
Біблійний	  курс	  «Добра	  звістка»	  для	  підлітків	  

Зміст:	  
1.	  Ісус	  зустрічає	  начальника	  митної	  служби.	  
2.	  Ісус	  зустрічає	  невиліковно	  хвору	  людину.	  
3.	  Ісус	  зустрічає	  повію.	  
4.	  Ісус	  зустрічає	  успішного	  політика.	  
5.	  Вчення	  Ісуса:	  блудний	  син.	  
6.	  Вчення	  Ісуса:	  ще	  один	  загублений	  син.	  
7.	  Вчення	  Ісуса:	  хто	  твій	  ближній.	  
8.	  Ісус	  зустрічає	  двох	  розбійників.	  
9.	  Ісус	  зустрічає	  учня,	  який	  сумнівається.	  

1.	  Ісус	  зустрічає	  начальника	  митної	  служби	  	  Луки	  19:	  1-‐10	  

Інформація:	  На	  початку	  першого	  століття	  ізраїльські	  митники	  були	  відомі	  своєю	  нечесністю.	  По-‐
перше,	  вони	  були	  на	  службі	  в	  окупантів	  (	  римлян),	  а	  по-‐друге,	  вони	  зазвичай	  клали	  гроші	  	  і	  у	  свою	  
кишеню	  та	  збагачувались	  за	  рахунок	  своїх	  земляків.	  У	  7	  вірші	  ми	  бачимо,	  наскільки	  непопулярною	  
людиною	  був	  Закхей	  у	  своєму	  місті.	  Наскільки	  ми	  знаємо,	  Ісус	  відвідав	  Єрихон	  лише	  одного	  разу,	  за	  
тиждень	  до	  своєї	  смерті.	  Під	  ту	  пору	  	  Він	  вже	  діяв	  загальнонародно	  три	  роки,	  й	  усі	  знали,	  що	  Він	  
обрав	  митника	  в	  якості	  одного	  із	  Своїх	  учнів.	  

1.	  Чи	  може	  людина	  бути	  щасливою,	  якщо	  вона	  знає,	  що	  всі	  навколо	  вважають	  її	  крадієм?	  

• Поміркуйте,	  як	  на	  життя	  Закхея	  вплинуло	  те,	  що	  він	  на	  зріст	  був	  нижчий	  за	  більшість	  молодих	  
людей?(3б)?	  

• Як	  людина	  може	  перемогти	  своє	  минуле,	  якщо	  з	  неї	  	  сміялися	  в	  дитячому	  чи	  підлітковому	  
віці?	  

2.	  Назвіть	  різні	  причини	  того,	  що	  Закхей	  обрав	  собі	  професію	  митника.	  
• Як	  митники,	  можливо,	  виправдовували	  свою	  поведінку,	  якщо	  вони	  забирали	  в	  бідної	  родини	  

останню	  вівцю/	  копійку?	  
• Що	  вимагалося	  від	  людини,	  яка	  обіймала	  в	  тих	  умовах	  посаду	  голови	  	  митної	  служби	  

великого	  міста?	  (	  Чи	  могла	  б	  м’якосердна	  людина	  	  стати	  головою	  	  митної	  службі	  Єрихона?	  
Обrрунтуйте	  свою	  думку.)	  

3.	  	  Як,	  на	  вашу	  думку,	  Закхей	  ставився	  до	  того,	  що	  всі	  мешканці	  Єрихона	  	  зневажали	  його	  (вірш	  7)?	  
• Певно,	  Закхею	  було	  десь	  п’ятдесят	  років,	  бо	  для	  того,	  щоб	  стати	  начальником,	  завжди	  

потрібний	  час.	  Отже,	  в	  нього	  були	  дорослі	  діти.	  Якої	  думки	  могли	  бути	  діти	  про	  професію	  
батька?	  

• Людина	  часто	  у	  п’ятдесятирічному	  віці	  переоцінює	  свої	  цілі	  й	  цінності	  	  життя.	  На	  вашу	  думку,	  
чого	  Закхей	  	  у	  ту	  мить	  понад	  	  усе	  	  хотів	  на	  решту	  	  свого	  життя?	  

4.	  	  Митники	  зазвичай	  не	  хотіли	  спілкуватися	  з	  віруючими	  людьми.	  	  Чому	  ж	  Закхей	  обов’язково	  бажав	  
побачити	  Ісуса	  (вірш	  4)?	  

• На	  Ближньому	  Сході	  людина,	  яка	  поважає	  себе,	  ніколи	  не	  тікає.	  Чому	  Закхей	  не	  просто	  
звертається	  до	  Ісуса,	  але	  поводить	  себе	  настільки	  непристойно,	  як	  було	  змальовано	  у	  віршах	  
3-‐4?	  



• Смоківниця	  може	  вирости	  великою,	  як	  дуб.	  Як	  ви	  думаєте,	  голова	  	  ієрихонської	  митної	  служби	  
бажав,	  щоб	  його	  побачили	  на	  дереві,	  або	  він	  сподівався	  сховатися	  серед	  гілля?	  Обrрунтуте	  
свою	  відповідь.	  

5.	  	  Це	  було	  перше	  відвідування	  Ісусом	  Єрихона.	  Що	  подумав	  Закхей,	  коли	  він	  раптом	  почув	  своє	  ім`я	  	  
з	  уст	  Ісуса?	  

• Спільне	  харчування	  	  було	  знаком	  дружби	  в	  тій	  культурі.	  Коли	  Ісус	  прийняв	  рішення	  піти	  у	  
гостину	  до	  Закхея	  (вірш	  5)?	  Подумайте	  про	  різні	  варіанти.	  

6.	  	  Як	  міг	  би	  відреагувати	  Закхей,	  якби	  Ісус	  сказав	  йому	  з-‐під	  дерева:	  «	  Якщо	  ти	  спочатку	  станеш	  
доброю	  людиною,	  тоді	  я	  стану	  твоїм	  другом»?	  

• Як	  би	  ти	  відреагував,	  якби	  хтось	  сказав	  тобі:	  «	  Якщо	  ти	  спочатку	  зміниш	  свою	  погану	  
поведінку,	  тоді	  я	  стану	  твоїм	  другом»?	  

• Чому	  людина	  не	  змінюється	  від	  того,	  що	  їй	  наказують	  змінитися?	  
7.	  	  Чому	  Ісус	  настільки	  поспішав	  (вірш	  5)?	  

• Чому	  начальник	  митної	  служби	  	  не	  зніяковів,	  коли	  злазив	  з	  дерева	  перед	  	  очима	  	  всіх	  
мешканців	  Єрихона	  (вірш	  6)?	  

8.	  	  Закхей	  завжди	  любив	  гроші.	  Що	  ж	  раптом	  змінило	  його	  серце	  (вірш	  8)?	  
• Порахуй	  приблизно,	  скільки	  відсотків	  колишнього	  майна	  Закхей	  залишив	  у	  себе?	  
• Мешканці	  Єрихона	  критикували	  Ісуса	  за	  відвідування	  найгіршої	  людини	  в	  місті.	  Якою	  могла	  б	  

бути	  їхня	  реакція,	  якби	  Закхей,	  наприклад,	  віддав	  половину	  свого	  великого	  майна	  на	  
будівництво	  школи,	  а	  потім	  ходив	  з	  хати	  у	  хату,	  щоб	  учетверо	  відшкодувати	  свою	  брехню	  в	  
оподаткуванні?	  

