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ВІРА ЧИ ГОЛОД 

Урок четвертий 

 

Вивчення послання до Євреїв 11:1 та 6 

 

«А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. …Догодити ж без віри не 

можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, 

 а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду». 

 

 

 

Урок Один — Впевнена Віра  

Урок Два — Довіряючи нашим очам віри  

Урок Три — Догоджаючи Богові 

Урок Чотири — Вірити значить Бачити 
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Урок перший 

Впевнена Віра 

«А віра то підстава сподіваного» (Євреєям 11:1а).  

 

Коли я була маленькою дівчинкою, вірити в інших людей мені було легко. Я вірила своїм батькам, 

коли вони вказували мені, що є правильно, а що ні, бо я вірила, що вони люблять мене поза всяким 

сумнівом і ніколи не зроблять нічого, що може мені нашкодити.  

Я вірила, що мої три сестри люблять мене настільки, що ризикуватимуть своїм життям за мене. 

Хоча часом ми зі старшою сестрою билися за іграшки і за межі нашої кімнати, яку ми з нею ділили 

скотчем навпіл, та глибоко в душі я знала, що вона любить мене. Я була в безпеці.  

Я вірила, що люди бажали мені найкращого. Я також вірила, що вчителі завжди праві і поліція 

завжди була поруч, щоб захистити мій маленький куточок світу.  

Я мала віру в людей.  

Не багато змінилося за роки, окрім однієї речі. Тепер я вірю іще в Одну Особу. Товариш, Який 

любить мене понад усі мої сподівання. Безперечна надія поза всяким сумнівом. Той, Хто дійсно 

помер за мене, хоча особисто з Ним я ніколи не зустрічалася.  

Я надіялася на Нього усе своє життя — просто я цього не знала. Його ім’я? Викупитель, Скеля, 

Альфа та Омега, Агнець Божий, Друг, Захисник, Той, Хто відновлює віру та подає надію, 

Спаситель, Христос, Ісус. Коли Ісус став частиною мого життя, це не була якась маленька 

частинка. Я чітко усвідомлювала, що я знаходжуся в безпеці, як ніколи раніше. В безпеці в душі 

так і зовні.  

Я розпочала найбільшу пригоду у своєму житті. Ісус охопив мене і Він не збирався відпускати.  

Цей урок зосереджується на вірі. Жодна тема не має більшого значення в нашому християнському 

житті, як віра. Якщо вона у нас є, ми маємо все. Вічне життя. Якщо ж ні, нас чекає світ болю та 

печалей.  

Знайдіть хвилинку, щоб написати вірш Євреям 11:1 та 6: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Тепер, прочитайте ці вірші уголос. Вони будуть нашим Золотим Віршом у цьому матеріалі 

вивчення. Я пропоную, щоб ви написали їх на картках для нотатків і помістили у місцях, де ви 

найбільше проводите часу.  

У цьому першому уроці ми вивчаємо послання до Євреїв 11:1а: «А віра то підстава сподіваного, 

доказ небаченого». Чотири слова виділяються для мене найяскравіше. «Віра то підстава 

сподіваного». Словник Вебстера дає значення слову впевненість як: «неможливо сумніватися чи 

заперечувати». Це досить сильні слова. В інших версіях Писання впевненість перекладається як 

«впевненість, гарантія, суть та реальність». Про що це нам говорить? Справжня Біблійна віра не є 

емоційним видом бажань. Це внутрішнє переконання, засноване на непохитному Божому Слові.  

Що ми дізнаємося у посланні до Римлян 10:17? 

 

 

 

Бог відкрив мені дуже важливий факт про віру: віра, яка залишається незмінною, зазвичай такою 

незмінною і залишиться.  

Часом ми потрапляємо в ситуації, в яких повинні «відстоювати свою думку або промовчати». Ми 

або впевнені, що Бог побачить нас через наші обставини, або ми повернемося в безпечну зону і 

вирішимо бути неефективними.  

Віра — це довіряти і вірити комусь або чомусь поза нашими межами, а потім діяти відповідно до 

цієї віри. Як християни, ми покладаємо свою віру на Бога. Всю нашу віру. Не потрібно «вкладати 

інвестиції» у відмінності. Всі яйця зібрані в один кошик — це єдина стратегія, яка спрацює.  

