Подорож по Біблії®

Послання

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

до галатів

Ласкаво просимо до вивчення
книги “Послання до галатів” в групах!
Як мені бути впевненим у своєму спасінні? Що робити, якщо я не відчуваю себе спасенним?
Напевно я маю щось довести Богу? Довірившись Ісусу, хіба нам не треба провадити
доброчесне християнське життя, аби упевнитися, що Він нас не залишить?
Навіть попри нашу впевненість у Божому Слові, наше християнське життя сповнене
подібними питаннями і сумнівами.
Послання до галатів – це точний виклад Євангелія. Ісус виконав усе, аби нас врятувати,
тому нам не треба щось доводити, щось робити або чогось добиватися. Неймовірна Божа
благодать означає, що спасіння дається тільки по вірі в Ісуса Христа. Ми дуже хочемо, аби
вивчення цього сильного і практичного послання допомогло вам і вашій групі пізнати
радість, спокій та впевненість у благодаті Євангелія.
Цей матеріал підійде для будь-якої групи: новонавернених християн, зрілих віруючих або
просто людей різного духовного рівня. Ми підготували питання, теми для обговорення
і нотатки для лідерів, щоб, користуючись ними, ви могли ґрунтовно дослідити Послання
апостола Павла до галатів. Відчуйте справжнє значення Євангелія як для вічності, так і для
повсякденного життя.
Курс складається із семи уроків по 45 хвилин, які супроводжують 30-денний план читання
книги “Послання до галатів”. Урок 1 розпочинає цю серію. Група не потребує спеціальної
підготовки до кожної зустрічі. Головне – мати бажання досліджувати Святе Письмо і навчатися його застосовувати. У кожному наступному уроці розглядається біблійний уривок з
Послання до галатів і читаються відповідні статті в книзі. Курс завершується Уроком 7. Щоб
мати загальне уявлення про структуру курсу, ви можете роздрукувати стислий зміст для
кожного з учасників (стор. 2).
Ми дуже раді бути вашими співучасниками-дослідниками, які так само намагаються глибоко
поринути в Боже Слово і зрозуміти, що насправді означають слова: “І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, – живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе” (Гал. 2:20).
Будемо раді, якщо ви поділитеся враженнями від пройденого курсу
по email: ukraine@odb.org.

Огляд курсу
Структура уроку
Частина 1: Розминка
Поставте вступне запитання щодо теми дня та обговоріть якийсь
цікавий випадок із власного досвіду, що пов’язаний із цим питанням.
Можливо, це допоможе налаштувати слухачів на подальше обговорення та спілкування.
Частина 2: Вивчення
Далі йде сам урок. Роздрукуйте робочі листи для кожного учасника
вашої групи. Вони містять не більше п’яти запитань стосовно уроку
та вільне місце для запису власних думок під час обговорення.
Частина 3: Застосування
Кожний урок завершується декількома запитаннями для особистих
роздумів. У цей час учасники можуть поділитися один з одним власними думками. Усе залежить від відкритості членів групи та належної
атмосфери.
Частина 4: Молитва
Щоб уникнути незручних моментів, запропонуйте помолитися
за потреби учасників групи, а потім завершіть зустріч спільною
молитвою. Не треба ні на кого тиснути, аби хтось помолився
вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє
та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку,
або ж просто помолитися один за одного.
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Огляд курсу
Практичні поради

Структура курсу
Урок 1: Євангеліє благодаті
• Стислий огляд і ДЕНЬ 1 у книзі “Послання до
галатів”.
• Ознайомтесь з Посланням до галатів у Біблії
та досліджуйте основи Євангелія.

Урок 5: Із рабів у спадкоємців
• Стислий виклад основних ідей:
ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 (Гал. 4).
• Усвідомте переваги та привілеї співспадкоємців
Христа в Божому Царстві.

Урок 2: Приклад перетворення
• Стислий виклад основних ідей:
ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 5 (Гал. 1).
• Обговоріть свідоцтво Павла і те, яким чином
Євангеліє усіх надихає.

Урок 6: Життя Духом
• Стислий виклад основних ідей:
ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 (Гал. 5).
• Дізнайтесь більше про те, що означає жити
Духом, а не власними силами.

Урок 3: Нове життя, а не нові правила
• Стислий виклад основних ідей:
ДЕНЬ 6 — ДЕНЬ 9 (Гал. 2).
• Дослідіть, чому християнство – це зміна душі,
а не просто новий перелік правил, за якими
треба жити.

Урок 7: Сіємо зараз, пожнемо потім
• Стислий виклад основних ідей:
ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 (Гал. 6).
• Дослідіть, як віра в Ісуса дає нам вічну
перспективу та вже сьогодні допомагає
жити мудро.

Як не буває двох однакових груп по вивченню Біблії,
так неможливо уявити універсальну серію уроків!
У “Нотатках для лідера” ви знайдете стислий виклад
відповідей на кожне питання уроку – “Висновок
лідера”. Це допоможе направити бесіду.
Крім розділу “Висновок лідера”, у відповідях на кожне запитання міститься розділ “Глибше”. Ці додаткові питання допоможуть групі заглибитися в тему.
Можливо, ваша група захоче розглядати лише основні питання, не заглиблюючись далі. Ваша група
така, яка є. Ці нотатки допоможуть вам найкращим
чином направити обговорення та організувати навчання. Вам треба знати присутніх та розуміти їхній
духовний рівень.
Рекомендуємо вам, як ведучому, заздалегідь читати
нотатки до кожного уроку. Це допоможе вам краще
підготуватися, продумати, які аспекти кожного
питання будуть найбільш корисними для вивчення
у вашій групі, та успішно провести урок.

Урок 4: Вірою, а не законом
• Стислий виклад основних ідей:
ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 (Гал. 3).
• Розгляньте мету закону і роль добрих справ
у християнському житті.
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МЕТА УРОКУ:

Основна мета Уроку 1 – розпочати вивчення книги “Послання до галатів” із серії
“Подорож по Біблії”, а також ознайомитися з основною темою цього послання:
спасіння дається по вірі в Ісуса, а не по нашим ділам.
На початку Уроку 1 роздайте кожному учаснику групи книгу “Послання до галатів”. Прочитайте Стислий огляд (стор. 5), а також статтю за ДЕНЬ 1 і відповідні
біблійні вірші. Такий порядок читання буде зручним під час проведення
всіх уроків.
Під кінець курсу учасники групи повністю зрозуміють, що таке насправді
Євангеліє і звідки воно до нас прийшло.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Кожен день ми стикаємося з великим потоком інформації: новинні сайти,
особисті блоги, сторінки в соцмережах, канали в паблік-чатах, різноманітні
статті… Багато з них ґрунтуються на суб’єктивному погляді, спекуляції або
взагалі є фейковими. Як зрозуміти, чому можна довіряти, а чому – ні?
Як ви перевіряєте достовірність новин та їхніх джерел?

Урок 1: Євангеліє благодаті
Галатів 1:1–5; Стислий огляд і ДЕНЬ 1 у книзі “Послання до галатів”

1. Чи додає вам упевненості усвідомлення того, що Євангеліє та біблійне
вчення походять від Бога, а не від людей?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми віримо в істинність Євангелія, бо довіряємо його джерелу – Самому Богу.
У Біблії ми читаємо, що є істинним, правильним та добрим. Вона може бути тим
місцем, куди ми в першу чергу звертаємося за підбадьоренням, утіхою
та керівництвом.
Те, що сказано в Біблії (а не те, що ми думаємо або відчуваємо), є справжнім
авторитетом та Істиною стосовно нашого стану перед Богом.
ГЛИБШЕ:

Питання: Як зрозуміти, що люди навчають нас лжеєвангелія?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Їхні слова не відповідають Божому Слову. У Посланні до галатів дуже зрозуміло викладені основи спасіння, про які можна читати і розмірковувати.