9.	  Авраам	  був	  першим	  праотцем	  євреїв	  і	  «батьком	  віри»	  для	  християн.	  Що	  мав	  на	  увазі	  Ісус,	  говорячи,	  
що	  і	  Закхей	  –	  син	  Авраама	  (вірш	  9)?	  

• Що	  мав	  на	  увазі	  Ісус	  у	  словах	  із	  вірша	  10?	  
10.	  	  Коли,	  на	  вашу	  думку,	  Закхей	  	  увірував	  у	  Ісуса?	  Назвіть	  відповідний	  вірш.	  

• Що	  відбулося	  з	  покаранням	  за	  всі	  погані	  справи,	  які	  скоїв	  Закхей?	  
• Що	  подумав	  Закхей	  за	  тиждень,	  коли	  почув,	  що	  Ісус	  помер	  на	  хресті?	  

	  
ПИТАННЯ	  ДЛЯ	  РАДІСНОЇ	  ЗВІСТКИ:	  По	  дорозі	  до	  Єрусалиму	  Ісус	  	  завітав	  до	  Єрихону	  лише	  для	  того,	  щоб	  

зустрітися	  з	  найгіршою	  людиною	  міста.	  Коли	  Він	  став	  другом	  Закхея,	  Він	  знав,	  що	  понесе	  
покарання	  замість	  Закхея.	  Прощення	  гріхів	  було	  безкоштовним	  для	  Закхея,	  і	  воно	  
безкоштовне	  для	  нас,	  але	  Ісусу	  воно	  коштувало	  життя.	  Ісус	  говорить	  тобі	  сьогодні	  словами	  з	  
вірша	  10.	  Як	  ти	  відповіси	  Йому?	  (Можна	  відповідати	  тихо	  у	  своєму	  серці.)	  

	  

2.	  Ісус	  зустрічає	  безнадійно	  хвору	  людину	  	  	  Марка	  2:	  1-‐12	  

	  
Інформація:	  За	  часів	  Ісуса	  дах	  на	  будинках	  був	  пласким	  і	  	  робили	  його	  з	  вапняку	  та	  черепиці.	  

Драбина,	  що	  вела	  на	  дах,	  знаходилася	  зовні	  будинку.	  Людей	  звичайно	  паралізувало	  у	  
середньому	  віці	  чи	  пізніше	  через	  пухлину	  мозку.	  Після	  цього	  вона	  не	  була	  
спроможною	  ні	  говорити,	  ні	  рухатися.	  Син	  Людський	  –	  це	  ім`я	  Ісуса.	  

1.	  Як	  ти	  гадаєш,	  людина	  може	  бути	  щасливою,	  якщо	  вона	  лежить	  і	  не	  може	  ні	  говорити,	  ні	  
рухатися?	  

• Який	  догляд	  був	  потрібний	  їй	  щоденно?	  
• Уявіть	  життя	  людини,	  яка	  доглядала	  за	  нею.	  

2.	  Усі	  євреї	  вірили	  в	  Бога	  у	  ті	  часи.	  Що	  могла	  думати	  про	  Бога	  людина	  після	  того,	  як	  її	  
паралізувало?	  



3.	  У	  5	  вірші	  ми	  читаємо,	  що	  ця	  людина	  согрішила.	  Який	  гріх	  може	  скоїти	  людина,	  якщо	  вона	  не	  
спроможна	  рухатися	  та	  говорити?	  

• Як	  ти	  вважаєш:	  біль	  та	  страждання	  змінюють	  нас	  на	  краще	  чи	  на	  гірше?	  
4.	  Що	  ускладнює	  перевіз	  паралізованої	  людини	  містом?	  

• Чому	  інші	  люди	  не	  вийшли	  з	  будинку,	  де	  був	  Ісус,	  щоб	  хворого	  могли	  занести	  
всередину	  (4)?	  

• Чому	  ці	  четверо	  друзів	  не	  повернулися	  і	  не	  пішли	  додому,	  коли	  їм	  не	  дали	  можливості	  
увійти	  в	  будинок?	  

5.	  Ким	  були	  ці	  четверо	  людей,	  які	  несли	  хворого?	  Запропонуйте	  різні	  варіанти.	  (3)	  
• Які	  застережні	  заходи	  були	  потрібні,	  щоб	  транспортувати	  паралізовану	  людину	  на	  дах	  

(Див.	  інформацію)?	  
• Які	  інструменти	  потребувалися	  цим	  людям,	  щоб	  розібрати	  дах?	  Де	  вони	  взяли	  ці	  

інструменти?	  
• Які	  зауваження,	  можливо,	  робили	  люди,	  коли	  друзі	  хворого	  розбирали	  дах?	  

6.	  Четверо	  людей	  принесли	  свого	  друга	  Ісусу,	  щоб	  його	  зцілили.	  Чому	  Ісус	  простив	  спочатку	  
йому	  його	  гріхи	  (5)?	  

• Чому	  Ісус	  діяв	  у	  такій	  послідовності:	  спочатку	  прощення	  гріхів,	  а	  потім	  зцілення	  
хвороби?	  

• Що	  означало	  для	  паралізованої	  людини	  прощення	  того,	  що	  обтяжувало	  її	  серце?	  
7.	  	  Уяви,	  що	  ти	  попросив	  Ісуса	  вирішити	  найбільшу	  проблему,	  а	  Він	  замість	  цього	  говорить:	  

«Сину	  мій/доню	  моя,	  твої	  гріхи	  прощаються».	  Був	  би	  ти	  радий	  чи	  засмучений?	  
• Якби	  ти	  міг	  обирати,	  що	  б	  ти	  обрав:	  спокійне	  сумління	  чи	  вирішення	  найбільшої	  

проблеми?	  
• Як	  змінилося	  ставлення	  хворого	  до	  його	  недуги,	  коли	  він	  дізнався,	  що	  потрапить	  до	  

раю?	  
8.	  	  У	  5	  вірші	  Ісус	  говорить	  не	  про	  віру	  хворого,	  а	  про	  віру	  його	  друзів.	  Можливо,	  у	  хворого	  і	  не	  

було	  віри	  в	  Ісуса,	  коли	  друзі	  понесли	  його.	  Обміркуйте	  різноманітні	  варіанти,	  які	  
стосуються	  моменту,	  коли	  ця	  людина	  повірила	  в	  Ісуса.	  

• Чому	  вчителі	  закону	  не	  вірили,	  що	  Ісус	  спроможний	  прощати	  гріхи	  людей(7-‐8)?	  
9.	  Дай	  відповіді	  на	  питання,	  які	  Ісус	  задає	  в	  9	  вірші.	  

• Чого	  коштувало	  Ісусу	  зцілити	  цю	  людину?	  Чого	  Йому	  коштувало	  простити	  цю	  людину?	  
• Що	  б	  ти	  подумав	  про	  Ісуса,	  якби	  ти	  побачив	  на	  власні	  очі	  що-‐небудь	  з	  того,	  що	  описано	  

в	  10-‐12	  віршах?	  
10.	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  Якщо	  твоє	  серце	  звинувачує	  тебе	  за	  щось,	  що	  ти	  зробив	  проти	  

інших	  людей,	  почуй,	  що	  Ісус	  говорить	  тобі:	  «Син	  мій	  \	  доню	  моя,	  твої	  гріхи	  
прощаються!»	  Для	  того,	  щоб	  заплатити	  за	  свою	  обіцянку,	  Ісус	  мав	  померти	  на	  хресті.	  
Що	  його	  обіцянка	  означає	  для	  тебе	  сьогодні?	  (Можеш	  відповісти	  подумки.)	  