Давайте переглянемо деякі приклади з Писання тих героїв віри, які поклали свою довіру на 

Господа, незважаючи на обставини та незліченні незгоди: 

Авраам, якому було наказано принести в жертву свого єдиного сина. Прочитайте 

його відповідь в книзі Буття 22:8  

________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________ 

Цар Йосафат, коли зіткнувся з величезною ворожою армією. Див. 2 Хроніки 20:12 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________ 
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Давид, коли стояв перед Голіафом. Див. 1 Самуїлова 17:37 

________________________________________________________________________

_____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Три конкретні інгредієнти є життєво важливими для побудови та підтримки міцної віри. Ці три 

речі значно посилюють нашу віру в Бога і погляд на Нього. Якщо в нас маленька уява про Бога, ми 

маємо відповідну малу віру. Але коли ми справді розуміємо, що у нас великий Бог, ми маємо віру 

розміром з Голіафа. У нас ніколи не буде віри, яка перевищує силу і любов нашого могутнього 

Бога.  

Отже, які ж ці три інгредієнта?  

1. Молитва.  

Постійне спілкування (молитва) з Богом є життєво важливою для збудови та підтримки твердої 

віри. Використайте декілька хвилин для того, щоб дізнатися, що говорять нам наступні вірші про 

молитву: 

1 Хроніки 16:11 ______________________________________________________________________ 

Матвія 7:7 ___________________________________________________________________________ 

Луки 18:1 ____________________________________________________________________________ 

Івана 16:24 ___________________________________________________________________________ 

Єфесян 6:18 __________________________________________________________________________ 

1 Солунян 5:17 _______________________________________________________________________ 

 

Ісус дає нам численні приклади у Писанні щодо важливості молитви. Чи є у вашому домі чи на 

подвір’ї особливе місце, де ви проводите час в молитві?  

В одному з кутків свого кабінету я маю крісло та м’який ослінчик для ніг. Коли у нас є відведене 

місце для регулярного спілкування з Богом, то це місце нам завжди буде нагадувати про час 

спілкування із нашим Батьком щоразу, як ми проходимо повз нього. Звичайно, ми можемо 

молитися де завгодно в будь-який час, але я маю на увазі місце регулярної, щоденної молитви з 

нашим Богом і Царем.  

В Ісуса було улюблене місце. Знову і знову ми читаємо в Писанні, куди Ісус піднімався на гору чи 

тихе місце, щоб помолитися. Багато з цих випадків стосуються Гетсиманії. Так, та сама Гетсиманія.  
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Назва того історичного місця має значення: «оливковий прес», що належним чином відображає 

наявність великих оливкових гаїв на цьому західному схилі оливної гори. Хоча його зазвичай 

називають садом, швидше за все, це був огороджений сад. Оливна гора в довжину в 3,20 кілометра 

— це рівнинний хребет, розташований лише за декілька сотень метрів на схід від Храмової гори в 

Єрусалимі. Гетсиманія знаходилася на Оливній горі.  

Якби у Ісуса було улюблене місце під час свого земного служіння, Оливна гора, безумовно, була б 

одна із них. Він проводив там багато часу. Він часто подорожував проходячи його по дорозі до 

Віфанії, щоб відвідати свого друга Лазаря. Тріумфальний в’їзд Ісуса в Єрусалим на ослиці 

проходив вздовж Оливною гори (Лука 19:28-44). Ісус молився там зі Своїми учнями безпосередньо 

перед арештом тієї доленосної ночі (Луки 22:39-46). Ісус явився на Оливній горі після Свого 

воскресіння і звідти вознісся на небо (Дії 1:1-12).  

Оскільки Ісус шукав такого місця, щоб регулярно проводити час зі Своїм Батьком, я припускаю, 

що це також гарний приклад і для нас. Гетсиманія була місцем великого затишку та молитви. Коли 

Ісус дізнався, що наблизився кінець Його земного служіння, саме туди Він і пішов.  

 

Знайдіть хвилинку, щоб прочитати Євангеліє від Марка 14:32-39. Що найбільше виділяється для 

вас у цих віршах? 

 

 

 

2. Регулярне вивчення Божого Слова.  

Римлянам 10:17 говорить нам: «тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове». 

Проводячи більше часу у вивченні Слова Божого збільшує нашу віру.  