2. Прочитайте Галатів 1:3-5 – короткий зміст Євангелія, викладений Павлом.
Перекажіть Євангеліє власними словами.

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Достовірним джерелам, наприклад, BBC, CNN та іншим, ми схильні довіряти,
вважаючи їх перевіреними. Втім, зазвичай ми з підозрою ставимося до фактів
та історій, якщо не знаємо, звідки вони з’являються в наших новинних стрічках
(часто без наявних джерел).

Отримати спасіння нескладно. У цьому глибокому питанні є багато подробиць,
які можна із задоволенням дослідити. Втім головна істина полягає в тому, що
Ісус здійснив усе необхідне, щоб навіки зробити нас Божим народом. Усе, що ми
можемо – це Йому довіряти.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

Прочитайте: Стислий огляд (стор. 5) у книзі “Послання до галатів”.
Прочитайте: Галатів 1:1–5.
Прочитайте: ДЕНЬ 1 (стор. 6–7).

ГЛИБШЕ:

Питання: Які основні риси істинного Євангелія, без яких воно стає
фальшивим?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• 1) Бог є добрий і люблячий. 2) Ми всі відкинули Бога, тому постанемо
перед Божим судом. 3) Ми не здатні самостійно врятуватися. 4) Ісус Своєю
смертю та воскресінням повністю заплатив за наше спасіння. 5) Ми отримуємо спасіння в Ісусі Христі тільки вірою, а не власними зусиллями.
6) Кожен, хто приймає Ісуса своїм Спасителем, успадковує вічне життя
в Його присутності.

Урок 1
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3. У яких ситуаціях ви найбільше відчуваєте спокусу щось зробити, аби
підтвердити власне спасіння?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Серед відповідей можуть бути такі слова: коли ми відчуваємо почуття провини;
коли ми відчуваємо, що Бог не відповідає на наші молитви; коли ми шукаємо
похвалу з боку інших у церковному служінні; коли ми порівнюємо себе з іншими.
ГЛИБШЕ:

Питання: Чому Євангеліє вимагає від нас смирення?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Треба визнати, що ми взагалі нічого не можемо зробити для власного спасіння. Навіть у найкращі дні ми не можемо “заробити” в Бога жодних балів. Це
також означає, що ми не можемо нічого втратити. Ми врятовані виключно
Божою благодаттю.
• Обидва погляди, що нам є що запропонувати Богу, або що ми занадто погані
для Нього, є проявом гордості. Спасіння отримує той, хто приходить до Бога
таким, яким він є, і довіряє своє життя Господу Ісусу. “Заплата покори і страху
Господнього, – це багатство, і слава, й життя” (Пр. 22:4).

4. Як на практиці дотримуватись Євангелія, нічого не додаючи до нього
і нічого не видаляючи з нього?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ЧЧитайте Боже Слово і довіряйте йому. Це єдине авторитетне джерело, у якому
ми знаходимо абсолютну Істину і чисте Євангеліє.
Прочитайте повністю новозавітні послання. Розпочніть, наприклад, з Послання
до галатів, щоб дізнатися, що означає бути врятованим вірою в Ісуса Христа.
Щоденно вчіться покладатися на Божу силу, усвідомлюючи, що самостійно ми
нічого не можемо зробити для власного спасіння.

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 1: Євангеліє благодаті
Галатів 1:1–5; Стислий огляд і ДЕНЬ 1 у книзі “Послання до галатів”
ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого
біблійного уривка.
Для роздумів: Попросіть присутніх прочитати два питання в книзі “Послання до
галатів” ДЕНЬ 1 і записати відповіді у свою книгу.
Також попросіть записати відповіді на наступні питання стосовно цього уроку:

З якою метою ви починаєте вивчати Послання до галатів? Яку сферу вашого життя вам складніше за все довірити Ісусу?
Поверніться до цих відповідей у кінці курсу по Посланню до галатів і знову себе
перевірте. (Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання
в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися
один за одного.

ГЛИБШЕ:

Питання: Що люди можуть додати до Євангелія або що вони можуть
викреслити з нього? Чи буває у вас спокуса це зробити?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Деякі євреї (ми прочитаємо про це далі в Посланні до галатів) хотіли додати
до Євангелія ритуали старозавітних законів. Так само і в нас може з’явитися
спокуса вважати такі речі, як відвідування церкви, знання Біблії або участь
у служінні, показниками рівня нашого спасіння, а також спокуса стверджуватися у власній християнській “продуктивності”.
• Варто пам’ятати, що християнське життя і добрі діла є наслідком спасіння,
а не його причиною.

Урок 1

˜4˜

Подорож по Біблії®

Послання

до галатів

МЕТА УРОКУ:

В Уроці 2 розглядається свідоцтво апостола Павла, яким він ділиться в першому розділі Послання до галатів. Повторюючи основні ідеї за ДЕНЬ 2 – ДЕНЬ 5
по книзі “Послання до галатів”, поміркуйте разом з учасниками групи над тим,
які висновки можна зробити з історії апостола Павла стосовно того, наскільки
неймовірною є Божа благодать і чому нам не треба порівнювати себе з іншими
християнами.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Нагадаймо, що ми обговорювали на минулій зустрічі. Ми розпочали серію
уроків по Посланню до галатів. Основна тема цього послання: спасіння дається
виключно по вірі в Ісуса Христа. Ми нічого не можемо самостійно зробити, аби
забезпечити собі місце в Божому Царстві. Ми обговорили основні аспекти
Євангелія, його походження, а також те, що нам варто покладатися лише на
Христа, а не на власні зусилля, аби виправдатися перед Богом.

Згадайте когось, хто пережив докорінні зміни. Наприклад, це може бути
відома людина, яка заново створила свій суспільний імідж, або музикант,
який відродив свою кар’єру, або персонаж з книги чи фільму, який з поганої людини перетворився на добру, чи навпаки… Що їм знадобилося для
втілення цих змін?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Докорінне перетворення часто потребує багато часу, зусиль та витримки.
Свідоцтво апостола Павла показує, що перетворення, яке Бог здійснює в нашому житті, відбувається миттєво (ми отримуємо Його Дух у мить набуття віри)
і водночас триває роками.
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ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Що вас найбільше надихає в описі того, як Бог змінив Павла?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Серед відповідей можуть бути наступні слова: Павло отримав Євангеліє безпосередньо від Ісуса (Гал. 1:12); перетворення Павла із завзятого фарисея (в. 14)
в проповідника Христа (в. 15); то була Божа воля врятувати Павла, незважаючи
на його минуле (в. 13); життя Павла – приклад Божої благодаті (в. 15); пізнання
та розуміння Бога походило з особистих стосунків Павла з Ним, а не тільки
з того, що йому казали люди (вв. 17-20); здивування церкви перетворенням
Павла (вв. 23-24).
ГЛИБШЕ:

Глибше: Який вплив Євангеліє справило на ваше життя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Беручи за основу різні життєві приклади, поміркуйте в групі над змінами, які
відбуваються в людях.