• Дай	  відповідь	  усім:	  Про	  що	  найважливіше	  ти	  дізнався	  на	  цьому	  уроці?	  
	  

3.	  Ісус	  зустрічає	  повію	  	  від	  Луки	  7:	  36-‐50	  
	  

Інформація:	  Вірші	  44-‐46	  розповідають,	  як	  зустрічають	  почесного	  гостя;	  у	  часи	  Ісуса	  люди	  їли,	  
сидячи	  на	  підлозі,	  тому	  брудні	  ноги	  сусіда	  не	  збуджували	  апетит.	  Зверніть	  увагу,	  що	  



жінка	  ніколи	  не	  розпускала	  волосся	  перед	  незнайомцем.	  Фарисей	  означає	  віруючого	  в	  
Бога.	  Симон	  не	  був	  такою	  ж	  людиною	  як	  один	  з	  учнів	  Ісуса.	  

1.	  Як	  ти	  думаєш,	  може	  повія	  жити	  щасливо?	  Чому	  так?	  Чому	  ні?	  
• Усі	  люди	  знали,	  що	  вона	  торгувала	  своїм	  тілом.	  Поміркуй	  про	  причини,	  які	  змусили	  

дівчину	  стати	  повією.	  
2.	  Що	  було	  важливим	  у	  житті	  фарисея	  Симона?	  

• Чому	  Симон	  не	  попросив	  одного	  зі	  своїх	  служників	  помити	  ноги	  Ісусу?	  Пізніше	  він	  
попросив	  Ісуса	  бути	  його	  гостем	  (36,	  44-‐46).	  

• Чим	  керувався	  Симон,	  коли	  він	  запросив	  Ісуса	  обідати	  у	  свій	  дім?	  Подумай	  про	  різні	  
варіанти.	  (36)	  

3.	  Як	  жінка	  потрапила	  у	  будинок	  Симона	  та	  у	  його	  їдальню?	  Подумай	  про	  різні	  варіанти.	  
• Пляшечка	  із	  запашною	  олією	  багато	  коштувала.	  Подумай,	  як	  ця	  жінка	  змогла	  придбати	  

її	  	  та	  з	  якою	  метою	  вона	  її	  купила.	  	  Обміркуй	  різні	  варіанти.	  
4.	  	  Чому	  ця	  жінка	  так	  бажала	  	  зустрічі	  з	  Ісусом	  і	  наважилася	  увійти	  до	  будинку	  фарисея,	  хоча	  

вона	  знала,	  що	  вони	  будуть	  із	  зневагою	  дивитися	  на	  неї?	  
• У	  ті	  часи	  релігійні	  люди	  не	  мали	  справ	  (	  не	  спілкувалися)	  із	  так	  званими	  грішниками.	  Що	  

змусило	  її	  думати	  і	  сподіватися,	  що	  Ісус	  не	  відвернеться	  від	  неї?	  
5.	  Чому	  жінка	  хотіла	  доторкнутися	  до	  Ісуса	  (38)?	  

• Що	  відбудеться,	  якщо	  щур,	  чи	  змія,	  чи	  людина,	  яка	  нам	  неприємна,	  доторкнеться	  до	  
нас?	  

• Що	  жінка	  зрозуміла	  з	  того,	  що	  Ісус	  не	  відвернувся	  від	  її	  дотику?	  
6.	  	  Вгадай,	  коли	  вона	  плакала	  востаннє?	  

• Як	  ти	  гадаєш,	  скільки	  сліз	  потрібно	  людині,	  щоб	  обмити	  чиїсь	  ноги?	  
• Що	  змусило	  цю	  жінку	  плакати	  настільки	  сильно,	  що	  ноги	  Ісуса	  стали	  вологими?	  
• Чому	  жінка	  не	  витерла	  ноги	  Ісуса	  шарфом	  чи	  подолом,	  а	  саме	  своїм	  волоссям?	  
• Жінка	  не	  вимовила	  жодного	  слова	  під	  час	  обіду,	  але	  про	  що	  говорила	  її	  поведінка?	  

7.	  	  У	  віршах	  41-‐42	  Ісус	  розповідає	  невелику	  притчу	  про	  вірителя(	  позичальника)	  та	  боржників.	  
Бог	  –	  це	  віритель?	  Кого	  Він	  мав	  на	  увазі	  під	  боржниками?	  

• Ісус	  порівнює	  гріх	  із	  боргом.	  Борг	  у	  500	  динаріїв	  відповідає	  зарплатні	  середнього	  
робітника	  за	  півтора	  року.	  Борг	  у	  50	  динаріїв	  віповідав	  боргу	  за	  півтора	  місяця.	  Скільки	  
це	  буде	  в	  твоїй	  валюті	  (рублях)?	  

• Уявімо,	  що	  кожен	  здійснений	  тобою	  гріх	  буде	  відповідати	  боргу,	  наприклад	  50	  рублів.	  
Скільки	  б	  ти	  заборгував	  Богу	  на	  даний	  момент?	  (Можеш	  відповісти	  	  подумки.)	  

8.	  	  Чому	  Симон	  зневажав	  і	  Ісуса,	  і	  жінку	  (39)?	  
• Чому	  нам	  легше	  звертати	  увагу	  на	  гріхи	  інших	  людей,	  ніж	  на	  свої	  власні?	  

9.	  	  Що	  відбулося	  спочатку:	  жінка	  повірила	  спершу	  у	  те,	  що	  її	  гріхи	  прощаються	  Ісусом,	  чи	  вона	  
раніше	  полюбила	  Ісуса,	  щоб	  отримати	  прощення	  гріхів?	  Доведи	  свою	  відповідь,	  
опираючись	  на	  текст	  віршів	  42-‐43,	  47.	  

• Хто	  сплатив	  борг,	  який	  жінка	  мала	  перед	  Богом?	  
• Що	  відбулося	  з	  боргом	  у	  50	  динаріїв,	  які	  Симон	  заборгував	  Богу?	  
• У	  якій	  валюті	  Ісус	  сплачує	  борги	  людей?	  

10.	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  Ісус	  знає	  всі	  твої	  гріхи,	  але,	  незважаючи	  на	  це,	  Він	  хоче	  сказати	  
тобі:	  «Всі	  твої	  гріхи	  прощаються.	  Віра	  твоя	  врятувала	  тебе.	  Іди	  з	  миром!»	  (Вірші	  48-‐50)	  



Ісус	  мав	  право	  сказати	  ці	  слова,	  тому	  що	  Він	  сплатив	  твій	  гріх-‐борг	  своєю	  кров`ю.	  Що	  ти	  
відповіси	  Йому?	  	  Можеш	  відповісти	  	  тільки	  собі	  самому.	  

• Дай	  відповідь	  усім:	  Що	  було	  найважливішим	  на	  цьому	  уроці?	  
	  