Декілька років тому я зобов’язала себе прочитати всю Біблію — те, що я раніше ніколи не робила. 

Читаючи вірші, які були дані мені, я щоранку вела журнал нових речей, які Бог мені відкривав. 

Цей журнал швидко заповнювався. Насправді, час від часу, мені було важко встигати за подіями 

щоденних показань, тому що певний уривок виділявся для мене, і я розпочинала погоню за новим 

відкриттям.  

Щоденний, регулярний час у Божому Слові є важливим для нашого зміцнення віри та зростання. 

Що пише Іван 17:17? 

 

 

Чи проводите ви регулярно час у Божому Слові щодня чи щотижня? У якому вигляді це 

проходить?  
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3. Слухаючи Бога.  

Для чого? Його голосу та керівництва. У сучасній культурі ми ледве чуємо самих себе серед хаосу 

мобільних телефонів, планшетів, комп’ютерів, телебачення та радіо. І все це перериває нашу 

здатність правильно чути Бога.  

Тільки налаштовуючись на те, що Бог має нам сказати, ми будемо знати Його план і напрям для 

нашого життя. Чим більше ми налаштовуємося на Нього, тим більше впізнаємо Його шепіт над 

шепотом ворога.  

Запишіть ці мудрі вірші, які записані в Приповістях 8:32-34: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього уроку. Випишіть Євреям 11:1 та 6: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Віра означає — заздалегідь вірити в те, що має сенс лише у зворотньому напрямку. Ви готові до 

пригод? 

 

Проведіть трохи часу у розмірковуванні, яка частина цього матеріалу особливо говорила про вашу 

сьогоднішню ситуацію.  

 

 

 

 

 

 

Завершення молитвою: 

Отче, Ти — це найбільша пригода, найславніша пригода. Я покладаю свою надію та віру на Тебе і 

тільки на Тебе. Веди і керуй мною заради Твого імені та заради Твоєї слави. В Ім’я Ісуса, Амінь.  

 

 



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 
 

9 
 

 

Урок другий 

Довіряючи нашим очам віри 

«Доказ небаченого» (Євреєям 11:1б).  

 

Я завжди любила плавати. Я до цих пір почуваюся як риба у воді, і обожнюю проводити час біля 

води у сонячні дні.  

Одного дня, коли мені було біля 10 років, мій тато вирішив, що настав час для мене навчитися 

правильно пірнати. Тато був чудовим плавцем та сертифікованим інструктором по пірнанню, тому 

у мене був найкращий вчитель у світі.  

Я з нетерпінням чекала цієї нової пригоди, тож я вилізла із басейну і поділила басейн на дві полоси 

для дайвінг-дошки. Я була впевнена у цій новій пригоді, тобто до тих пір, поки я не дійшла до 

кінця цієї дошки і не подивилася вниз. Стандартна дошка, відстанню в приблизно 1м над водою, 

завжди виглядала такою короткою зі сторони. Але зовсім інша справа, коли дивишся на неї зверху.  

Я завмерла стоячи на цій дошці, зачарована сонцем, яке виблискувало з дна басейну. Виглядало так 

глибоко. Мої перелякані очі шукали очі мого тата. Він заплив у бік басейну прямо біля дошки і 

почав мене підбадьорювати.  

Це все змінило. Поки я не зводила очей з тата, мені не було моторошно зробити стрибок. Це не 

означало, що я була застрахована від неправильного занурення у воду, але поки я не зводила очей з 

тата і чула його підбадьорення, я була безстрашною.  

Те саме стосується і нашої віри. Поки ми тримаємо у фокусі Бога, своїми очима віри, слухаємо 

Його спокійний голос і віримо, що Він ніколи не зробить нам злого, ми почуваємося безстрашними 

робити те, до чого Він нас покликав.  

Випишіть Євреям 11:1 та 6: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В цьому другому уроці, ми звернемо нашу увагу на Євреїв 11:1б: «доказ небаченого». Євреям 11 

розділ не дає визначення, що таке віра, але дає опис того, що робить віра і як вона працює.  

Віра дозволяє віруючій душі ставитися до майбутнього як з теперішнім, і до невидимого як з тим, 

що ми бачимо. Вірою Ной побачив суд, який наближався. Авраам побачив майбутнє місто. Йосип 
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бачив вихід з Єгипту. Мойсей бачив Бога. Віра робить все можливим, бо в Божому Слові є сила. 