2. Що спонукає деяких християн вважати себе кращими за інших?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Серед прикладів можуть бути: захоплюючі молитви, особливі дари Святого
Духа, участь у церковному служінні, “надмірна” духовність, матеріальна участь
у житті церкви…
Хоча присутність у церкві духовно зрілих християн та наставників дуже важлива,
Павло показує, що Людиною, на Яку нам справді треба рівнятися, є Ісус Христос.
Слава, чудеса і діла апостолів не відволікали Павла, він навіть не зайнявся ними
в першу чергу. Натомість йому знадобилося три роки, щоб відправитись до Єрусалима, усюди проповідуючи про Христа.
ГЛИБШЕ:

Питання: Як Ісус реагує на тих, хто намагається вразити Його своїми
діями (Мт. 7:21-23)? Що, за Його словами, справді має значення?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Ісус відкидає тих, хто демонструє тільки свої добрі та вражаючі діла (навіть
якщо вони вчиняються в Його Ім’я). Він їм каже: “Я ніколи не знав вас” (в. 23).
Наші особисті стосунки з Ісусом – ось що по-справжньому важливо. Від глибини пізнання Його, як Бога, залежить усе наше життя.
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3. Як розуміння того, що ваше спасіння остаточне, може вплинути на ваше
повсякденне життя?
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5. Що вам приносить регулярне читання Біблії, натхненої Самим Богом?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Не треба відчувати невпевненість, стрес або сумніви стосовно нашого місця
в Божому Царстві. Ми знаємо, що воно вже в нас є, отже, ми можемо жити
в мирі, терпінні та щедрості. Нам не треба нічого доводити (як і Павлу не треба
було нічого доводити стосовно себе іншим апостолам або церкві: він знав, що
був прийнятий Богом у ту мить, коли увірував у Нього).
Незалежно від того, що нам принесе новий день, безмежна Божа благодать
означає, що ми завжди будемо поруч з Ісусом. Ніщо не зможе розділити нас
із Ним, а завдяки Його силі та присутності в нашому житті, ми здатні пройти
через усе (Фил. 4:13).

У Біблії сказано: “Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору,
до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала,
до всякого доброго діла готова” (2 Тим. 3:16-17).
Якщо ми потребуємо проводу, спокою, розуміння, утіхи, підбадьорення, надії або
ще чогось, ми віднайдемо це в Самому Бозі. Таким чином, регулярне читання
Біблії означає, що ми будемо постійно живитися Його Словом та отримувати
те, що потребуємо кожного дня.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чому наша покірність Божому Слову є логічним наслідком закінченої праці Христа в ділі спасіння?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Ісус чітко дав зрозуміти, що Його послідовники мають виконувати Його
заповіді. Тільки так наше життя буде повноцінним. Замість того, щоб намагатися заслужити Божу прихильність, виявляйте покірність. Це буде найкращим
доказом того, що наше життя належить Йому.

4. Як можна зловживати Божою благодаттю?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Оскільки ми нічого не можемо додати до свого спасіння, може з’явитися спокуса
розлінуватися і перестати докладати зусиль для розвитку взаємовідносин із
Христом, бо ж місце на небесах нам гарантоване.
ГЛИБШЕ:

Питання: Чому нам треба постійно поглиблювати свої стосунки з Христом
(зростати духовно)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• У свідоцтві Павла та його вченні сказано: “Ми, що вмерли для гріха, як ще
будемо жити в нім?” (Рим. 6:2). У нас нове життя, сповнене пізнанням Бога.
Ми – Його діти і є частиною Його Царства. Це спонукає переоцінити тимчасові і переважно пусті насолоди цього світу.
• Неможливо віднайти справжнє задоволення за межами наших стосунків із
Богом. Пізнаючи Його, ми все більше і більше розуміємо, що таке Його мир,
впевненість, любов і спокій.
• Тепер, коли ми народилися згори і Божий Дух живе в нас, наша нова сутність
ніколи не буде колишньою і не буде противитися Богу і Його Слову.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чому важливо будувати особисті стосунки з Богом, покладаючись
не лише на молитву, але і регулярно читаючи та вивчаючи Біблію?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Послання до галатів та інші книги Нового Завіту показують, наскільки легко
потрапити в оману зі своїм особистим уявленням про Євангеліє. Ми можемо
опинитися в пастці, переоцінивши важливість особистого досвіду або якихось одкровень. Нам треба заглиблюватися в Писання, щоб мати цілковите
розуміння Божої істини.
ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного
уривка.
Для роздумів: У яких сферах вашого життя ви найбільше помічаєте зміни,
які здійснив Ісус? Що ви хочете, аби Він змінив у вашому житті? Як істина
про остаточність вашого спасіння може допомогти вам ще більше довіряти
Ісусу в цих сферах? (Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями
на ці питання в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися
один за одного.
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МЕТА УРОКУ:

В Уроці 3 розглядається другий розділ Послання до галатів, де апостол Павло
продовжує своє свідоцтво. Він рішуче захищає істину Євангелія та відкрито докоряє апостолу Петру за його поведінку в присутності юдеїв. Повторюючи основні
моменти за ДЕНЬ 6 – ДЕНЬ 9 по книзі “Послання до галатів”, спонукайте групу до
роздумів про те, що приналежність до Ісуса – це зовсім нове життя, а не просто
альтернативний перелік принципів, за якими треба жити.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Підіб’ємо підсумки попереднього уроку. Минулого разу ми розглянули свідоцтво
Павла і поговорили про те, що його повне перетворення є чудовим прикладом
Божої благодаті. Хоча ми нічого не можемо зробити для власного спасіння, дуже
важливо приділяти час і докладати зусилля для розвитку стосунків з Ісусом, бо
це незрівнянно краще за те, що може запропонувати цей світ.

Який стиль навчання вам до вподоби? Що вам подобається: слухати лекцію
чи повторювати за викладачем, виконувати інструкцію чи вигадувати щось
на ходу? Як би ви підійшли до вивчення чогось нового (наприклад, робочого
методу або правил настільної гри)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Набуті навички згодом стануть частиною нашої звичайної поведінки.
Християнське життя не зводиться до дотримання правил чи до засвоєної
поведінки. Це принципово нове життя, яке можна прожити лише завдяки силі
та впливу на нас Божого Духу. У міру того, як ми продовжуємо вірити і покладатися на Бога, Він продовжує Свою працю в нас, аби ми все більше уподібнювалися Йому.
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ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Що, на вашу думку, може ображати ваших друзів чи близьких, коли
вони чують Євангеліє? Чи виникає у вас спокуса дещо змінити
Благу звістку?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Серед відповідей можуть бути такі слова: цілковито довірити своє життя Ісусу;
усвідомлення, що ми нічого не можемо запропонувати Богу, і що ми грішники,
які потребують Спасителя; віра в Ісуса – єдиний шлях на небо; цей світ нічого не
може нам запропонувати, на відміну від Божого Царства; Ісус вище за будь-що
чи за будь-кого в нашому житті.
ГЛИБШЕ:

Питання: Які практичні поради ви можете дати стосовно звіщення
Євангелія?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Молитва дуже важлива. Моліться за ваших друзів та родину. Це не лише
робить нас чутливими, але і допомагає бачити можливості для більшого
свідоцтва про віру. Молитва допомагає нам довіряти спасіння людей Богу.
Тільки Святий Дух може переконати людей у їхній потребі в Ісусі.
• Оповідайте послання повного Євангелія. Навіть якщо у вас немає можливості розповісти про нього за один раз, істина Божого Слова проникає в серця людей (Євр. 4:12). Нам треба дотримуватися істини, якою б неприйнятною
вона не була для людей.
• Користуйтесь Святим Письмом, дозволяючи Божому Слову казати самому за
себе. Це найпростіший спосіб уникнути доповнень до Євангелія або відкидання чогось із нього. Довіряймо Божому Слову, аби бути співробітниками
в Бога (Іс. 55:11).
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2. Як ваше повсякденне життя відображає Бога, і що означає належати
Йому?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Перебуваючи в суспільстві, ми, як і апостол Петро, діємо певним чином, приймаємо рішення, реагуємо на проблеми та випробування, і таким чином показуємо іншим Божі риси та зміни, які Він здійснив у нашому житті.
Ми не хвалимося і не робимо вигляд, що все ідеально. Якщо ми дозволимо
іншим побачити наші слабкості або побачити нас у часи випробувань, люди зможуть краще зрозуміти силу і благодать Бога, в Якому наша основа (подивіться,
що Павло написав про це в 2 Кор. 12:9).
ГЛИБШЕ:

Питання: Які сфери вашого життя свідчать про те, що ви християнин?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Те, як ми спілкуємося з людьми, реагуємо на кризи, витрачаємо час та гроші,
будуємо стосунки і піклуємося про інших, навіть якщо це нам чогось коштує,
усе це може бути добрим свідоцтвом для тих, хто ще не знає Христа. Інколи
ми навіть не усвідомлюємо, що наш приклад впливає на інших.