4.	  Ісус	  зустрічає	  успішного	  політика	  	  Марка	  	  10:	  17-‐27	  

	  
Інформація:	  В	  деяких	  біографіях	  Ісуса	  розповідається,	  що	  ця	  людина	  була	  молодою,	  хоча	  була	  

вже	  членом	  парламенту	  (так	  звана	  велика	  рада).	  (Мат.	  19:	  22	  і	  Луки	  18:	  18).	  Ця	  людина	  
знала	  з	  Біблії,	  що	  після	  смерті	  вона	  або	  успадкує	  вічне	  життя,	  або	  вічне	  пекло.	  Зверніть	  
увагу:	  в	  цій	  культурі	  чоловіки	  зазвичай	  не	  бігали	  за	  кимось,	  не	  схилялися	  перед	  ким-‐
небудь	  в	  присутності	  інших	  людей.	  

1.	  	  Як	  ти	  гадаєш:	  чи	  може	  людина	  бути	  щасливою,	  не	  знаючи,	  що	  буде	  з	  нею	  після	  смерті?	  
• Що	  змусило	  цього	  молодого	  члена	  парламенту	  так	  дивно	  себе	  поводити:	  бігти	  до	  Ісуса	  і	  

схилитися	  перед	  Ним	  (17)?	  
• Ця	  людина	  вважала	  Ісуса	  Богом	  чи	  просто	  надзвичайно	  мудрою	  людиною	  (17б	  -‐18)?	  

2.	  Чому	  ця	  людина	  не	  була	  впевнена	  у	  своєму	  порятунку,	  хоча	  вона	  дотримувалася	  Божих	  
заповідей	  усе	  своє	  життя?	  

• Чому	  ми	  не	  завжди	  впевнені,	  що	  ми	  потрапимо	  до	  раю	  після	  життя?	  
• Вважаєш,	  що	  хтось	  може	  бути	  впевненим,	  що	  піде	  на	  небеса	  після	  смерті?	  Якщо	  це	  

можливо,	  на	  яких	  підставах?	  
3.	  	  Як	  ти	  гадаєш,	  якої	  заповіді	  ,	  згаданої	  Ісусом,	  дотримуватися	  найскладніше	  (19)?	  

• Багато	  політиків	  спокушаються	  грошима	  і	  сексом.	  Як	  ця	  людина	  могла	  не	  піддатися	  на	  
ці	  спокуси	  (20)?	  

• Зверніть	  увагу,	  що,	  згідно	  зі	  словами	  Ісуса,	  цих	  заповідей	  слід	  дотримуватися	  не	  тільки	  
в	  дії,	  але	  й	  у	  словах	  та	  думках	  .	  Чи	  вважаєш	  ти,	  що	  ця	  молода	  людина	  дійсно	  досягла	  у	  
цьому	  успіху	  (19-‐20)?	  

• Чи	  можеш	  ти	  відповісти	  Ісусу	  так	  само	  чесно,	  як	  відповіла	  ця	  молода	  людина	  (20)?	  
4.	  	  Молодому	  політику	  не	  вистачало	  тільки	  одного.	  Проаналізуй,	  що	  сказав	  Ісус	  у	  21	  вірші.	  

Скажи	  кількома	  словами,	  чого	  йому	  не	  вистачало?	  
5.	  	  Ісус	  звертає	  увагу	  на	  скарби,	  що	  на	  небесах.	  Як	  можна	  зібрати	  скарби	  на	  небесах	  (21)?	  

• Яка	  різниця	  між	  скарбами	  на	  небі	  і	  на	  землі?	  
• Що	  молодь	  вважає	  найбільшим	  скарбом?	  
• Хто	  або	  що	  є	  твоїм	  скарбом?	  (	  Дай	  відповідь	  самому	  собі.)	  

6.	  	  Можливо,	  у	  цієї	  людини	  була	  родина	  і	  батьки	  похилого	  віку,	  про	  яких	  вона	  дбала.	  Що	  
сталося	  б,	  якби	  ця	  людина	  дотрималася	  заповіді	  Ісуса	  з	  21	  вірша?	  

• Уявіть	  ситуацію:	  ви	  –	  на	  місці	  цього	  політика.	  Змогли	  б	  ви	  повірити,	  що	  Бог	  
потурбується	  про	  вашу	  родину,	  навіть	  якщо	  ви	  залишите	  свій	  дім	  і	  свою	  власність?	  

• Чи	  можеш	  ти	  уявити,	  що	  тобі	  треба	  кинути	  земні	  скарби,	  розуміючи,	  що	  отримаєш	  їх	  на	  
небесах,	  вчиняючи	  так?	  (Можеш	  відповісти	  подумки.)	  

7.	  	  Ісус	  подивився	  на	  молодого	  політика	  і	  полюбив	  його	  (21	  вірш).	  Чому	  тоді	  Він	  сказав	  йому	  
такі	  суворі	  слова,	  що	  той	  пішов?	  

8.	  	  Після	  того,	  як	  він	  усвідомив,	  що	  не	  може	  зробити	  те,	  що	  Ісус	  вимагає	  від	  нього,	  що	  ще	  могла	  
зробити	  ця	  людина,	  крім	  того,	  що	  піти	  від	  Ісуса?	  



• Що	  б	  відповів	  Ісус,	  якби	  ця	  людина	  висповідалася	  Йому:	  «Прости	  мене	  за	  те,	  що	  я	  
люблю	  гроші	  більше,	  ніж	  тебе!»	  

9.	  	  Розгляньте	  життя	  цього	  політика	  з	  цієї	  точки	  зору:	  чи	  був	  він	  щасливий?	  Що	  він	  думав	  про	  
свою	  смерть?	  

• Порівняйте	  відповіді	  Ісуса,	  які	  Він	  дав	  молодому	  політику	  і	  Петру	  (вірші	  21,	  27).	  
Відповідь	  була	  однаковою	  чи	  різною?	  

• Хто	  може	  піти	  до	  раю	  після	  смерті?	  
10.	  	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  «Все	  можливо	  для	  Бога»	  означає,	  що	  Ісус	  віддав	  свої	  багатства	  

на	  небесах	  і	  пришов	  у	  цей	  світ,	  щоб	  постраждати	  і	  померти,	  щоб	  ти	  отримав	  квиток	  на	  
небеса.	  Величезною	  помилкою	  цієї	  молодої	  людини	  було	  те,	  що	  вона	  залишила	  Ісуса.	  
Що	  ти	  збираєшся	  робити?	  (Дай	  відповідь	  самому	  собі.)	  

• Дай	  відповідь	  усім:	  Що	  було	  найважливішим	  із	  того,	  що	  ти	  дізнався	  цього	  разу?	  
	  

5.	  Вчення	  Ісуса:	  блудний	  син	  	  Луки	  15:	  11-‐24	  
	  
Інформація:	  Історія,	  яку	  розповів	  Ісус,	  називається	  притчею.	  Спадщину	  ніколи	  не	  отримують	  за	  

життя	  батька.	  За	  часів	  Ісуса	  	  будинок	  не	  стояв	  окремо	  на	  пагорбі.	  Він	  розташовувався	  у	  
селі	  з	  вузькими	  вулицями.	  Єдине	  місце,	  яке	  було	  видно	  за	  межами	  села,	  -‐	  дахи	  
будинків	  (20).	  	  Як	  	  уже	  згадувалося	  раніше,	  чоловіки	  ніколи	  не	  бігали	  за	  кимось	  у	  тих	  
країнах.	  	  