Що написано в книзі Буття 1:3?  

 

Бог просто сказав, і сталося. Бог все ще продовжує говорити до нас. Коли ми віримо тому, що Він 

говорить, та сама сила, яка створила небеса та землю, робить великі діла в нашому житті.  

Слово «доказ» в інших Біблійних версіях перекладається як «переконання, підґрунтя, доказ, 

запевнення, знання та впевненість». В перекладі Короля Якова слово «доказ» перекладено як 

«свідчення», і в оригіналі грецької мови слово «свідчення» відноситься до слова «доказ» — Бог 

знову і знову довів у Писанні, що Він виконує Свої обіцянки.  

Моя бабуся колись казала: «не повіриш, поки не спробуєш». Але доказ — у Божому Слові. Чим 

більше ми намагаємося дати визначення Богові та пояснити Його шляхи, тим більше ми 

зменшуємо Його. Ми ніколи не зрозуміємо величезності нашого Бога. Але ми можемо бути 

певними в тому, що ми не можемо побачити своїми фізичними очима. Життя складається з 

набагато більшого, ніж того, що може побачити око. Ось що таке віра. Віра — це довіра тому, що 

не можуть побачити людські очі. 

Подивіться на декілька прикладів з Писання людей віри, які зробили стрибок очима віри — 

незважаючи на те, що бачили їхні фізичні очі.  

Очі, які бачили рикаючого лева. Віра бачить ангела Даниїла. (Даниїла 6:16-23) 

Очі, що бачать руйнування. Віра бачить обіцянку. (Буття 9:11-17) 

Очі бачать велетня. Віра бачить Бога, який перемагає. (1 Самуїла 17:1-50) 

Як щодо вас і мене? 

Наші очі бачать наші недоліки. Наша віра бачить нашого Спасителя.  

Наші очі бачать нашу вину. Наша віра бачить Його кров.  

Наші очі бачать нашу могилу. Наша віра бачить місто, забудовник якого є наш Творець і Бог.  

Наші очі дивляться у дзеркало і бачать грішника, невдаху, порушника обіцянок. Очима віри, що 

проникають через Боже Слово, ми дивимося в дзеркало і бачимо блудного сина/дочку, який має 

перстня благодаті на своєму пальці, а на обличчі — поцілунок нашого Батька.  

На яких вадах ви, як правило зосереджуєтеся у своєму власному житті? У житті інших? 

 

 

Одного разу дружина пастора сказала своєму п’ятирічному синові помити руки перед тим, як він 

сяде їсти, бо мікроби живуть в бруді. Маленький хлопчик розсердився і сказав: «Ісус та мікроби! 

Це все, про що говориться в цьому домі, а я не бачу жодного!»  

Чи таке розчарування здається звичним, коли мова йде про розуміння Божих планів?  
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Надія є дуже важливою складовою віри. Вони йдуть рука об руку. Наша надія — це непохитна та 

безсумнівна впевненість. Не бажання — впевненість. Коли ми сподіваємося на щось, ми віримо, 

що одного разу це станеться. Коли ми сильно сподіваємося, ми маємо віру, яка готова ризикувати, 

щоб дістатися до пункту призначення.  

Давайте проведемо деякий час, щоб поглянути на речі, на які ми маємо покласти свою надію: 

Надія на Бога: Псалом 25:3, 5, 21; 39:7; 42:11 ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

На Господа: Псалом 31:24 ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Любов: Псалом 33:18 ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ім’я Бога: Псалом 52:9 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Відпочинок: Псалом 62:5 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Божий Закон: Псалом 119:43 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Боже Слово: Псалом 119:74 _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Викуплення: Псалом 130:7 ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Навчання: Приповісті 19:18 _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Воскресіння з мертвих: Дії 23:6 _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Божу Обіцянку: Дії 26:6 ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

В невидиме: Римлянам 8:24-25 ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
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Порозважайте над тим, на що ви сподівались нещодавно. Що це було?  

 

 

Як ви бачили Бога, який працює в цій ситуації? 

 

 

 

Апостол Петро пропонує один із найкращих прикладів, який ми знаходимо на сторінках Святого 

Письма про віру, яка ризикує. Він вирішив піти по воді до Ісуса в бурю. Приділіть хвилинку, щоб 

прочитати Матвія 14:22-31.  