3. Як ваша впевненість у Христі впливає на формування ваших пріоритетів
і допомагає в прийнятті рішень?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Якщо ми читаємо Боже Слово і дозволяємо йому докоряти, змінювати і направляти нас, це впливає і на наші спонукання. Ми більше зосереджуємося на Бозі,
ніж на собі, поступово уподібнюючись мудрому будівничому з Євангелія від
Матвія (Мт. 7:24-25).
Час, проведений з Ісусом, є найважливішою частиною нашого дня. Павло
закликає завжди зберігати близькість з Христом, нагадуючи нам: “Безперестанку моліться!” (1 Сол. 5:17). Це має допомогти нам у будь-якому випробуванні та
в будь-яких обставинах перебувати в присутності Христа і покладатися на Нього.
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ГЛИБШЕ:

Питання: Як змінились ваші пріоритети і процес прийняття рішень
упродовж вашого християнського життя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Усе християнське життя – це процес зростання і змін. Ми б зневірилися
і були б приголомшені, якби Бог одразу показав нам усі наші недоліки. Однак
Він поступово допомагає нам зростати у відданості Йому, звільняючи нас
від залежності та рабства колишнього життя, і допомагаючи нам уподібнюватися Йому.

4. Як ви розумієте слова: “Я розп’ятий з Христом” (Гал. 2:19)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

У мить каяття ми померли і були поховані з Христом. Народившись згори для
нового життя, ми стали Божими дітьми, які належать Йому і Його Царству, а не
цьому світу.
Боже Слово і Його родина (церква) стали нашими найближчими союзниками
і підтримкою, отже, нам краще звертатися за порадою і керівництвом до них,
ніж до своїх невіруючих друзів та близьких.
Свої бажання та мрії можна перевіряти, ставлячи запитання: “Чи це угодно Богу
і прославить Христа, чи це краще для мене?” Наша гріховна природа тепер
розіп’ята, і нам більше не треба жити за тілом. Натомість у нас є сила Святого
Духа, яка допомагає шукати Божої слави і мати міцну основу, яку дає тільки Він.
ГЛИБШЕ:

Питання: Якщо ми разом з апостолом Павлом кажемо “я розп’ятий
з Христом”, що має змінитися в нашому житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Ісус помер не тільки для нас, але і за нас. Він простив наші гріхи. Слова
“я розп’ятий з Христом” означають визнання, що мого колишнього “я” вже
немає. Наші колишні бажання, схильності, егоїзм та гріховні вчинки померли
разом з Ісусом. Тепер у кожному з нас живе Святий Дух, Який сповнює нас
Своїми бажаннями, цілями та пріоритетами.
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5. Як ви розумієте значення слів “жити вірою”?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Павло змальовує це, як цілковиту довіру Богу і віру “в Божого Сина, що мене
полюбив, і видав за мене Самого Себе” (Гал. 2:20; див. Євр. 11:1).
Це також означає, що ми зосереджені на Ісусі і на тому, що Він для нас зробив.
Ми приходимо до цього, перш за все, через читання Євангелія та вивчення
Писання. Саме так ми пізнаємо Ісуса особисто і зростаємо в довірі до Нього.
Наша довіра Христу має наповнити все наше життя і виявлятись у всіх повсякденних справах.
ГЛИБШЕ:

Питання: У чому різниця між вірою в те, що Бог може щось зробити, і вірою
в те, що Він це зробить?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Нескладно повірити в Божу здатність задовольнити наші потреби. Однак
значно складніше повірити, що Бог справді готовий щось для нас зробити!
Ми знаємо свої недоліки і можемо припускати, що наші гріхи позбавляють
нас можливості покладатися на Божу милість. Втім, якщо ми довіряємо Біблії,
то маємо знати істину: Божа турбота стосується кожного з нас особисто, бо
Його благодать безкінечна.
• Псалом 17 слугує яскравим прикладом того, як Бог вчиняє неймовірні чудеса
заради однієї людини зі Свого народу, яка кличе до Нього.

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 3: Нове життя, а не нові правила
Галатів 2; ДЕНЬ 6 — ДЕНЬ 9 у книзі “Послання до галатів”

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного
уривка.
Для роздумів: Чи є у вас спокуса віднайти безпеку і комфорт у якихось правилах та рутині? Як на практиці ви могли б жити вірою на цьому тижні?
(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися
один за одного.
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МЕТА УРОКУ:

В Уроці 4 розглядається різниця між життям вірою і життям ділами (або у відповідності з Божим законом). Апостол Павло розмірковує над цим питанням у третьому
розділі Послання до галатів. Повторюючи основні моменти за ДЕНЬ 10 – ДЕНЬ 16
по книзі “Послання до галатів”, поміркуйте у вашій групі над тим, у чому призначення закону для нас сьогодні, яка роль добрих діл у нашому житті, і як долати періоди
сумнівів у євангельській істині.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Підіб’ємо підсумки попереднього уроку. Минулого разу ми докладно розглянули
свідоцтво Павла в другому розділі Послання до галатів. Ми обговорювали те,
що бути християнином означає мати зовсім нове життя, а не просто новий набір
правил для життя. Ми відповіли собі на питання про те, як наше життя відображає Бога і Євангеліє оточуючому світу.

Спробуйте згадати приклади людей (персонажів фільмів або книг),
які здійснили “кроки віри”. Які подібності та відмінності нашої віри
з ними?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ідея зробити крок віри доволі часто виникає в розповідях та фільмах. Персонажі
часто роблять стрибок у невідомість, наприклад, зважившись на пригоди чи
одруження.
Християнська віра – це не стрибок у невідомість. “Віра – то підстава сподіваного,
доказ небаченого” (Євр. 11:1). Наша віра – це впевненість і гарантія в Ісусі, Якого
ми не бачимо, однак знаємо, і Якому довіряємо.
Іноді Бог справді веде нас у невідомість, як Авраама, який пішов за Богом,
“не відаючи, куди йде” (Євр. 11:8). Ми йдемо за відомим нам Богом з вірою,
навіть ідучи в невідомість.

Урок 4: Вірою, а не законом
Галатів 3; ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 у книзі “Послання до галатів”

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Як ви проживаєте періоди сумнівів у євангельській істині? Які основні
істини з третього розділу Послання до галатів допомагають вам у такі
моменти?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

У битві з сумнівами в нас може з’явитися спокуса заглушити їх заняттями, від яких
нам стає краще. Наприклад, завзятіше молитися, більше жертвувати, відвідувати
всі церковні збори тощо. Ці дії можуть стати способом “збереження” спасіння і
перемоги над сумнівами.
Підбадьорити вас можуть наступні думки з третього розділу Послання до галатів:
Бог дає Свій Дух усім, хто вірує (в. 5); ніхто не виправдовується ділами (в. 11); Ісус
відкупив нас від прокляття закону (в. 13); спасіння було обіцяне Богом по благодаті, а не за людські заслуги (вв. 17-18); тепер ми Божі діти (в. 26).
ГЛИБШЕ:

Питання: На яку помилку вказує апостол Павло в Галатів 3:3, і як її можна
уникнути?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Павло питає: “Духом почавши, кінчите тепер тілом?”
• Спасіння дається по вірі, а не за добрі справи. Павло також каже, що з вірою
відбувається і зростання, і зрілість у Христі. Бог нас приймає. Нас не роблять
більш зрілими тільки дотримання правил, вияв сили волі і цілеспрямованості.
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2. Враховуючи, що спасіння дається тільки по вірі, яким є значення добрих
справ у нашому житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Серед відповідей можуть бути наступні слова: щоб нам виконувати Божі наміри
(Фил. 2:13); зростати в пізнанні Бога (Кол. 1:10); приносити Богові славу
(Євр. 13:21); здійснювати працю, яку для нас приготував Бог (Еф. 2:10); щоб інші
прославляли Бога, дивлячись на нас (2 Кор. 9:13); виявляти любов Ісуса у своєму
житті (Ів. 14:23).
ГЛИБШЕ:

Питання: Як віднайти баланс між двома помилковими крайнощами:
а) покладатися на добрі справи, щоб заслужити спасіння;
б) почуватися настільки задоволеними власним спасінням, що навіть не
турбуватися про те, як ми живемо?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Як і в більшості випадків, у християнському житті дуже важливою є мотивація.
Якщо ми робимо добрі справи з метою догодити Богу, то це шлях до вдаваної праведності та лицемірства. Однак, якщо ми повністю довіряємо Ісусу,
наші мотиви для вчинення добрих діл зосереджені на Бозі, а не на нас самих.
• Наше спасіння – це не просто спосіб нашого порятунку від пекла і введення
в небеса. Насправді це спосіб принести небо в наше серце. Ісус приходить
до нас і живе в нас. Він пробуджує в нас бажання залишити минуле життя і
жити так, як того бажає Бог. Ми не хочемо залишатися такими, якими були,
бо ми народилися згори!

Урок 4: Вірою, а не законом
Галатів 3; ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 у книзі “Послання до галатів”

3. Яка користь від закону сьогодні? Чому він міститься в Біблії?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Закон розкриває Божі стандарти і змальовує абсолютну праведність. Сьогодні,
як і раніше, закон виконує свою початкову мету, показуючи, наскільки недосяжними є Божі стандарти. Завдяки цьому закон спонукає нас покладатися тільки
на Ісуса, а не на власну здатність досягти Божого еталона.
Коли ізраїльтяни жили за Божим законом, вони відрізнялися від навколишніх
народів своїм способом життя, віросповіданням та мораллю. Божий закон –
це нагадування для нас, що життя Божих дітей має докорінно відрізнятися від
навколишнього світу.
Ісус сказав, що Він прийшов виконати закон (Мт. 5:17). Вивчаючи закон, треба
прославляти Ісуса за те, що ми більше не обмежені правилами і ритуалами.
ГЛИБШЕ:

Питання: Як ви думаєте, добре мати закон чи ні?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Давид сказав, що закон Господа “досконалий… зміцнює душу” (Пс. 18:8). Це
одне з багатьох нагадувань про те, що виконання Божого закону приносить
благословіння Його народу. У Посланні до римлян Павло також пояснює,
як саме закон допоміг виявити в ньому гріх (Рим. 7:9-12). Люди нездатні
виконати весь Божий закон, бо він досконалий. Закон виконує роль дзеркала,
яке показує нам наші недоліки.
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4. Які ознаки підтверджують наше нове народження в Христі?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Серед відповідей можуть бути такі слова: любов до Божого Слова; бажання
духовно зростати; відмінність життєвих принципів від моралі та філософії
цього світу; дискомфорт через гріх; радість і мир завдяки присутності Ісуса;
зростання в любові та в співчутті до людей.
Ми всі інколи зазнаємо труднощів, не відчуваємо особливої радості або,
як нам здається, програємо битву з певними гріхами. Але нас підбадьорює
те, що вектор нашого життя орієнтований на Бозі, і що Його характер все
більше проявляється в нашому житті.
ГЛИБШЕ:

Питання: Якби стосунки з Богом залежали тільки від вашої досконалості,
коли б ви змогли Йому догодити?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Ми ніколи не зможемо догодити Богу власною праведністю. Тому Ісус помер
на хресті. У мить набуття віри Бог цілковито нас приймає. І це можливо тільки
завдяки Христу. Отець приймає Свого Сина і тих, хто в Нього вірує. Періоди,
коли нам здається, що ми далеко від Бога, не змінюють наше становище
в Його родині. Наші добрі якості ніколи не отримають більшого благовоління
в Бога, бо в Ісусі ми вже його маємо в повноті.

5. Яка наша роль у збереженні єдності віри з іншими християнами?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

У певному значенні ця єдність вже є. Павло каже: “Ви всі сини Божі через віру
в Христа Ісуса!” (Гал. 3:26).
Однак нам треба докладати зусилля, “пильнуючи зберігати єдність духа в союзі
миру” (Еф. 4:3). Це охоплює активну участь у служінні, молитву, навчання, піклування
і взаємне підбадьорення. Наша мета – допомогти один одному зберегти віру в Ісуса
та зміцнити стосунки з Ним (Еф. 4:11-13).

Урок 4: Вірою, а не законом
Галатів 3; ДЕНЬ 10 — ДЕНЬ 16 у книзі “Послання до галатів”

ГЛИБШЕ:

Питання: Як ви розумієте вірш Гал. 3:28?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Святий Дух нас об’єднав і зробив нас зовсім новими людьми. Оскільки в нас
один і той самий Дух, то в нас тепер багато спільного з іншими християнами,
незважаючи на наші відмінності.
• Наприклад, ми можемо сказати: “Немає ані працюючих, ані безробітних, ані
успішних, ані невдах, ані жонатих, ані холостих…” Ми всі, перш за все, брати
та сестри в Христі.
ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного
уривка.
Для роздумів: Як перетворити миті слабкості, сумнівів, невдач та невпевненості в часи, коли ви ще міцніше тримаєтеся за Божі обітниці? Які вірші в
Посланні до галатів ви вивчили напам’ять для таких ситуацій? (Як варіант,
учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися
один за одного.
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МЕТА УРОКУ:

В Уроці 5 розглядається питання про те, що означає бути спадкоємцем Божого
Царства. Про це апостол Павло розмірковує в четвертому розділі Послання до
галатів. Повторюючи основні моменти за ДЕНЬ 17 – ДЕНЬ 20 по книзі “Послання до галатів”, поміркуйте разом із групою над тим, що означає не бути більше
рабами, яку свободу ми отримуємо, стаючи Божими дітьми, і якими привілеями
ми користуємося, будучи співспадкоємцями Ісусу Христу.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Підіб’ємо підсумки попереднього уроку. Минулого разу ми розглянули, що означає жити вірою, а не ділами. Павло каже про це в третьому розділі Послання
до галатів. Ми також обговорили значення добрих справ у нашому житті: щоб
принести славу Богу і показати Його любов навколишньому світу. Ми розмірковували, як долати періоди сумнівів у євангельській істині, підбадьорюючись
Божим Словом, а не намагаючись подолати їх власними зусиллями.

Як би ви змалювали свободу? Чим, на ваш погляд, ця свобода відрізняється від свободи, яку Ісус пропонує нам – співспадкоємцям Божого Царства?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Деякі визначення свободи, які містяться в словнику Ожегова: незалежність, відсутність обмежень; можливість прояву суб’єктом своєї волі; стан того, хто
не перебуває у в’язниці або в неволі.
Ісус пропонує нам іншу свободу. Це не свобода від обмежень чи правил, тобто,
це не означає, що ми можемо робити все, що хочемо. Ми тепер учасники Його
Царства, у якому діють Його закони.
Справжня свобода – це не відсутність границь. Це здатність процвітати в межах,
що окреслені для нас Богом. Ми звільнилися від влади бажань, які поневолюють, та отримали силу жити правильно. Саме це мав на увазі Ісус, коли казав, що
прийшов, аби ми “мали життя, і подостатком щоб мали” (Ів. 10:10). Наше життя
буде мати достаток не тому, що ми чинимо так, як нам хочеться, а тому, що ми
живемо згідно з Божим задумом, який приносить благословіння.

