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ПОДАРУНОК 

БЕЗЦІННОЇ ЛЮБОВІ 

Урок другий 

 

Вивчення Євангелії від Івана 3:16 

 

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, 

щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав 

життя вічне». 

 

 

 

Урок Один — Дивовижна любов  

Урок Два — Безцінний Подарунок 

Урок Три — Вірити чи не вірити 

Урок Чотири — Життя або смерть 
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Урок перший 

Дивовижна Любов 

«полюбив світ…» (Івана 3:16а) 

 

Якщо ви християнин вже довгий час, то цей вірш Івана 3:16 ви знаєте на пам’ять. Він достатньо 

короткий для того, щоб написати його на клейкий папір або запам’ятати, але при цьому дуже 

потужний, що дозволяє тим, хто вірить, щодня ризикувати своїм життям, для поширення Його 

Слова.  

Цей вірш розпочинається з Бога, закінчується життям і закликає нас робити те саме. Якщо ви 

нічого не знаєте з Біблії, то розпочніть звідси. Якщо ви знаєте про все в Біблії, поверніться сюди. 

Всім нам необхідне нагадування. Початок людських проблем – це серце людини. А Боже лікування 

прописане в Івана 3:16.  

Цих 22 слова містить найглибшу, невичерпну істину нашої віри. Коли наші обставини загрожують 

нам втопити нас у безнадії, ці рятівні слова від Бога нагадують нам, що Його любов дійсно все 

перемагає. Його любов охоплює всіх. Його любов ніколи не забуває, де ми живемо.  

Цей вірш є незаперечним листом вічної безпеки та гарантії. Це найважливіший вірш у всьому 

Писанні. Він працює, коли життя не складається. Цей вірш дарує надію для тих, хто її втратив, і 

вказує на любов, якою нас полюбили, яку ми ніколи раніше не відчували.  

Це проголошення Євангелія було на устах місіонерів протягом століть, що привело безліч людей 

до ніг Христа і розпалило самовіддану любов до людства. Лютер назвав цей вірш «Біблією в 

мініатюрі». У всій Біблії немає кращого вірша, оскільки він голосно і чітко проголошує, що Бог є 

любов.  

Цей вірш – «Діамант Надії». Все, що нам потрібно – це віра.  

Знайдіть хвилинку, щоб виписати Івана 3:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тепер прочитайте цей чудовий вірш вголос. Цей вірш, який змінює життя, є нашим Золотим 

Віршом у цьому дослідженні. Я закликаю вас написати його на ваших картках для нотатків та 

розмістити їх у різних місцях, де ви проводите найбільше часу.  

На першому тижні ми вивчаємо Івана 3:16а, що говорить: «Так бо Бог полюбив світ». Словник 

Вебстера дає визначення слову «любов» як «мати надзвичайно ніжну, пристрасну прихильність до 
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когось/чогось». Ми часто відносимо це слово в контексті до людей, яких ми вирішили любити, але 

Бог застосовує це в односторонньому порядку. Бог вирішив любити всіх людей, не лише 

«привабливих».  

Виникає єдине запитання: чи будемо ми любити Його взаємно? 

Що ці уривки говорять нам про Божу любов до нас?  

Повторення Закону 7:6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Римлянам 5:8 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ефесянам 2:4-5 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1 Івана 3:1а  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1 Івана 4:9-10  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Слово «полюбив» в Івана 3:16а перекладене з грецького слова «agapeo». Любов Агапе насправді є 

подвійним процесом. Ця любов виражає глибоку і постійну любов Бога до Своїх дітей, яка 

виробляє і виховує в нас благоговійну любов до Того, Хто її дарує. Щоб любов процвітала, вона 

повинна бути взаємною.  
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Іншими словами, якщо ми ніколи не приймаємо Божу любов або вирішуємо ігнорувати її, ми 

ніколи не отримаємо користі від таких близьких, особливих стосунків, необхідних нам у нашому 

повсякденному житті. Ми бачимо тісні стосунки Бога із Своїми дітьми на самому початку 

Писання. Ми читаємо в Бутті 3:8, що Бог ходив в саду в прохолоду дня, шукаючи Адама та Єву. 