 

 

Ми помічаємо декілька важливих подій у цьому уривку. Петро був єдиним, хто мав віру та 

мужність ступити за межі човна. Хоча вітер та хвилі були надзвичайними, йому необхідно було 

знати щось настільки терміново, що він готовий був ризикувати своїм життям.  

Чи дійсно Ісус був готовий і мав бажання спасти його? Чи ви колись запитували те ж саме 

питання? 

Зауважте, що Петро залишався на плаву до тих пір, поки не звів очей від Ісуса. Але коли він відвів 

погляд від Ісуса і помітив вітер, Петро почав тонути. Але він взяв для себе щось, чого не змогли 

побачити інші 11 учнів у човні. Очі Петра були єдиними, які були зосереджені на Ісусі. Лише 

Петро зміг зрозуміти, без сумніву, наскільки Ісус був могутнім та сильним врятувати його.  

Зусилля Петра можна було назвати невдалими, але я припускаю, що у човні залишалося 11 

більших невдач. Вони не мали навіть достатньої віри, щоб спробувати. Так само, як і мої уроки 

пірнання з татом. Поки мій погляд був прикутий до нього, я знала, що я можу зробити все, що він 

попросить мене. Але коли я відводила свій погляд від нього, мені було страшно.  

 

Давайте пригадаємо наш Золотий Вірш цього уроку.  

Напишіть Євреям 11:1 та 6 знову: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Мати міцну віру і надіятися на Господа, що Він зробить усе, про що Він каже — життєво важливо 

для духовної подорожі християнина. Поки наші очі віри прикуті до нашого Батька, Він буде вести 

та направляти нас по дорозі, яку Він обрав для нас.  
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Давай.  

Виходь із човна.  

Вода чудова.  

 

 

 

Завершення молитвою: 

Отче, Ти вірний робити невимірно більше, ніж я можу сподіватися чи уявляти собі. Дякую за 

чудові приклади віри у Твоєму Слові. Дякую Тобі за непохитну та безперечну впевненість, яку Ти 

даєш мені тоді, як я покладаю свою надію на Тебе. Допоможи мені використовувати Твою силу, 

особливо коли я слабкий. В Ім’я Ісуса, Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок третій 

Догоджаючи Богові 

«Догодити ж Богу без віри не можна» (Євреєям 11:6а).  

 

Одного дня на роботі я відпустила секретаря на обід у адвокатській конторі, де я працюю. Я взяла 

усі свої дослідницькі матеріали для цього вивчення Біблії на стійку реєстрації, оскільки зазвичай 

там тихо, і я знала, що буде мінімально відволікання. 

Я розташувалася за столом секретаря, розгорнула своє дослідження і розпочала працювати. Через 

якусь мить чоловік вийшов із ліфта, який прийшов на зустріч до одного з наших адвокатів. Ми 

обмінялася приємними словами вітання з цим чоловіком, я повідомила нашого адвоката, що його 

клієнт прибув, та повернулася до читання та записів своїх досліджень з Біблії.  

Коли чоловік чекав, щоб його прийняли до кабінету адвоката, він помітив велику купу паперів і 

запитав, чи я читаю роман. Я засміялася і відповіла, що займаюся дослідженням для написання 

Біблійних уроків на тему про віру.  
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Чоловік зупинився і пильно подивився на мене. Через довгу паузу він нарешті запитав, чи важко 

мати віру. Його запитання було несподіваним для мене. Я блискавично вимовила молитву про себе, 

щоб Бог скерував мої слова. Я обережно відповіла, що віруючи в того Бога, про якого написано на 

сторінках Біблії, і в те, що Він каже, що робить, полегшує віру.  

Знову довга пауза. Я запитала цього чоловіка чи він колись вивчав питання віри. Він відповів, що 

колись вивчав християнство, як Старий так і Новий Заповіт, буддизм та індуїзм, і дійшов висновку, 

що він все ще може робити добрі справи для людей, які не мають будь-якої релігійної віри. Він 

читав щоденники матері Терези, де вона зізнавалася, що часом бореться зі своєю вірою, але все ж 

могла робити добрі справи.  