Урок 5: Із рабів у спадкоємців
Галатів 4; ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 у книзі “Послання до галатів”

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Яким чином Господь Ісус нас звільняє?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ісус звільнив нас від рабства гріха. Життя для себе може здаватися свободою,
однак постійне задоволення власних бажань лишає тільки порожнечу в душі.
Ісус звільнив нас від Божого суду. Він повністю заплатив за наш гріх. Тепер ми
праведні в Божих очах.
Ісус звільнив нас від виконання суворих норм та правил закону. Ісус виконав
закон за нас, тому ми отримуємо Його праведність.
Ісус звільнив нас від страху смерті (Євр. 2:15). Смерть була нашим головним
і неминучим ворогом, однак тепер вона нам служить. Єдине, що здатна зробити
смерть – це відкрити ті двері, за якими ми особисто побачимо свого Спасителя.
ГЛИБШЕ:

Питання: У яких сферах ми особливо схильні підміняти цю свободу правилами і вимогами?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Багато з нас слідкують за своїм духовним зростанням. Це може спонукати нас
оцінювати своє християнське життя за наступними параметрами: наскільки
добре ми знаємо Біблію, як часто вивчаємо Боже Слово, скільки жертвуємо
в церкві тощо. У нас є бажання робити добрі справи для Господа, водночас
Ісус звільнив нас від необхідності заробляти своє спасіння. Кожного разу,
як ми оцінюємо себе за власними справами, то забуваємо, що спасіння
дається тільки завдяки Божій благодаті.
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2. Як нам зрозуміти: ми живемо в рабстві чи у свободі?

Урок 5: Із рабів у спадкоємців
Галатів 4; ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 у книзі “Послання до галатів”

3. Які права та привілеї є в Божих дітей?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Можна запитати в себе: “Що або хто здебільшого контролює і направляє моє
життя?” Павло пояснює: “Кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби
того” (Рим. 6:16). Усі ми чомусь або комусь підкорюємося. Хто господар вашого
життя: Ісус Христос чи хтось інший?
Ми всі перебуваємо в постійній битві зі спокусами та гріхами. Однак гріх, який
став звичкою, або спосіб життя, який суперечить Божому Слову, може свідчити
про те, що нам потрібна допомога, аби відчути свободу, яку дав Христос.
Питання: Що робити, якщо ми почуваємося в пастці?

Усе, що належить Богу, за правом належить і нам – Його спадкоємцям. Нам належить усе Боже Царство!
Поки ми не можемо побачити Боже Царство фізичними очима. Однак ми можемо відчути мир та спокій у стосунках з його Царем.
Бог, “що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах” (Еф. 1:3), відкупив нас, дарував прощення гріхів і прийняв у Свою родину.
Він гарантував нам місце у Своєму Царстві, дозволивши нам перебувати в Його
постійній присутності, а також сповнив силою Святого Духа, продовжуючи нас
змінювати і направляти.

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ГЛИБШЕ:

ГЛИБШЕ:

• У шостому розділі Послання до галатів Павло каже, що ми маємо потребу
один в одному і в церкві. Ми не можемо провадити успішне християнське життя і боротися з гріхом самостійно. Бог піклується про нас через інших християн. Це і є свобода в Христі. Вони можуть молитися за нас і підтримувати в битві
з гріхом. Нам також потрібно бути комусь підзвітними.
• Знайдіть віруючого наставника або друга, з яким можна відверто обговорити
хвилюючі питання. Не завжди легко відверто казати про власні хвилювання,
однак це допоможе вам отримати життєво важливу підтримку.
• Віруйте в Божі обітниці. Не сумнівайтеся, що Бог хоче звільнити нас від влади
гріха, якщо ми йдемо по життю із Ним. Його діти не повинні бути поневоленими гріхом (Рим. 6:14).

Питання: Що іноді заважає нам відчувати дивовижні благословіння, на які
ми, як Божі діти, маємо право?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Можливо, у декого є невпевненість у тому, що Божі обітниці даровані особисто нам. Багато Божих обітниць можуть здаватися неправдоподібними, однак
Бог хоче, аби ми вірили Його Слову. Тоді ми зможемо пережити всі Його
духовні благословіння.
• Часто істину нам диктує навколишній світ і наш особистий досвід, а не Бог.
Втім, Божі обітниці абсолютно надійні і достовірні, незалежно від того, відчули їх більшість людей чи ні.
• Іноді наші почуття і наша особиста думка про себе не дозволяють нам насолоджуватися Божими благословіннями. Це свідчить про те, що наш погляд
знову зосереджений на нашій власній праведності, а не на закінченій праці
Ісуса Христа. Ми завжди можемо наближатися до Бога “у повноті віри”
(Євр. 10:22).
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4. Як ці права та привілеї впливають на наше повсякденне життя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Нам не обіцяні фізичні благословіння, поки ми живемо в цьому світі. Нас постійно переслідують різні випробування, у тому числі гоніння, страждання та біль.
Втім, навіть попри це ми можемо мати духовні благословіння, які несуть надію.
У будь-яких обставинах (добрих чи поганих) ми покладаємо надію на вічне майбутнє, знаючи, що наш справжній дім – на небесах.

5. Чи можете згадати випадок, коли ви в чомусь докорили іншого християнина? Що вас до цього спонукало?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Направляти, навчати та докоряти не складно, ґрунтуючись на особистому
досвіді, розумінні, культурі, ставленні тощо. Це буває корисним та іноді приносить якесь розуміння в певному питанні, однак подібні розмови мають вестися
виключно під проводом істини та мудрості Божого Слова.
Кожен наш докір, кожна наша настанова повинні бути спрямовані на те, щоб
допомогти брату чи сестрі зберегти віру в Ісуса Христа, пізнати Його свободу та
благодать і продовжити разом іти в Боже Царство. Це розуміння допоможе нам
спілкуватися один з одним зі щирою любов’ю та співчуттям, а не з лестощами чи
роздратуванням.

Урок 5: Із рабів у спадкоємців
Галатів 4; ДЕНЬ 17 — ДЕНЬ 20 у книзі “Послання до галатів”

ГЛИБШЕ:

Питання: Що потрібно для того, аби Євангеліє стало центром нашої турботи
про інших?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Нам треба самим регулярно вивчати Євангеліє. Особливо корисно глибше
зрозуміти ставлення Ісуса до грішників, знедолених, безпорадних та принижених. У цьому ми бачимо Божу турботу про Свій народ, і нам також треба
наслідувати Його приклад та служити тим, кого раніше могли засуджувати.
ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного
уривка.
Для роздумів: Як усвідомлення того, що ви спадкоємець Божого Царства,
допоможе вам на цьому тижні радіти, мати мир у серці та жити у свободі,
зосередженій на Ісусі Христі? У яких сферах життя або в яких обставинах
ви можете почуватися більш впевнено через те, що ви Боже дитя? Як це
виявляється на практиці? (Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями
на ці питання в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися
один за одного.
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МЕТА УРОКУ:

В Уроці 6 розглядається питання: “Що означає жити Духом?” Про це апостол
Павло розмірковує в п’ятому розділі Послання до галатів. Повторюючи основні моменти за ДЕНЬ 21 – ДЕНЬ 26 по книзі “Послання до галатів”, поміркуйте з
групою над тим, як Божий Дух допомагає нам жити плідним життям і відчувати
свободу, яку для нас здобув Ісус Христос, і для якої ми були створені.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Підіб’ємо підсумки попереднього уроку. Минулого разу ми розглянули, що
означає бути Божими дітьми і співспадкоємцями Христа в Його Царстві, про
що апостол Павло писав у четвертому розділі Послання до галатів. Ми обговорили значення деяких наших прав та привілеїв. Ми з нетерпінням чекаємо на
можливість повністю відчути своє місце в Божому Царстві, а доти наша приналежність до Бога і перебування в Його присутності відображаються в нашому
повсякденному житті.