1.	  Чи	  може	  людина	  бути	  вільною,	  якщо	  батьки	  обмежують	  її	  свободу?	  
• Чому	  молодший	  син	  не	  був	  щасливим,	  хоча	  в	  нього	  був	  добрий	  батько	  і	  гарний	  

будинок?	  
• Якби	  ти	  був	  на	  місці	  цього	  батька	  з	  тексту,	  що	  б	  ти	  відповів	  на	  прохання	  сина	  (12а)?	  

2.	  Чому	  батько	  не	  виявив	  розчарування	  та	  занепокоєння,	  хоча	  знав,	  що	  станеться,	  якщо	  його	  
син	  піде	  (12б)?	  

• У	  тій	  притчі	  під	  батьком	  мається	  на	  увазі	  Бог.	  Чому	  Бог	  не	  намагається	  зупинити	  своє	  
дитя,	  щоб	  воно	  не	  пішло	  від	  Нього?	  Дитя	  тут	  означає	  хрещеного?	  

3.	  	  Чому	  багатьох	  молодих	  людей	  у	  наш	  час	  приваблює	  стиль	  життя	  цієї	  молодої	  людини,	  яка	  
розважається	  за	  кордоном	  безвідповідально,	  маючи	  багато	  грошей?	  

• Як	  ця	  молода	  людина	  використала	  гроші	  батька:	  подивись	  у	  віршах	  13	  і	  30?	  
• Чому	  у	  цієї	  людини	  не	  було	  жодного	  друга,	  який	  залишився	  б	  поряд	  у	  скрутні	  часи?	  

4.	  Євреї	  вважали	  свиню	  нечистою	  твариною.	  Про	  що	  думав	  цей	  юнак,	  коли	  йому	  довелося	  
шукати	  роботу	  на	  свинофермі	  (14-‐15)?	  

• Чому	  роботодавець	  не	  дозволив	  йому	  	  їсти	  харч	  свиней,	  щоби	  втамувати	  голод	  (16)?	  
5.	  Що	  змусило	  юнака	  примиритися	  з	  собою,	  а	  не	  здійснити	  самогубство	  у	  цій	  відчайдушній	  

ситуації	  (17)?	  
• У	  віршах	  18-‐19	  ти	  знайдеш	  сповідання	  гріхів,	  те,	  що	  молода	  людина	  планувала	  сказати	  

батьку.	  Які	  гріхи	  він	  скоїв	  проти	  батька?	  
• Які	  гріхи	  юнак	  скоїв	  проти	  небес?	  
• Які	  гріхи	  ти	  скоїв	  проти	  а)	  небес	  б)	  своїх	  батьків?	  (Можеш	  відповісти	  сам	  собі.)	  

6.	  	  Чому	  юнак	  не	  мав	  на	  думці	  просити	  батька	  взяти	  його	  назад	  як	  сина	  (19)?	  
• Які	  люди	  зазвичай	  вважають,	  що	  вони	  не	  гідні	  називатися	  дітьми	  Бога?	  



7.	  	  Про	  що	  міг	  подумати	  батько,	  коли	  він	  вперше	  побачив	  свого	  сина,	  який	  ішов	  по	  дорозі	  
босоніж	  і	  в	  лахмітті	  (20)?	  (Див.	  інформацію.)	  

• Як	  це	  можливо:	  батько	  впізнав	  свого	  сина	  навіть	  до	  того,	  як	  той	  прибув	  у	  село	  (20)?	  
• Як	  ти	  гадаєш,	  що	  робив	  батько	  всі	  ці	  роки,	  поки	  його	  син	  був	  далеко	  від	  нього?	  

8.	  	  Чому	  син	  не	  сказав	  батькові	  все,	  що	  він	  планував	  йому	  сказати	  (19-‐20	  і	  21)?	  
• Про	  що	  говорили	  сину	  слова	  і	  поведінка	  батька	  (20-‐23)?	  
• Коли	  батько	  простив	  свого	  сина?	  Вкажи	  конкретний	  вірш.	  
• Коли	  син	  почав	  вірити	  у	  прощення	  і	  любов	  батька?	  Вкажи	  конкретний	  вірш.	  
• Що	  мав	  на	  увазі	  батько	  в	  словах	  вірша	  24?	  

9.	  	  Як	  любов	  Бога	  відрізняється	  від	  любові	  людей?	  

Що	  означає	  стати	  віруючим	  	  (християнином)	  наверненим	  згідно	  з	  цією	  притчею?	  

10.	  	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  «	  Мій	  син	  був	  мертвий,	  але	  знову	  ожив».	  Ісус	  залишив	  дім	  
Свого	  Батька	  і	  прийшов	  на	  землю	  не	  для	  того,	  щоб	  повстати	  проти	  волі	  Батька,	  а	  щоб	  
виконати	  її.	  Коли	  Він	  повернувся	  додому,	  двері	  небес	  зачинилися	  перед	  Його	  обличчям	  і	  Він	  
закричав:	  «Боже	  Мій,	  Боже	  Мій,	  чому	  Ти	  залишив	  Мене?»	  

• Чому	  сина	  з	  притчі	  зустріли	  так,	  як	  мали	  б	  зустріти	  Ісуса?	  І	  чому	  Ісуса	  не	  прийняли,	  як	  
мали	  б	  не	  прийняти	  сина?	  

• Відповісти	  всім:	  Що	  було	  найважливішим	  із	  того,	  що	  ти	  дізнався	  з	  тексту	  цього	  разу?	  
	  

6.	  Ще	  одне	  вчення	  Ісуса:	  інший	  загублений	  син	  	  Луки	  15:	  25-‐32	  
	  
Інформація:	  Насправді,	  батько	  залишив	  половину	  свого	  мана	  старшому	  синові,	  коли	  

молодший	  отримав	  свою	  спадщину	  (вірш	  12).	  Це	  не	  була	  провина	  батька,	  що	  син	  не	  
повірив	  його	  слову.	  

1.	  Чи	  може	  молода	  людина	  бути	  щасливою,	  якщо	  відчуває,	  що	  	  батьки	  не	  люблять	  її?	  
• Чому	  старший	  брат	  не	  кинув	  усе	  і	  не	  вирушив	  за	  кордон	  зі	  своїм	  братом,	  якщо	  його	  не	  

влаштовувало	  життя	  вдома?	  
• Як	  ти	  вважаєш,	  чого	  старший	  син	  бажав	  над	  усе	  в	  житті?	  

2.	  	  Чому	  старший	  син	  вважав	  себе	  майже	  рабом,	  хоча	  	  його	  батько	  обіцяв	  йому	  половину	  
майна	  (12б,	  29,	  31)?	  

• Якщо	  в	  образі	  батька	  в	  притчі	  виступає	  Бог,	  	  образ	  молодшого	  сина	  –	  це	  людина,	  що	  є	  
християнином,	  тоді	  ж	  ким	  є	  старший	  брат?	  

• Як	  ти	  вважаєш:	  чесно	  батько	  ставився	  до	  своїх	  синів?	  
• Як	  ти	  вважаєш:	  чесно	  Бог	  ставиться	  до	  нас,	  людей?	  