Я запитала чоловіка, чи звичайні вчинки добрих справ, окрім віри та Божої любові, яка їх 

побуджує, може щось змінити всередині того, хто дарує. Коли він розмірковував, як відповісти на 

це запитання, адвокат, з яким в нього була назначена зустріч, вийшов щоб закликати його до свого 

кабінету. Ми подякували один одного за щойно проведену розмову, але не змогли її закінчити.  

На той час, коли секретар повернулася з обіду, а я повернулася до свого столу, той чоловік все ще 

був на зустрічі з адвокатом, і я більше ніколи не бачила його.  

Цікаво, чи він замислювався над відповіддю, яку він міг би дати мені на моє останнє запитання так 

само, як і я.  

Кожен із нас може робити добрі справи цілими днями, але уривок нашого вірша чітко пояснює, що 

без віри неможливо догодити Богові. Цікаво, скільки людей, знайомих незнайомців, повз яких ми 

проходимо щодня, мають однакову систему переконань, як і в того чоловіка, з яким я розмовляла.  

Виділіть хвилинку, щоб записати наш Золотий Вірш цього місяця. Євреям 11:1 та 6.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В цьому третьому уроці, ми вивчаємо Євреїв 11:6а, що говорить: «догодити ж Богу без віри не 

можна». Як християни, як ми догоджаємо Богові? Мушу визнати, що це питання змусило мене 

зробити паузу, щоб поміркувати. У Посланні до Євреїв 11:5 записано, що Енох догодив Богові і за 

це отримав похвалу.  

Але що ж він зробив? В книзі Буття 5:22 ми читаємо, що Енох ходив з Богом. В мові оригіналу, 

слово «догоджати» в Євреїв 11:6а та «ходив» в Буття 5:22 — є одним і тим самим словом. Тож я 

припускаю, що в житті, яке подобається Богу, є три аспекти:  

1. Ходити з Богом.  
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Ходження з Богом позначає божественні стосунки того, хто уважно ставиться до того, що Бог має 

сказати і навчити. Давайте прочитаємо і візьмемо до уваги декілька приміток, які стосуються 

ходження з Богом зі Святого Писання: 

Луки 24:13-32 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Буття 3:8-9 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дії 9:3-6 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ной та Авраам мали велику віру, і Бог їх чудово використав для служіння. Вони ходили з Богом, 

прислухалися до Його керівництва і часто слухалися того, що Бог казав їм робити. Незалежно від 

того, бачили вони результати чи ні, вони ходили з Богом і пильно слухали.  

Також дуже важливо ходити у вірі з іншими. Сильна система підтримки віруючих виявляється 

вирішальною для нашого власного шляху у вірі. Коли ми переживаємо певні обставини або 

боремося з ними, Бог використовує вірних, які нас оточують, щоб підбадьорити, підняти наш дух і 

любити нас у Своє ім’я.  

Прочитайте та запишіть наступні приклади: 

Вихід 17:12 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 2:3-5 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Яка Божа обіцянка записана у Екклезіяста 2:26 тому, хто догоджає Богові? 

 

Яким чином цей вірш промовляє до вас сьогодні? 

 

 

2. Розмірковуйте про Бога.  

Ми також знову і знову бачимо в Писанні, що ті, хто розмірковують про Бога, догоджають Йому. 

Псалом 104:34 говорить: «буде приємна Йому моя мова, я Господом буду радіти!»  
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Що відкривають нам наступні уривки, над чим нам потрібно роздумувати? 

Псалом 1:2 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 119:48 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Псалом 143:5 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Филип’ян 4:8 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Живіть життям Божої любові, миру та радості.  

В різні часи мого життя я дивувалася деяким людям, коли вони говорили про те, що є християнами. 

Чому? Їхнє життя цього не відображало. Я не знаю як ви, але сварливі, безрадісні, люди, які 

нарікають та пліткують, не викрикують: «я маю радість, радість, радість, радість в серці своїм» для 

мене.  

Що нам говорить послання до Римлян 14:17-18? 

 

 

 

Богу подобається любити інших Своєю вічною любов’ю понад усе. Велика Заповідь стверджує це 

голосно і чітко (Матвія 22:36-39).  

Що говорить 2 Івана 1:5-6? 

 

 

Які ще речі подобаються Богові? Давайте складемо список з Писання:  

Праведність — Приповісті 15:9 

____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Чисті думки — Приповісті 15:26 

___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Мир — 1 Тимофію 2:1-4 

___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш для цього матеріалу. Напишіть Євреям 11:1 та 6: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Богу подобається коли ми маємо віру в Нього. Коли ми ходимо з Богом також подобається Йому. 