Згадайте, коли ви востаннє купували мобільний телефон,
гаджет, нове обладнання або пристрій? Наскільки сучасні технології
полегшили вам життя? Які завдання ви змогли виконати з їх
допомогою?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Деякі види робіт неможливо виконати без необхідних інструментів
та джерел енергії. І ваша остання покупка (наприклад, нового смартфона
або чогось іще) може відкрити нові можливості, про які ви раніше не знали.
Святий Дух є не тільки інструментом і джерелом енергії. Він – Бог, Який
оселився в нас, аби створити Свою оселю. Завдяки цьому в нас відкривається
зовсім новий світ. Тепер ми здатні жити за Божим задумом, наслідувати
Його характер і приносити плід Святого Духа. Усе це стало можливим
лише після того, як ми прийняли Його у своє життя.
ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Як заклик “ходіть за духом” (Гал. 5:16) відтворюється у вашому
повсякденному житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Щодня робіть свідомий вибір на користь Святого Духа і Його контролю над
вашим життям.

Урок 6: Життя Духом
Галатів 5; ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 у книзі “Послання до галатів”
Святий Дух направляє нас через читання Божого Слова і через роздуми над ним.
Він допомагає нам розуміти Біблію, змінює наш характер, нагадує нам
вірші, істини та історії, аби ми зміцнювалися у вірі в Ісуса Христа.
З молитвою ми можемо прийняти всі обставини, розуміючи, що самостійно
ми з ними не впораємося. Завдяки Святому Духу в нас діє сила Христа, тому
ми прагнемо довірити Йому свої хвилювання і турботи.
Вам треба бути чутливими до проводу Святого Духа та очікувати, що Він
вестиме вас упродовж дня. Наприклад, це може бути спонукання з кимось поговорити або неочікувана думка, яка з’явилася під час молитви. Якщо ви невпевнені, куди вас веде Дух, варто звернутися до Біблії і розглянути цю думку у світлі
Божого Слова (1 Ів. 4:1). Святий Дух і Боже Слово завжди перебувають
у цілковитій гармонії.
ГЛИБШЕ:

Питання: Що протиставляється життю Духом згідно уривка Гал. 5:16-17?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Павло показує суттєву різницю між життям Духом та виконанням бажань
тіла. Останнє – це життя в прагненні задовольнити будь-яке своє бажання.
Неможливо іти двома шляхами одночасно.
• Ми завжди підкорюємо свою волю або Богу через Святого Духа, або власному тілу. Підкорення впливу Божого Духа стримує нас від задоволення
власних егоїстичних бажань.

2. Як зростити плід Святого Духа?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Плід Духа – це духовний плід. Він розвиває в нас риси Божого характеру і готує
нас до Його Царства.
Наше завдання – перебувати в Ісусі Христі. Ісус сказав: “Хто в Мені перебуває,
а Я в ньому, той рясно зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете ви”
(Ів. 15:5). Якщо наша віра зосереджена на Ісусі, якщо в Ньому наша утіха, наш
мир і спокій, Він виростить у нас Свій плід.
ГЛИБШЕ:

Питання: Чим відрізняється плід Духа від звичайних добрих справ?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Плід Духа – це не результат наших зусиль у формуванні добрих звичок або
у вчиненні правильних дій. Це наслідок близькості з Ісусом. Наші власні дії
не впливають на його зростання.
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3. Що означають слова: дух і тіло “супротивні… один одному”
(Гал. 5:17)? Про який християнський досвід іде мова?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми маємо силу від Бога. Ми можемо жити за Його задумом у цілковитій гармонії
з Його любов’ю і добротою.
Однак у земному житті в нас все ще присутня гріховна природа (тіло). Оскільки
ми більше не раби гріха, ця природа втратила свою владу над нами, однак вона
і досі намагається спонукати нас до вияву егоїзму та спротиву Божим шляхам.
Відбувається постійна війна між тілом та духом. Боротися з тілом силою Духа –
це звичайна практика християнина. У цій щоденній боротьбі ми здобуваємо
перемоги і зазнаємо поразок.
ГЛИБШЕ:

Питання: Яке значення в нашій щоденній битві з гріхом має те, що ми
“розп’яли… тіло з пожадливостями та з похотями” (Гал. 5:24)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Гріх вже програв. Завдяки смерті та воскресінню Ісуса Христа нам гарантована цілковита перемога, навіть попри те, що ми можемо програвати тілу
в окремих битвах.
• Ми здатні перемагати в наших щоденних битвах. У битві з певними спокусами нам, імовірно, знадобиться допомога інших християн, але не треба забувати, що Бог дав нам Духа “сили, і любови, і здорового розуму” (2 Тим. 1:7).
• Битва – цілком природний стан віруючої людини. Якщо в нашому християнському житті все йде своєю чергою, це може бути ознакою, що ми перестали
опиратися гріховній природі. Можливо, ми продовжуємо дослухатися до тіла
і противимося Божому Духу.

Урок 6: Життя Духом
Галатів 5; ДЕНЬ 21 — ДЕНЬ 26 у книзі “Послання до галатів”
4. Чому служіння іншим допомагає нам слухатися Духа?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Бог є любов. Піклуючись про ближніх, ми намагаємося наслідувати Бога. Любов
і співчуття до інших спонукає нас покладатися на допомогу Святого Духа. Людина не може власними силами наслідувати Божий образ.
Служіння іншим – це ще один спосіб розіп’яти своє тіло. Це означає, що ми здатні поставити потреби інших вище за власні.
ГЛИБШЕ:

Питання: Як навчитися любити людей, які нам не дуже подобаються або
не подобаються взагалі?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• У Біблії любов завжди означає самопожертву, а не просто почуття. Ми любимо
інших, служачи їм (Гал. 5:13-14). Ми любимо наших ворогів і робимо їм добро
(Лк. 6:35).
• Любов – це плід Духа, а не просто емоційне зігріваюче почуття. Бог може
сповнити вас любов’ю до людини, яка вам неприємна, що дозволить служити
їй та щиро турбуватися про її стосунки з Господом. Певною мірою це і є прояв
самопожертви.
ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного
уривка.
Для роздумів: Який аспект плоду Духа більше за інші виявляється у вашому
житті? За вияв якого аспекту ви боретеся більше за все? Приділіть на цьому
тижні час для молитви за те, аби Бог зростив у вас плід Духа. (Учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися один
за одного.

Урок 6 ˜ 17 ˜

Подорож по Біблії®

Послання

до галатів

МЕТА УРОКУ:

В Уроці 7 розглядається питання, як перспектива вічності допомагає нам правильно жити і служити один одному. Про це апостол Павло розмірковує в шостому
розділі Послання до галатів. Повторюючи основні моменти за ДЕНЬ 27 – ДЕНЬ 30
по книзі “Послання до галатів”, проведіть заключний урок цієї серії, обговорюючи
практичні моменти в житті вірою. Якщо коротко, то це означає покладати надію на
Христа і дозволяти Йому змінювати кожну сферу нашого життя.
ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Підіб’ємо підсумки попереднього уроку. Минулого разу ми розглянули, що
означає жити Духом і під Його керівництвом. Про це Павло пише в п’ятому
розділі Послання до галатів. Ми казали про те, що Бог зрощує в нас плід Духа,
змінюючи наш характер і скеровуючи наші шляхи. Якщо ми постійно перебуваємо в Христі, це зростання і ці зміни відбуваються швидше.