Він прагне таких особистих стосунків з нами і донині.  

В Писанні ми бачимо першість любові у всьому. Любов є життєво важливою складовою нашої 

подорожі з Богом, та нашого свідчення для світу про Нього. Любов змінює життя. Божа любов ці 

життя рятує.  

Прочитайте та запишіть наступні уривки:  

1 Коринтянам 13:13 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Ефесянам 3:17-19 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Е 

фесянам 5:2 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Колосянам 3:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Що проголошує 1 Івана 4:16? Бог є _______________. Далі в ньому написано: «хто пробуває в 

любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває!» Любов – це вибір, а дія – це не почуття. Ми 

обираємо любити Бога і обираємо любити своїх ближніх. Чому? Тому що Бог перше нас полюбив 

(1 Івана 4:19).  
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Щоб повніше зрозуміти значення цього вірша, дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що Божа любов 

базується не на нас, а на Його любові. Так само, як земний батько не базує свою любов на любові 

своєї дитини. Дитина може зіпсувати найкращі обставини, але це не змінює любові батька до 

дитини. Вона все ще дорога і кохана, тому що ця любов заснована на любові батька, а не дитини.  

Любов – безцінна. Потужніша за будь-який наркотик на ринку, любов не можна знайти на полицях 

магазина, що на розі.  

Знайдіть хвилинку, щоб пригадати про речі, які ви робили в ім’я любові: 

 

 

 

 

Любов допомагає тим, хто ненавидить, прийти до примирення. Що ми читаємо в Приповістях 

10:12? _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В особистих стосунках з людьми, найближчими для нас, любов зростає з часом завдяки нашим 

жертвам та вибору в житті один до одного. Вибір кохати чи ні. Пробачати чи ні. Бути добрим чи 

жорстоким.  

Божа любов до нас набагато більша, ніж ви та я можемо собі її уявити! Бог міг обрати не любити 

нас. Тоді де б ми були? Він міг би вимагати від нас дотримування усіх законів, бо інакше… Він міг 

би обрати жорстокість і вилити на кожного з нас той гнів, якого ми, без сумніву, заслуговуємо.  

Натомість Він вирішує любити. Його любов прощає. Його благодаті достатньо. Його милосердя 

триває вічно. Нехай звучить хвала! 

Згідно пророка Єремії 31:3, Бог полюбив нас ______________________ любов’ю. Я не вірю, що ми 

можемо зрозуміти повний зміст цього твердження з людської точки зору. Божа любов вічна для 

всього світу, будь то друг чи ворог чи інопланетянин. Він не просто любить «добрих» людей.  

У Писанні ми неодноразово бачимо, що Божа любов «триває вічно». Дивіться 1 Хронік 16:34, 41; 2 

Хронік 5:13, 7:3, 7:6, 20:21; Псалом 11:5, 106:1, 107:1, 118:2-4, 118:29, 136:1-26, та Єремії 33:11.  

Оповіщення Ісусом про всезагальну любов Бога, що сказано в Івана 3:16, було зроблено 

представникові (Никодиму) найвужчої та найсуворішої секти в стародавньому Єрусалимі, який 

навчав, що Божа любов була особливим провидінням Ізраїлю. Та Бог був чітко зрозумілим. Він 

полюбив світ. Слово «світ» в грецькій мові –«kosmos», що означає «людська раса, людство».  

Прочитайте та запишіть ці уривки, які містять точно такий же kosmos, та ще раз демонструє Божу 

любов до нас:  

Матвія 5: 14 __________________________________________________________________________ 
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Івана 13:1б ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1 Тимофію 1:15 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього матеріалу. Випишіть Івана 3:16: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Божа любов це більше, ніж просто емоції та наміри. Божа любов – це демонстрація. Біблія — це 

Божий лист любові до нас, любов, яка закріплена діями. Івана 3:16 – це не просто лист, який 

передає слова. Бог продемонстрував цю велику любов дорогою особистою ціною. Ісус помер на 

хресті не для того, щоб змусити Бога любити людей, а тому, що Він вже полюбив нас.  

Хрест був наслідком Божої любові, а не його причиною.  

Я вражена, а ви? 