3.	  	  Про	  що	  міг	  думати	  старший	  син,	  коли	  працював	  на	  полі	  день	  у	  день?	  
• Ти	  коли-‐небудь	  відчував	  себе	  так	  само,	  як	  старший	  син,	  згідно	  тексту	  віршів	  29-‐30?	  В	  

якій	  ситуації	  це	  відбувалося?	  
• Яка	  була	  істинна	  причина	  того,	  що	  старший	  син	  не	  влаштував	  свято	  і	  для	  своїх	  друзів?	  
• Як	  би	  поставився	  батько	  до	  сина,	  якби	  той	  убив	  козла,	  барана	  чи	  теля	  і	  влаштував	  

вечірку	  для	  друзів	  (30-‐31)?	  
4.	  	  Якою	  була	  істинна	  причина	  злості	  старшого	  брата	  в	  цій	  ситуації	  (27-‐28)?	  



• Молодший	  син	  вже	  принизив	  свого	  батька	  перед	  усім	  селом,	  і	  тепер	  старший	  робить	  те	  
саме.	  Чому	  батько	  не	  розгнівався?	  

• Яке	  враження	  склалося	  у	  тебе	  про	  батька	  із	  віршів	  28б	  і	  31-‐32?	  
• Яке	  враження	  склалося	  у	  тебе	  про	  Бога	  із	  віршів	  28б	  і	  31-‐32?	  

5.	  	  Чому	  старший	  син	  не	  любив	  батька,	  хоча	  батько	  завжди	  добре	  до	  нього	  ставився?	  
• Обговоріть	  на	  основі	  цієї	  притчі	  причини,	  через	  які	  ми	  не	  любимо	  Бога.	  

6.	  	  Старший	  син	  вважав,	  що	  він	  завжди	  виконував	  волю	  батька	  (29).	  І	  все	  ж	  таки	  чого	  батько	  
найбільше	  очікував	  від	  сина?	  

• Що	  вказує	  на	  те,	  що	  старший	  брат	  зовсім	  не	  любив	  	  молодшого	  (30)?	  
• Кого	  любив	  старший	  син?	  

7.	  	  Чому	  Ісус	  припинив	  розповідь	  на	  середині,	  не	  відкривши,	  чи	  пішов	  старший	  брат	  на	  свято	  
або	  ні	  (28,	  32)?	  

8.	  	  У	  притчах	  Ісуса	  святкування	  означали	  /	  призначалися	  небесам.	  Згідно	  з	  притчею,	  хто	  
потрапить	  на	  небеса?	  

• Згідно	  з	  притчею,	  чия	  це	  провина,	  якщо	  хтось	  не	  потрапить	  на	  небеса?	  
9.	  	  	  	  Уявіть	  ситуацію:	  два	  юнаки	  пішли	  на	  поле	  наступного	  ранку.	  Яким	  був	  настрій	  старшого	  

брата,	  поки	  він	  там	  працював,	  а	  як	  щодо	  молодшого?	  
• Всі	  люди	  світу	  так	  чи	  інакше	  нагадують	  синів	  з	  цієї	  притчі.	  На	  кого	  з	  них,	  по-‐твоєму,	  ти	  

схожий?	  (Можеш	  дати	  відповідь	  подумки.)	  	  
10.	  	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ВІСТІ:	  Ісус	  говорить	  тобі:	  «Усе	  моє	  –	  твоє».	  На	  хресті	  Він	  заробив	  для	  тебе	  

місце	  на	  небесах.	  Він	  дав	  тобі	  цей	  спадок	  у	  день	  твого	  хрещення.	  Старший	  брат	  не	  
повірив	  цій	  обіцянці	  і	  поставився	  до	  свого	  спадку,	  як	  раб.	  Чи	  віриш	  ти,	  що	  отримаєш	  
свій	  небесний	  спадок	  безкоштовно,	  чи	  ти	  намагаєшся	  заробити	  його,	  відпрацювавши?	  
(Можеш	  відповісти	  самому	  собі.)	  

• Відповісти	  всім:	  Про	  що	  найважливіше	  ти	  дізнався	  з	  Біблійного	  вчення?	  

7.	  Ще	  одне	  вчення	  Ісуса:	  хто	  мій	  ближній?	  Луки	  10:	  25-‐37	  

Інформація:	  Гірська	  дорога	  між	  Єрусалимом	  та	  Єрихоном	  	  була	  30	  км	  завдовжки.	  І	  була	  дуже	  
небезпечною	  через	  грабіжників,	  які	  ховалися	  за	  камінням	  і	  нападали	  на	  мандрівників.	  Левіт	  
–	  це	  людина,	  яка	  працює	  брамником	  у	  храмі.	  У	  часи	  Ісуса	  євреї	  не	  були	  у	  добрих	  стосунках	  з	  
самарянами,	  які	  жили	  у	  тій	  же	  країні.	  Простіше	  зрозуміти	  цю	  причину,	  якщо	  уявити,	  що	  всі	  
люди	  розповіді	  	  -‐	  	  росіяни,	  крім	  самарянина	  –	  вони	  чеченці.	  	  

1.	  	  Чи	  може	  людина	  бути	  щасливою,	  якщо	  її	  не	  турбують	  страждання	  ближніх,	  а	  дбає	  вона	  
лише	  про	  себе	  і	  свою	  родину?	  
• Як	  часто	  ти	  даєш	  гроші	  з	  метою	  допомогти	  іншим	  людям?	  

2.	  	  На	  попередньому	  уроці	  ми	  дізналися	  про	  політика,	  який	  задав	  Ісусу	  те	  саме	  питання,	  що	  і	  
вчитель	  закону	  в	  цьому	  тексті.	  Яким	  є	  шлях	  на	  небеса,	  згідно	  з	  тим,	  що	  говорить	  Ісус	  у	  
тексті	  (25-‐27)?	  

• Які	  в	  тебе	  шанси	  потрапити	  на	  небеса	  за	  тих	  умов,	  про	  які	  вчить	  Ісус	  у	  вірші	  27?	  
3.	  	  Ісус	  розповідає	  притчу	  про	  людину,	  яку	  побили	  грабіжники.	  Уявіть	  думки	  пораненої	  

людини,	  яка	  лежала	  при	  дорозі	  година	  за	  годиною	  поспіль	  (30).	  



• Про	  що	  могли	  думати	  його	  дружина	  та	  діти,	  коли	  батько	  не	  з`явився	  вдома	  в	  
призначений	  час?	  

4.	  	  Через	  які	  фактори	  перехожим	  було	  небезпечно	  допомагати	  побитій	  людині?	  
• Священик	  і	  левіт	  виконували	  свої	  релігійні	  обов’язки	  в	  храмі.	  Як	  ти	  гадаєш,	  що	  б	  

зробили	  ці	  люди,	  якби	  поранений	  був	  їхнім	  сином?	  
• Запропонуйте	  якомога	  більше	  причин,	  через	  які	  ці	  дві	  людини	  відмовилися	  допомогти	  

невідомій	  жертві	  (31-‐32).	  
• Як	  би	  ти	  сам	  повів	  себе	  в	  даній	  ситуації?	  

5.	  	  Як	  священик	  і	  левіт	  інтерпретували	  заповідь	  про	  любов,	  якої	  їх	  учили	  з	  дитинства?	  
Дивіться	  вірш	  27.	  