Складіть цих два інгредієнта разом, і ми перебуватимемо в Ньому. Перебувати у Христі означає 

постійно бути поруч або незмінному проживанню. Бог хоче, щоб ми постійно перебували в Його 

Слові. Якщо ми віримо в такого Бога, про якого записано в Біблії, і що Він зробить все, про що Він 

сказав, віра буде не важкою. Це не означає, що складні часи в житті нас проминуть, але Він дав нам 

міцну систему підтримки віруючих, яка допоможе нам пережити такі часи.  

Він також дарував нам Свого Сина. Що іще нам потрібно? 

 

 

Завершення молитвою:  

Отче, я бажаю перебувати в Тобі. Ходити з Тобою і розмовляти з Тобою, а також зростати у вірі і 

любові. Допоможи мені віднайти нові шляхи, через які я зможу догоджати Тобі. В Ім’я Ісуса, 

Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок четвертий 
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Вірити значить Бачити 

«І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, 

що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду». (Євреєям 11:6а).  

 

Один із моїх улюблених віршів у всьому Писанні — це Псалом 18:25, в якому написано: «із 

справедливим поводишся ти справедливо, із чесним по-чесному». Цей вірш нагадує нам, що Бог 

постійно стежить і скеровує нас у збереженні віри (2 Тимофію 4:7).  

Поки ми біжимо у земних перегонах, залишайтеся вірними Богу та Його покликанню і щиро 

шукайте Його. Бог буде вірний Своїм обіцянкам, які Він нам дав. Обіцяє дати нам надію та 

майбутнє (Єремія 29:11), нагородити тих, що шукає Його, та ніколи не залишати і не покидати нас 

Євреїв 13:5). Алілуя!  

Пригадайте наш Золотий Вірш для цього матеріалу. Напишіть Євреям 11:1 та 6: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

«І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду». 

Декілька ключових моментів з’являються у цьому вірші.  

По-перше, ми бачимо, що ми повинні приходити до Бога з вірою. Багато разів у Писанні ми 

бачимо, як Ісус підбадьорює нас «Прийдіть до Мене».  

Знайдіть та запишіть ці відповідні вірші: 

Матвія 4:19 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 11:28 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Матвія 14:28-29 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Інший ключовий момент — «вірувати, що Він є». Я вірю, що ми покликані до набагато більшого, 

ніж просто вірити, що Бог є. Незважаючи на те, що це відправна точка, у Писанні нам сказано, що 

навіть демони вірять, що Він існує (Якова 2:19). Ми покликані вірити, що Він є тим, про Кого 

написано в Біблії, і що Він робить все те, що Він сказав.  
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Принаймні в півдюжини інших біблійних перекладів слово «існує» у цьому вірші подано як «Він 

є». що говорить нам Іван 6:29? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Про що пише Матвій 7:7? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Яку впевненість це дає вам сьогодні?  

 

 

Коли ми віримо в Бога через віру, є чотири конкретні результати (серед інших):  

1. Ми підкоряємося навіть тоді, коли ми не розуміємо.  

Авраам, наш Патріарх, дає нам чудовий приклад. Авраам слухався навіть тоді, коли не знав, як 

здійсниться Божа воля. І Авраам і Сара були занадто старими, щоб мати дітей. Проте вони обоє 

вірили, що Бог зробить чудо. Див. Римлянам 4:13-25.  

Невіра запитує: «Як це може бути?» що говорить нам Лука 1:18-20? __________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Віра запитує: «Як це станеться?» що говорить нам Лука 1:34-37? ______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Авраам не був на самоті. Жоден з патріархів не бачив повного виконання обіцянок, але бачили 

здалека, що робить Бог.  

Джордж Морісон, шотландський проповідник, одного разу сказав: «Важливо не те, де ми живемо, 

а те, що ми шукаємо». Дуже мудрі слова.  

Ці чоловіки та жінки жили в наметах, але вони знали, що на них чекає небесне місто. Бог завжди 

виконує Свої обіцянки перед Своїм віруючим народом, або негайно або остаточно. Віра дивиться в 

майбутнє, бо саме там знаходяться найбільші винагороди.  

