
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