 

Завершуючи молитвою: 

Отче, Твоя любов до мене вічна. Я зупиняюся для того, щоб зануритися в цю істину. Вічна. Ніколи 

не має кінця. Незалежно від моїх обставин, вибору чи дій. Ти продовжуєш проявляти до мене 

глибоко ніжну, прихильність до мене. Мені так сильно це потрібно, хоча в деякі дні я навіть і не 

розумію, наскільки мені це потрібно. Господи, дякую за хрест. Дякую за ту ціну, яку Ти заплатив. 

Ти поніс весь мій гріх та сором, в любові Ти прийшов і подарував дивовижну благодать. Дякую за 

Твою любов, Господи, за Твої пробиті долоні. Дякую за те, що знаєш мене особисто. Навчи любити 

Тебе так само, як і Ти любиш мене. Нехай буде так! В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Урок другий 

Безцінний подарунок 

«що дав Сина Свого Однородженого» (Івана 3:16а).  

 

Моя «мова кохання» — подарунки. Мені дуже подобається давати і отримувати подарунки. Більше 

того, я так сильно це люблю, що за останні три Різдва я успішно запропонувала своїм друзям та 

родині робити обмін подарунками рано вранці.  

Я ретельно розробила причини, щоб вони звучали важливими. Оскільки Різдвяний час, як правило, 

для кожного стає дуже метушливим, це є золотою причиною: «Ви знаєте, що ми будемо такі 

зайняті протягом наступних кількох днів. Чому б нам просто не обмінятися і не відкрити 

подарунки зараз, коли у нас є трохи вільного часу?»  

Усі вагомі причини, правда? Зовні вони гарно звучать, але справжній мотив – побачити, що 

знаходиться всередині упаковки. Вміст дуже часто може бути просто не актуальним, там може 

знаходитися просто жувальна гумка. Справа в тому, що кохана людина насправді думала про мене 

будучи зайнятою на роботі, вдома чи в церкві, хтось думав про мене достатньо для того, щоб 

витратити час, енергію та ресурси, щоб подарувати мені подарунок.  

Бог думав про нас вже тоді, коли ми ще були відокремлені від Нього гріхом. Він достатньо думав 

про нас, що дав нам Подарунок. Зміст Його дару було нічим іншим, як безцінним.  

Цей дар був найціннішим, унікальним скарбом, який був у Нього – Його найдорожчий Син. 

Найкращий Різдвяний Подарунок усіх часів. І справжній мотив Бога полягає в тому, щоб ми 

побачили і отримали те, що знаходиться всередині упаковки.  

Знайдіть хвилинку щоб виписати наш Золотий Вірш цього місяця, Івана 3:16: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В цьому другому уроці ми вивчаємо Івана 3:16б, в якому написано: «що дав Сина Свого 

Однородженого». Слово «дав» в цьому вірші грецькою звучить - didomi, що означає «Дарувати 

подарунок; поставляти і забезпечувати необхідними речами». Якщо Ісус є чимось, Він необхідний 

кожному з нас – необхідний, щоб бути впевненим у спасінні.  

Давати означає, що той, хто дає, не очікує повернення платежу. Бог дав нам Свого Сина. Ми не 

взяли і не знищили – Бог дав.  

Знайдіть хвилинку, щоб переглянути наступні уривки, які підтверджують цю чудову істину:  
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Івана 1:14, 18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Марка 12:6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Римлянам 5:10 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Римлянам 8:32 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Якова 1:17-18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Те, що Бог «дав», вказує на Його ініціативу щодо нас.  

Знаменита картина Мікеланджело «Створення» вказує на чудову ілюстрацію. На цій картині 

зображений Адам, який лежить, поклавши свою руку на ногу, що зігнуте в коліні. На ній також 

зображений Бог, який звисає над Адамом, витягнувши праву руку до нього, Його кожен м’яз 

напружується і активний, коли Він торкається Адама. Все, що потрібно зробити Адаму – це 

підняти вказівний палець, щоб торкнутися простягнутої Божої руки. Адам ліниво відмовляється 

прикладати зусилля.  
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Ви добре знаєте цю картину. Але чи ви добре знаєте Божу любов? Кожен м’яз Бога напружується і 

активний, коли Він простягається до нас з любов’ю. Через силу (роботу) Духа Святого ми отримує 

силу, необхідну для дотику до хреста.  

