
 

 

 

Посібник лідера 
 

 
 

Як користуватися цим посібником Вивчення  

 
Цей посібник надає лідеру прості засоби для ведення привабливого та цікавого вивчення 
Писання його групою. Простота та глибина цього навчання надихає людей будь-якого 
віку та рівня віри до дослідження Писання як особисто, так і в малих групах. 
 
Це навчальний матеріал є щоденним посібником для учасників, у якому вони працюють 
особисто, використовуючи уривок з Писання у підготовці до зустрічі групою для 
обговорення наступного тижня. 
 
Учасники щодня читають вказаний уривок, моляться про розуміння його, та відповідають 
на щоденні запитання. Кожного дня Дух Святий відкриває глибше значення та додає 
розуміння до кожному уривку. Учасники вчаться  активно досліджувати Слово Боже, 
особисто відкриваючи та застосовуючи Божу правду, яка змінює. 
Нижче подано простий підхід для Вивчення Біблії:  
 

● Огляд 
Що сказано в писанні? 
Що є головною думкою? 

● Тлумачення 
Що мається на увазі у цьому уривку? 
Які слова, фрази та істину тут є важливими? 

● Застосування  
Як Дух Святий веде мене до застосування цих уривків писання у власному житті? 

 

Як розпочинати групу з вивчення Біблії  
 

 
Ми віримо, що Бог бажає використовувати вас, якими ви є, і ваше середовище, де ви 
живете, працюєте, з ким спілкуєтеся, аби здобувати людей для вічності. Ось тут подані 
три простих кроки, щоб розпочати групу: 
 

1. МОЛИТЬСЯ 
... все починається з молитви та будування відносин. 

 
 
 



 

 

МОЛИТВА 
● Молиться за товариша, який допоможе вам розпочати групу з вивчення Біблії. 
● Моліться постійно разом з ним. Просіть Бога вказати вам Його план та напрямок 

дій. 
● Молиться впродовж всього організаційного процесу. Просіть Бога благословити та 

захисти вас. 
● Молиться за людей поіменно. Просіть Бога, щоб послав вам можливості зустрітися, 

попіклуватися та послужити цим людям. Піклування відкриває серце та зміцнює 
відносини. 

● Моліться, щоб всі ці люди були зацікавленими у вивченні Біблії. 
 
 
ВІДНОСИНИ 

● Зустріньтесь з тими, з ким живете поряд, працюєте чи спілкуєтесь. Будьте 
дружніми та надихайте. 

● Заохочуйте їх до спілкування – ставте хороші питання, а також вмійте вислухати.  
● Проводьте час разом з ними чи то за чаєм, чи кавою або обідом. 
● Шукайте можливостей проявити любов, жертовність та служіння. 

 
2. НАЛАДЬТЕ СТОСУНКИ 
… знайдіть тих, хто зацікавлений. 

 
СПЛАНУЙТЕ ЗУСТРІЧ 

● Оберіть дату, час та місце. 
● Зробіть список тих, яких очікуєте побачити. 
● Моліться та запросіть їх. 
● Будьте готовими пригостити, якщо є можливість. 
● Зробіть список питань для ведення спілкування або придумайте для зустрічі 

ознайомлюючу діяльність. 
 
 
ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗУСТРІЧІ 

● Подайте каву, чай та/або закуски, за бажанням. 
● Привітайтесь, представтеся та познайомтесь ближче між собою (використовуйте 

запитання чи активітети) та виділіть часу, щоб всі насолодились спільністю. 
● Ближче до завершення зустрічі скажіть щось на кшталт «Ми мали чудовий час. Моє 

бажання, щоб всім нам тут було зручно та затишно разом вивчати Біблію, 

дізнаватися про що в ній говориться та як це стосується нас. Будь ласка, 

повідомте мене, якщо ви зацікавилися цим.»  
 

3. ВЕДІТЬ 
… а тепер починаймо. 

 
● Завантажте та роздрукуйте Посібник з Вивчення для кожного учасника. 
● Оберіть один із чотирьох наборів Пропонованих Уривків у Посібнику з Вивчення. 
● Учасникам знадобиться маленький записник для нотування своїх відповідей на 

щоденні запитання. 



 

 
 

 

Як вести групу по вивченню Біблії 

 
Почніть короткою молитвою. 

● Прочитайте вступну історію «СВІТЛО», що подана нижче, яка пояснює тему 
навчання. 

● Попросіть добровольця прочитати уривок з писання. 
● Проведіть обговорення, слідуючи щоденним питанням з посібника Вивчення 

Біблії. 
● Не бійтеся тиші, коли ви чекаєте на відповідь. Ціль тут на обговоренні, а не щоб 

лідер на все сам відповідав. 
 
 
Для ефективного обговорення є важливим нагадувати групі деякі корисні настанови:  

● Говоріть голосно, що всі чули 
● Відповідайте короткими реченнями, без довгих історій 
● Тримайте обговорення Христоцентричним та в контексті Біблії 
● Будьте зосередженими та уникайте суперечливих питань 

 
 
Переконайте групу, що Дух Святий використає Своє Слово, враховуючи обставини життя 
та те, де кожен учасник знаходиться на духовній дорозі, та особисто навчить, що варто 
знати та застосувати кожному у своєму житті.  

● В кінці зустрічі з вивчення вкажіть уривок з писання на наступний тиждень. 
● Підбадьорте групу запрошувати інших приєднатися до вивчення в будь-коли.  Це 

створює привітне середовище та турботливу спільноту. 
● Завершіть молитвою. 

 
 
Додаткові подальші запитання для розширення вивчення: 

● Що ще тебе навчив Бог? 
● Розкрий свою відповідь ширше. 
● Хто що може додати до цієї відповіді? 
● Що найбільше вразило тебе у цьому вірші? 

 
Вступ 
Багато видів морських черепах на межі вимирання. Це не тільки через хижаків, людей чи 
забруднення; причиною також є збільшення штучного освітлення вздовж узбережжя. 
 
Морські черепахи так створені Богом, що народжуються при повному місяці. Коли вони 
вилуплюються, то місячне світло скеровує їх через природні інстинкти – до океану. Життя 
для морської черепахи є в океані. 
 
Дослідники були враженими побачити черепашок мертвими в кінці свого хвилястого 
шляху між місяцем та штучним світлом пляжних будиночків, автомобілів тощо. 
Відволікання на штучне світло привело черепашок до загибелі. 
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Вивчення Біблії приведе вас до справжнього світла Ісуса. «Я є світло для світу… світлом, 
що веде до життя» (Івана 8:12). Вивчення також приведе вас до Ісусового Слова –  
«Слово Моє світильник для твоєї ноги та світло для стежки твоєї» (Псалом 118:105), а 
також надасть сили бути тим Ісусовим світлом у темному світі «Ви є світлом для світу… 
сяйте, щоб бачили всі» (Матвія 5:14). 
 
Щодня читаючи, роздумуючи та застосовуючи Боже Слово до свого життя, ви будете 
краще спорядженими для розпізнавання штучного ворожого світла, і для утримання на 
Богом освітленому шляху, і щоб яскраво сяяти Ісусом в себе вдома та серед ближніх. 
Зануртесь у ці чотири уроки «СВІТЛА», які зосереджені навколо життя, відносин, чудес 
та вчення Ісуса.   
 
 
 
 
 
 
 