Чи подобається вам займатися садівництвом? Чи треба вам докладати якихось зусиль у праці в саду або на городі? Коли ви вирощуєте квіти, овочі або
зелень, що вам більше подобається: сіяти (обробляти землю і доглядати за
нею) чи жати (насолоджуватися квітами і збирати врожай)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Зазвичай сіяння і догляд потребують тривалих місяців праці, а жнива відбуваються значно швидше.
Навіть якщо праця достатньо важка, в очікуванні на результат цієї праці є щось
приємне. І не менше задоволення ми отримуємо, коли збираємо врожай.
Наше християнське життя дещо схоже на процес сіяння і жнив. Нам іноді складно сіяти в життя для Бога, живучи у світі, який Його не приймає. Проте ми отримаємо велике задоволення від праці, якщо зосередимося на її вічній цінності.
Основна відмінність полягає в тому, що, незважаючи на тривале і виснажливе
сіяння, збір урожаю триватиме не один сезон, а всю вічність. І ми будемо свідками цього.

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 7: Сіємо зараз, пожнемо потім
Галатів 6; ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 у книзі “Послання до галатів”

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Як заохочувати себе краще “сіяти” зараз, усвідомлюючи, що “пожнемо”
у вічності?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми не можемо оцінити жодним зі своїх п’яти органів чуття, що таке Небесне
Царство. Однак саме там наше багатство і наш вічний дім. У Біблії ми можемо
бачити його очима віри: читаючи опис нашого майбутнього, очікуючи переможного повернення Ісуса і здійснення Божих обітниць.
Боже Слово зміцнює нас обітницею: “А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу
свого пожнемо, коли не ослабнемо” (Гал. 6:9).
ГЛИБШЕ:

Питання: Яке значення мають слова з уривка Галатів 6:7-8 для нашого
повсякденного життя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Те, як ми проводимо вільний час, або те, чим ми наповнюємо свій розум,
є насінням, яке приносить свої плоди. Наприклад, якщо ми весь вільний час
проводимо перед телевізором, це не призведе до добрих наслідків, а ось
запам’ятовування віршів Святого Письма принесе добрі плоди.
• Гнівні або хтиві думки принесуть негативні плоди в наше життя. Згідно
із цими віршами, таке сіяння призведе до тління, а сіяння доброго насіння
дасть рясний урожай.

2. Як вам здається, чи не суперечать одне одному вислови “носіть тягарі
один одного” і “кожен нестиме свій власний тягар” (Гал. 6:2, 5)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми знаємо, куди йдемо, тому підтримувати і допомагати один одному йти разом
з Ісусом у Його Царство – найкраща мотивація для служіння.
Однак наші особисті стосунки з Богом є лише нашою відповідальністю, навіть
якщо ми беремо участь у житті одне одного. Віра в Ісуса Христа допомагає прокласти свій шлях у небеса, у той час як плід Святого Духа виявляється в нашому
земному житті.
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3. Як ми можемо оцінити власні вчинки? Що означає “мати тільки в собі
похвалу” (Гал. 6:4)?

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 7: Сіємо зараз, пожнемо потім
Галатів 6; ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 у книзі “Послання до галатів”

4. Що означають слова “хвалюся… тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа” (Гал. 6:14)?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Біблія спонукає нас постійно досліджувати і випробовувати себе, тобто займатися самоперевіркою (2 Кор. 13:5). Ми аналізуємо себе, чесно відповідаючи
на наступні питання: “Кому я догоджаю – Христу чи собі? Мною керує бажання
принести Йому славу чи мої дії направляє щось інше? Якщо я грішу, я насолоджуюсь гріхом чи ненавиджу його? Чи виконую я Боже Слово навіть тоді, коли
мені від цього некомфортно? Чи сумую я за небесами, чи мені добре і тут?”
Слова “мати тільки в собі похвалу” означають не пишатися собою, а мати вірну
основу для радості у своєму серці. Якщо ми чесно досліджуємо своє життя
перед Богом, то розуміємо, що джерелом нашої впевненості та радості є Ісус,
а не наші порівняння себе з кимось іншим у надії, що ми кращі за інших.

Цей вислів означає щодня розмірковувати про Христа і прославляти Його
за все, що Він для нас зробив. Наша надія, впевненість, свобода від гріха, мета
в житті і положення перед Богом здобуті завдяки хресній смерті Ісуса Христа
заради нашого спасіння. Упевненість у Божій любові допомагає нам свідомо
приймати всі випробування та обставини життя.
Життя, зосереджене на смерті і воскресінні Ісуса Христа, допоможе нам уникати
чванливості (або пошуку значимості) в наших ділах та досягненнях. Хрест показує, що ми безпомічні перед Богом і заслуговуємо на Його справедливий суд.
Однак Він зробив усе, аби нас врятувати і зробити Своїми навіки.

ГЛИБШЕ:

Питання: Яким чином у Галатів 6:1-5 заохочується така риса, як смирення?

Питання: Прочитайте Фил. 3:4-9. Як апостол Павло хвалиться хрестом
Христовим?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Недопустимо пишатися собою, дивлячись, як інші грішать. Смирення
виявляється в усвідомленні, що ми не грішимо лише завдяки Божій
благодаті.
• Нам треба носити тягарі інших, а не просто жити заради власних інтересів.
• Не треба обманюватись і думати, що ми кращі, ніж є насправді.
• Наша самооцінка не повинна ґрунтуватися на тому, що про нас думають
або кажуть інші люди. Нам треба співвідносити своє життя зі Словом Божим.

ГЛИБШЕ:

• Апостол Павло перераховує причини, з яких міг би хвалитися своєю праведністю, однак потім, підсумовуючи, каже, що він “відмовився всього, і вважає
все за сміття” (Фил. 3:8), порівняно з тим, що отримав у Христі.
• Радість від пізнання Ісуса перевершує задоволення, яке він отримував, коли
виконував закон.
• Павло визнає, що його праведність корениться не в ньому, а лише в подвигу
Христа на хресті.
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5. Що має на увазі апостол, кажучи: “Розп’ятий світ для мене, а я для світу”
(Гал. 6:14)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Цей світ більше не буде нашою затишною домівкою. Ми щодня просинаємося
наче в тилу ворога у світі, який не знає (або не хоче знати) справжнього Царя.
Світ становить для нас певну небезпеку. Його принципи і обіцянки, безумовно,
віддаляють нас від Бога, а не наближають до Нього. “Будьте тверезі, пильнуйте!
Ваш супротивник – диявол – ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого”
(1 Петр. 5:8). Ось побажання апостола Петра віруючим.
Особистий час, проведений з Ісусом Христом, і щоденне вивчення Божого
Слова мають вирішальне значення в прагненні перебувати в Його Царстві. Нам
треба бачити світ таким, яким він є насправді: тимчасовим і зіпсованим..
ГЛИБШЕ:

Питання: Прочитайте 1 Івана 2:15-17. Чому, на вашу думку, апостол закликає:
“Не любіть світу, ані того, що в світі”?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

• Система цінностей цього світу відкидає і зневажає Бога. Це відображається
в тому, що над усім цим стоїть “пожадливість тілесна, і пожадливість очам,
і пиха життєва” (1 Ів. 2:16), і це суперечить праці Святого Духа в нашому житті.
• Усі цінності світу зникнуть, оскільки плід цього насіння зіпсований і недовговічний (Гал. 6:8).

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 7: Сіємо зараз, пожнемо потім
Галатів 6; ДЕНЬ 27 — ДЕНЬ 30 у книзі “Послання до галатів”

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного
уривка.
Для роздумів: Чи справді джерелом усього, до чого ви прагнете,
є Христос (ДЕНЬ 30)? Що конкурує з Ним у вашому житті? Як переконатися, що Він – ваша єдина основа, і все інше ґрунтується на ній?

Вивчаючи серію уроків по Посланню до галатів, чи досягли ви мети, яку
визначили для себе під час Уроку 1?
(Учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі).
ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися
один за одного.

Урок 7 ˜ 20 ˜