Бог дав нам Свого «Однородженого Сина». Не одного з багатьох. Свого Єдиного. Єдине, що було у 

Бога в обмеженій кількості. Найцінніше. У Бога є все, так як він все і створив. Віддавши Свого 

Однородженого Сина було єдиною жертвою, яку Він міг принести. 

Протягом 33 років Бог знаходився на небі без цього спілкування аж до розп’яття та повернення 

Ісуса. Бог не дав нам якийсь не живий предмет, але Свого єдиного Сина.  

Цей Син був Месією, про якого писали пророки по всьому Старому Заповіті і підтвердили це в 

Євангеліях. Прочитайте та запишіть: 

 

Повторення Закону 18:15 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 6:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 3:16 підносить Христа до Єдиного, Царственого титулу «Сина Свого Однородженого». 

Слово «Єдиний» в грецькій мові — «monogenes», це складений прикметник, що означає лише 

потомство, вид. Це грецьке слово вживалося для однієї дитини в сім’ї (Луки 7:12, 9:38) або дочки 

(Луки 8:42). Воно також використовувалося для опису чогось унікального або єдиного у своєму 

роді.  

Воно легко зображує опис Ісака (Євреїв 11:17), який був не тільки «єдиним» сином Авраама, але 

був єдиним у своєму роді, оскільки він був обіцяною дитиною. У Новому Заповіті слово 

«Однороджений» спеціально вживається про Ісуса в п’яти місцях. У цих випадках апостол Іван 

підкреслює неперевершені стосунки між Ісусом і Богом. Ми вивчаємо один із цих п’яти віршів. 

Знайдіть хвилинку, щоб прочитати і записати інші чотири:  

 

Івана 1:14 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 1:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 3:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1 Івана 4:9 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ми бачимо, що у цих уривках слово monogemes виділяє ті особливі стосунки між Ісусом та Богом. 

Хоча Бог є батьком усього людства, Ісус являється єдиним моногенетичним Сином Божим, 

оскільки лише Христос має Божі гени або генетичний склад. По суті, святу ДНК.  

Ми отримуємо нашу земну ДНК від батьків. Наші генетичні риси передаються нам через батьків. 

Ісус отримує Свою ДНК від Бога і лише від Нього. Кожну властивість, яку ми приписуємо Богові, 

ми можемо віднести і до Ісуса. Такого як Він більше ніде не існує.  

 

Давайте зробимо крок вперед. Знайдіть час для того, щоб подумати над тими рисами, які вам 

передалися від батьків. Не фізичні риси, а такі властивості, як доброта:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Тепер, перегляньте ці уривки, щоб побачити monogenes, які ми можемо приписати Ісусу від Його 

Батька:  
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Еммануїл (Ісаї 7:14) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Божественний Учитель (Івана 3:2) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Образ Божий (2 Коринтян 4:4) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Джерело Істини (Івана 6:68) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Визволитель (Галатам 5:1) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Викупитель (Титу 2:14) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Хліб Життя (Івана 6:48) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



ДОННА СНОУ СЕРІЯ БІБЛІЙНИХ УРОКІВ 
 

14 
 

 

Список Божих якостей в Ісусі дуже довгий. Ісус також наш Утішитель (Івана 14:1), Чудотворець 

(Марка 6:2) і Друг грішникам (Луки 19:10, 18:10-14, 19:2-10). Я не знаю як ви, але я знаходжу 

велику потіху, впевненість та силу, знаючи, що Ісус нас сильно любить і забезпечує нас всіма 

нашими потребами. Я молюсь, щоб ми ходили в такій впевненості та силі, коли несемо світло 

розповідаючи про Його любов в цей світ темряви.  

 

Давайте переглянемо наш Золотий Вірш цього матеріалу. Напишіть Івана 3:16: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Бог є любов. Ісус є любов. Ми Його діти і маємо повний доступ до цієї любові тому, що Він дав 

нам її через силу Духа Святого.  