• Що	  б	  ти	  подумав	  про	  людину,	  яка	  говорить	  так:	  «	  Я	  дійсно	  люблю	  Бога	  всім	  серцем,	  
але,	  на	  жаль,	  я	  не	  маю	  можливості	  допомагати	  людям»	  ?	  

6.	  	  Якби	  самарянин	  пройшов	  повз	  побитого	  єврея,	  як	  би	  він	  виправдав	  свою	  поведінку?	  Див.	  
коментарі.	  

• Чому	  самарянин	  зробив	  значно	  більше,	  ніж	  від	  нього	  очікували	  в	  подібній	  ситуації	  (33-‐
35)?	  

7.	  	  Два	  динарії	  –	  це	  зарплатня	  за	  2	  дні	  роботи,	  що	  є	  1/13	  частиною	  середньої	  місячної	  
зарплатні.	  На	  цю	  суму	  можна	  було	  прожити	  в	  готелі	  протягом	  двох	  місяців.	  Скільки	  
приблизно	  буде	  два	  динарії	  в	  рублях?	  (Монголія:	  в	  туграх)	  

• Подумайте	  про	  причини,	  через	  які	  самарянин	  дав	  таку	  суму	  грошей	  абсолютно	  
незнайомій	  людині	  (35).	  

• Як	  ти	  вважаєш,	  на	  скільки	  відсотків	  самарянин	  виконав	  заповідь	  любові.	  Дивись	  вірш	  
27.	  

8.	  	  Кого	  має	  на	  увазі	  Ісус	  під	  словом	  «сусід»?	  
• Хто	  є	  сусідами	  ближніми	  і	  далекими,	  яким	  ти	  повинен	  допомагати?	  

9.	  	  Якби	  тебе	  попросили	  обрати	  одну	  з	  ролей	  у	  цій	  притчі,	  яка	  з	  них	  відповідала	  б	  тобі	  більше:	  
постраждала	  людина,	  грабіжник,	  священик,	  левіт	  	  або	  власник	  готелю?	  Поясни	  свій	  
вибір.	  

• Яким	  чином	  Ісус	  нагадує	  самарянина	  у	  цій	  притчі?	  
• Як	  Ісус	  нагадує	  постраждалого	  єврея?	  
• Ісус	  приготував	  інший	  шлях	  на	  небеса,	  крім	  того,	  що	  описаний	  у	  вірші	  27?	  Який?	  

10.	  	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  «Іди	  і	  роби	  те	  ж	  саме»,	  -‐	  сказав	  Ісус	  і	  пішов	  і	  зробив	  те	  саме	  
сам.	  Навіть	  якщо	  всі	  люди	  пройдуть	  повз,	  не	  турбуючись	  про	  твої	  страждання,	  Він	  не	  
зробить	  цього.	  Він	  стоїть	  поряд	  з	  тобою	  і	  бажає	  перв`язати	  рани	  твого	  серця.	  Що	  ти	  
відповіси	  Йому?	  (Можеш	  відповісти	  подумки.)	  

• Дай	  відповідь	  усім:	  Що	  було	  найважливішим	  з	  того,	  що	  ти	  дізнався	  з	  цього	  біблійного	  
вчення?	  

8.	  Ісус	  зустрічає	  двох	  розбійників	  	  Луки	  23:	  32-‐42	  

Інформація:	  У	  Римській	  Імперії	  розіп`яття	  на	  хресті	  застосовувалося	  тільки	  до	  найбільш	  
відчайдушних	  злочинців.	  Ми	  можемо	  припустити,	  що	  ці	  дві	  людини	  були	  професійними	  
злочинцями	  і,	  можливо,	  вбивали	  людей	  заради	  грошей.	  Месія	  (або	  Христос)	  –	  це	  був	  титул	  
короля,	  якого	  євреї	  чекали	  з	  часів	  Старого	  Заповіту.	  



1.	  	  Чи	  може	  людина	  бути	  щасливою,	  якщо	  вона	  б`є	  інших	  батогом	  або	  словом?	  
• Чому	  зараз	  молодь	  застосовує	  насильство	  і	  отримує	  задоволення	  ,	  знущаючись	  над	  

іншими?	  
2.	  	  Запропонуйте	  причини,	  через	  які	  ці	  дві	  людини	  вдавалися	  до	  насильства	  у	  молодості?	  

• Хто,	  можливо,	  міг	  зупинити	  їх,	  до	  того	  як	  вони	  стали	  безнадійними?	  
• Можеш	  ти	  змінити	  свою	  поведінку,	  коли	  розумієш,	  що	  це	  погано	  для	  тебе	  та	  інших?	  

3.	  	  Два	  злочинці	  могли	  спостерігати	  за	  поведінкою	  Ісуса	  краще,	  ніж	  хто-‐небудь.	  Які	  Його	  
слова	  і	  дії	  могли	  здивувати	  їх	  понад	  усе?	  (34-‐38)	  

• Чому	  Ісус	  хотів	  захистити	  перед	  обличчям	  небесного	  Батька	  тих,	  хто	  катував	  Його	  (34)?	  
• Міг	  ти	  молотися	  такими	  словами	  за	  свого	  найгіршого	  ворога:	  «	  Боже,	  прости	  його,	  він	  

не	  розуміє,	  що	  він	  настільки	  погано	  до	  мене	  ставився»?	  (34)	  
4.	  	  Відшукайте	  в	  тексті,	  що	  натовп,	  державці,	  римські	  солдати	  і	  один	  із	  розбійників	  кричали	  

на	  Ісуса	  (34б-‐39).	  
• За	  що	  ці	  люди	  ображали	  Ісуса?	  (35-‐39)	  
• Чому	  ніхто	  з	  друзів	  Ісуса	  не	  захистив	  Його?	  
• Що	  б	  ти	  сказав	  або	  зробив,	  якби	  ти	  стояв	  біля	  Хреста?	  

5.	  	  Що	  змусило	  одного	  із	  злочинців	  дійти	  висновку,	  що	  Ісус	  був	  царем	  і	  мав	  Своє	  власне	  
царство	  (37-‐38)?	  

• Порівняйте	  Ісуса	  на	  хресті	  з	  іншими	  царями	  цього	  світу.	  Які	  найсуттєвіші	  відмінності	  
між	  ними?	  

• Що	  змусило	  одного	  із	  злочинців	  	  дійти	  висновку,	  що	  Ісус	  був	  не	  тільки	  царем,	  але	  і	  
Богом	  (40)?	  

6.	  Більшість	  злочинців	  навіть	  не	  визнають,	  що	  вони	  зробили	  щось	  погане.	  Що	  змусило	  одного	  
розбійника	  визнати,	  що	  смертна	  кара	  була	  справедливим	  покаранням	  за	  злочини	  
(41)?	  

• Чому	  другий	  розбійник	  не	  визнав	  своєї	  вини	  навіть	  у	  цій	  ситуації?	  
• Кого	  з	  цих	  двох	  злочинців	  ти	  розумієш	  краще:	  того,	  хто	  визнав	  свою	  провину,	  чи	  того,	  

хто	  заперечував	  її?	  
7.	  	  Вірш	  42	  вміщує	  коротку	  молитву:	  «Згадай	  про	  мене!»	  Чому	  це	  важливо	  для	  нас,	  людей,	  

щоб	  хто-‐небудь,	  кого	  ми	  любимо,	  згадав	  про	  нас,	  коли	  ми	  страждаємо?	  
• Чому	  цей	  злочинець	  не	  спитав	  прямо,	  чи	  дозволять	  йому	  увійти	  в	  царство	  Ісуса?	  