2. Ми даємо тоді, коли від нас не вимагають нічого.  

2 Коринтян 8:2-4 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Ми продовжуємо шлях навіть тоді, коли нам бракує сили.  

Якова 1:12 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ми молимося та дякуємо Бога ще до того, як отримуємо відповідь.  

Матвія 15:36-38 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Марка 11:24 __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вид евкаліптового дерева існує на південному заході Австралії під назвою дерево Джарра. Я 

випадково натрапила на посилання цього незвичайного дерева. Будучи любителем природи та 

науки я відразу почала шукати інформацію в iнтернеті про це незнайоме дерево. Коли я прочитала 

характеристики цього дивовижного дерева, мені довелося «піднімати свою щелепу з підлоги».  

Характеристики дерева Джарра мають дивовижну схожість з характеристиками сильної, зрілої 

християнської віри. Подивіться, чи можете ви виділити деякі паралелі з цього короткого опису 

дерева Джарра:  

«Дерево Джарра має довгі прямі стовбури з прекрасно зернистої стійкої до термітів деревини, 
що робить його цінним для високоякісного використання. Коли молодий і свіжий, Джарра дуже 
сприятливий до загибелі від кореневої гнилі, але коли він здобрений, він стає настільки твердим, 
що звичайні інструменти для роботи з деревиною стають марними. Джарра мають лігнотубер, 
великий прикореневий набряк, в якому зберігаються вуглеводи, що дозволяє молодим деревам 
відростати після пожежі. Оскільки вони глибоко вкорінені, Джарри стійкі до посухи і здатні 
черпати воду з великих глибин під час посушливих періодів. Це дерево дає плоди та квіти, які 
використовують для виготовлення меду».  
 

Прочитавши цю історію, які паралелі до віри християнина ви змогли провести?  

 

 

 

 

Виділить хвилинку, щоб поміркувати над дивовижним визначенням віри Мартіна Лютера:  

«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його 
(Івана 1:12). Це змінює наші серця, наш дух, наші думки та всі наші сили. Це несе з собою Духа 
Святого. Так, це жива, творча, активна та потужна річ, ця віра. Віра не може не робити постійних 
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добрих справ. Вона не зупиняється, щоб запитати, чи варто робити добрі справи, але ще до того, як 
хтось запитає, віра вже їх зробила і продовжує робити, не припиняючи. Віра — це жива, смілива 
довіра до Божої благодаті, настільки впевнена в Божій милості, що довіряючи їй, може тисячу разів 
ризикувати смертю. Така впевненість і знання Божої благодаті робить вас щасливими, радісними та 
сміливими у ваших стосунках з Богом та всім творінням. Святий Дух робить це через віру».  
 
Ще одного, останнього разу, напишіть наш Золотий Вірш — Євреям 11:1 та 6. Чи можете ви 

написати по пам’яті? Ось вам перші слова: 

 

А віра то ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Бог задає нам дуже важливе запитання в Матвія 9:28. Чи ти віруєш? Віра в Бога є всім. Вона дає 

нам очі, щоб ми могли бачити Ісуса в тих, що навколо нас. Вона дає нам надію на славу, яка є 

нашою у Христі Ісусі. Вона дає нам рясне, постійне життя в Ньому.  

Якщо ви ще не скористалися цим стрибком віри, зараз саме час. Ісус чекає на вас на воді.  

Скористайтеся часом для того, щоб поміркувати, яка частина цього дослідження особливо 

промовляла до вас протягом останніх чотирьох уроків.  

 

 

Завершення молитвою:  

Отче, за ці останні чотири уроки Ти провів мене досить цікавою подорожжю віри. Ти запросив 

мене зануритися і повірити в Тебе, мої очі прикуті до Тебе, чуючи Твоє заохочення, яке звучить в 

моїх вухах, направляє та веде мене. Отче, мені потрібна Твоя допомога у цьому стрибку. Іноді 

панорама лякає, але моя надія на Тебе. Ти обіцяєш відновити мою силу, щоб я міг бігти і не 

втомлюватися. Щодня нагадуй мені про цю обіцянку, Отче. Ти потрібен мені більше, ніж 

наступний подих. В Ім’я Ісуса, Амінь.   

  

 

 

 

 



ДОННА СНОУ. СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 
 

22 
 

Нотатки  
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Молитви 
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