Він дарував нам той безцінний Подарунок. Коли ми відкриваємо цей Подарунок із вірою, ми 

можемо прожити життя в тій великій любові, яка демонструється нам через Ісусову жертву на 

хресті. Сьогодні ми завершуємо цей урок словами із гімну: «Ось Любов»: «На горі розп’яття 

джерело відкрилося глибоко та широко; через шлюзи Божого милосердя протікав великий і 

благодатний потік. Благодать і любов, як могутні ріки, лилися безперестанку згори, а мир на небі 

та досконала справедливість обіймала злочинний світ з любов’ю». 

 

Завершуючи молитвою:  

Отче, Ти дав мені Подарунок, який є безцінним понад усе. Подарунок, який не закінчується в 

любові, радості, миру, терпінні, доброти, вірності, лагідності та самоконтролю. Все це могло 

прийти лише від Твоєї ДНК, Отче. Я такий благословенний називатися твоєю дитиною. Дякую 

Тобі, що допомагаєш мені жити в любові Твого Єдиного Сина. В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Урок третій 

Вірити чи не вірити 

«щоб кожен, хто вірує в Нього» (Івана 3:16с). 

 

«Я обіцяю казати правду, всю правду і нічого крім правди», — спокійно заявляє ув’язнений, стоячи 

в наручниках. Обвинувачі кидають питання за питанням до в’язня. Той чесно і повністю відповідає 

на всі питання сторони звинувачення.  

Але обвинувачам не подобаються його відповіді, тому він приводить судового пристава до в’язня.  

Якщо я сказав щось неправильно, скажіть мені, що це було. Але якщо я говорив правду, 

то навіщо ви мене вдарили? - запитує в’язень.  

Що таке істина? - запитує суддя. Підсудний мовчить. Розсердившись, суддя наказує 

жорстоким побиттям в’язня.  

Згодом суддя повертає підсудного до себе.  

Ви відмовляєтеся відповідати на запитання? Хіба ви не розумієте, що я маю владу або 

звільнити вас, або винести смертний вирок?  

Ви б не мали влади наді мною, якби вона не була вам дана згори. Моє царство не з 

цього світу… Моє царство з іншого світу – відповів підсудний.  

У сучасному суспільстві, схильному до судових процесів, саме так би розігралася сцена між Ісусом 

та Понтієм Пилатом та Синедріоном, як це записано в Івана 18:19-19:11. Пилат, Первосвященики і 

Синедріон мали вибір — вірити Ісусу чи ні.  

Те ж саме питання сьогодні звучить для вас і для мене. Чи віримо ми, що Ісус це Божий Син? Чи 

віримо ми, що Він прийшов, щоб знайти та спасти загублених? Чи віримо ми, що Він прийшов, 

щоб приготувати нам місце на небесах?  

Чи ми насправді в це віримо? 

Випишіть наш Золотий Вірш цього матеріалу, Івана 3:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

В цьому третьому уроці, ми вивчаємо Івана 3:16, що говорить: «щоб кожен, хто вірує в Нього». 

«Кожен» звучить недбало і випадково у своїй нечіткості. Словник Вебстера визначає це слово, як 
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«незалежно від того, хто». Звучить невизначено, чи не так? Але Бог призначив це дуже конкретно 

для нас.  

Слово «кожен» в оригінальній грецькій мові стосується всіх, кожного в цілому. Бог твердо 

вирішив, щоб усі ми були не залишені. Він спеціально закидає невiд на все людство. Так, на усіх. 

Вбивць, злодіїв, повій. Допишіть цей список людей самі, вони також частина.  

Давайте розглянемо на деяких «кожного», що про них написано в Писанні:   

1. Вбивці  

2. Цар Давид, якого знають як «муж по серцю Божому». Прочитайте 2 Самуїлова 11:1-17.  

3. Злодії  

4. Закхей, головний збирач податків, який заробив багатство збираючи подвійний, потрійний 

податок. Прочитайте Луки 19:1-10.  

5. Повії  

6. жінка – грішниця, яка прийшла на вечірку Симона незваною гостею для того, щоб 

зустрітися з Ісусом. Прочитайте Луки 7:36-50.  