8.	  	  Про	  що	  міг	  думати	  злочинець,	  коли	  почув	  відповідь,	  яку	  Ісус	  дав	  йому	  (43)?	  
• Чому	  Ісус	  дозволив	  потрапити	  до	  раю	  такій	  людині,	  яка	  вбивала	  людей?	  
• Коли,	  по-‐твоєму,	  цей	  злочинець	  почав	  вірити	  в	  Ісуса?	  Назвіть	  цей	  вірш.	  

9.	  	  Уявіть	  останні	  години	  злочинця,	  який	  повірив	  в	  Ісуса.	  Був	  він	  щасливий	  чи	  ні	  у	  ці	  години?	  
• Можливо,	  мати,	  дружина	  чи	  дитина	  колишнього	  злочинця	  стояли	  біля	  хреста.	  Які	  

спогади	  залишив	  він	  своїй	  родині	  про	  себе?	  
• Які	  свідчення	  ця	  людина	  залишила	  для	  майбутніх	  поколінь	  про	  себе	  на	  сторінках	  

Біблії?	  
10.	  	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  Ворота	  раю	  відчинилися	  перед	  злочинцем,	  але	  Ісусу	  самому	  

довелося	  проти	  через	  ворота	  пекла	  замість	  нього.	  Чи	  бажаєш	  ти	  молитися	  тією	  ж	  
молитвою,	  якою	  молився	  розбійник:	  «Ісусе,	  згадай	  про	  мене!»	  Якщо	  ти	  бажаєш,	  Він	  



дасть	  тобі	  таку	  ж	  відповідь:	  «Колись	  ти	  будеш	  зі	  Мною	  в	  раю».	  (Можеш	  поміркувати	  
подумки.)	  

• Відповіси	  усім:	  Про	  що	  найважливіше	  ти	  дізнався	  з	  цього	  Біблійного	  вчення?	  
	  

9.	  Ісус	  зустрічає	  учня,	  який	  сумнівається	  	  Івана	  20:	  19-‐29	  
	  

Інформація:	  Фома	  був	  одним	  із	  12	  учнів	  Ісуса.	  Можливо,	  у	  нього	  був	  брат	  близнюк,	  тому	  що	  
його	  ім`я	  означає	  «близнюк».	  

1.	  	  Чи	  може	  людина	  жити	  на	  землі	  щасливо,	  не	  вірячи,	  що	  її	  тіло	  воскресне	  з	  могили	  в	  останні	  
дні?	  

• Які	  добрі	  риси	  у	  людини,	  такої	  як	  Фома?	  А	  які	  погані?	  
• Чому	  Ісус	  обрав	  таку	  людину	  у	  якості	  учня?	  

2.	  Що	  учні	  думали	  про	  Ісуса	  зранку	  у	  день	  Пасхи	  (Великодня)?	  
• Чому	  учні	  не	  повірили	  у	  воскресіння	  Ісуса?	  
• Подумай	  про	  різні	  пояснення	  :	  куди	  міг	  піти	  Фома	  в	  неділю	  ввечері,	  коли	  його	  не	  було	  

з	  10	  іншими	  учнями	  (24)?	  
• Чому	  Ісус,	  Який	  воскрес,	  привітав	  учнів	  словами:	  «Мир	  вам»	  (21,	  26)?	  

3.	  	  Воскресіння	  віщувалося	  	  у	  Старому	  Заповіті	  пророками	  і	  самим	  Ісусом.	  Тепер	  10	  кращих	  
друзів	  Фоми	  запевняли	  його,	  що	  бачили	  Ісуса	  на	  власні	  очі.	  Чому	  Фома	  не	  повірив	  у	  
воскресіння	  Ісуса	  навіть	  після	  того,	  як	  почув	  свідчення	  (25а)?	  	  

• Якби	  ти	  був	  на	  місці	  Фоми,	  ти	  би	  повірив	  у	  воскресіння?	  Вкажи	  причини.	  
4.	  	  Як	  ти	  гадаєш,	  як	  почував	  себе	  Фома	  наступного	  тижня	  серед	  радіючих	  друзів?	  

• Що	  змусило	  Фому	  лишитися	  з	  друзями	  і	  не	  піти	  своїм	  шляхом	  протягом	  наступного	  
тижня?	  

• Що	  трапилося	  б	  з	  Фомою,	  якби	  він	  полишив	  учнів	  у	  цей	  момент?	  
• Що	  трапиться	  з	  нами,	  якщо	  ми	  залишимо	  Християнське	  братство,	  коли	  ми	  

сумніваємося	  з	  приводу	  основ	  Християнської	  доктрини?	  
5.	  	  Чому	  Фома	  хотів	  доторкнутися	  до	  Ісуса	  перед	  тим,	  як	  повірив	  у	  Його	  воскресіння	  (25б)?	  

• На	  твою	  думку,	  як	  він	  почував	  себе,	  коли	  почув	  свої	  власні	  слова	  з	  вуст	  Ісуса	  (25-‐27)?	  
6.	  	  Які	  деталі	  вказують	  на	  те,	  що	  Ісус	  не	  був	  ні	  привидом,	  ні	  духом	  (27)?	  

• Чи	  вважаєш	  ти,	  що	  Фома	  дійсно	  доторкнувся	  руками	  до	  шрамів	  Ісуса	  на	  руках	  і	  в	  боці?	  
7.	  	  Фома	  був	  першою	  людиною	  в	  Новому	  Заповіті,	  який	  назвав	  Його	  Ісус	  Бог,	  а	  не	  син	  Бога	  

(28).	  Чому	  всі	  Християне	  в	  світі	  вірять,	  що	  Ісус	  –	  Бог?	  
8.	  	  До	  кого	  звертається	  Ісус	  у	  вірші	  29?	  

• Чому	  важливо	  вірити	  у	  Божу	  допомогу,	  до	  того	  як	  відчуєш	  її?	  
9.	  	  Згідно	  з	  текстом,	  як	  ставиться	  Ісус	  до	  людини,	  яка	  хоче	  вірити	  в	  Нього,	  але	  не	  може?	  

• Що	  б	  ти	  відповів	  людині,	  яка	  говорить	  тобі:	  «	  Я	  вірю	  в	  Ісуса,	  але	  не	  вірю	  у	  воскресіння	  
Його	  тіла»?	  

• Чому	  уся	  Християнська	  віра	  розвалилася	  б,	  якби	  тіло	  Ісуса	  не	  воскресло	  з	  мертвих?	  
10.	  	  ПИТАННЯ	  БЛАГОЇ	  ЗВІСТКИ:	  Фома	  сказав	  Ісусу:	  «	  Мій	  Господь	  і	  мій	  Бог!»	  Чи	  можеш	  ти	  

зробити	  те	  саме	  зізнання	  сьогодні?	  (Можеш	  відповісти	  подумки.)	  
• Дай	  відповідь	  усім:	  	  Що	  було	  найважливішим,	  про	  що	  ти	  дізнався	  з	  цього	  біблійного	  

вчення?	  