Історія про грішницю в Євангелії від Луки 7:36-50 часто інтригувала мене. Вона так глибоко 

вірила, що Ісус міг змінити усе її життя, що вона виставила на показ екстравагантну, ризикуючу 

любов. Симон (фарисей, у якого всі сиділи при столі) мав «любов», яка була вивірена та скупа.  

Симон запросив Ісуса до себе, щоб зловити Його в пастку, і поводився з ним як з небажаним 

гостем. Жодних ввічливостей, поцілунку привітання, миття Його ніг, або оливи на Його голову. 

Цей фарисей не зробив нічого для того, щоб Ісус почувався добре.  

Однак жінка зробила все, що не зробив Симон. Кожен жест був екстравагантним. Вона приклала 

щоку до Його ніг, все ще запилену від дороги, вимила їх своїми сльозами і висушила волоссям. 

Вона помазала Його ноги дорогими парфумами втираючи їх у Його шкіру.  

Вона вірила. Вона знала, повинна була. Її життя було не в порядку. І хоча ми можемо бути не в її 

положенні, наше життя також без ладу. Брудне від поламаних стосунків, фінансових боргів, 

неправильного вибору, поспішних дій, сумнівних мотивів, гострого язика та поверхневої любові. 

Але Бог любить нас «кожного». Він може змінити наше життя.  

Подивіться та запишіть ці уривки.  

 

Івана 4:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Об’явлення 22:17 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Матвія 10:32 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 3:36 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 6:37 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 11:26 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Матвія 10:39 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Марк 16:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Божа любов, яка рятує, доступна кожному, а не лише кільком обраним або певній церкві. Ми 

нічого не можемо зробити. Це все лише про Бога. Нам потрібно лише вірити. Вірити, може 

прозвучати як легке слово, але іноді воно є таким складним, щоб запустити в дію.  

Наші людські схильності до недовіри та скептицизму дуже заважають нашій вірі. Але віра 

необхідна для того, щоб повністю охопити неймовірну Божу обіцянку в Івана 3:16. В оригіналі 

грецькою мовою слово «віра» означає: «покладати свою віру на когось; довіряти». Віра – це 

настільки важливе слово, що лише в Новому Заповіті воно зустрічається 230 разів. Але ми не 

покликані вірити випадково. Бог дуже конкретний у тому, у що ми повинні вірити.  

Чому навчають нас наступні уривки? 

 

Матвія 21:22 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Івана 20:31 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Римлянам 10:9 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1 Солунян 4:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Євреїв 11:6 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Що потрібно, щоб повірити? Віра. Не просто будь-яка віра, але віра в Христа, а не віра у віру.  

Як працює віра? – По любові, а не ділами.  

Віра у що? – Віра в те, що смерть Ісуса на хресті для нас є єдиною пожежною драбиною. Ми не 

можемо просто вірити ПРО НЬОГО. Але ми повинні вірити В НЬОГО. Яхве. Творця неба і землі. 

Віруйте в Нього в своїх серцях через силу Духа святого.  

Ми не можемо просто вірити, що Він існує. Писання нам говорить, що навіть демони вірять, що 

Він існує (Якова 2:19). Ми покликані вірити, що Він є Тим, що Він каже про Себе, і що Він може 

зробити все, що Він каже. І Він запрошує всякого, щоб отримати цю віру. Кожен із різного племені, 

та язика.  

Мені подобаються різні мови нашого світу сьогодні, і Івана 3:16 звучить красиво в кожному з них. 

Прочитайте Івана 3:16 в цих красивих мовах:  

Іспанська: «Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para que  

todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna».  

 

Німецька: «Denn also hat Gott die Welt geliebt, da er seinen eingebornen Sohn gab, auf da alle, die an 

ihn glauben, night verloren warden, sondern das ewige leben haben».  

 

Французька: «Car Dieu a tant aime le monde quOil a donne son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne perisse point, mais quOil ait la vie eternelle». 

 

Італійська: «Poiche Iddio ha tanto amato il mondo,che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinche 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna».  

 

Давайте пригадаємо з вами наш Золотий Вірш. Випишіть Івана 3:16 знову: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вірити чи не вірити – ось в чому питання. Все стоїть на кону, мої дорогі друзі – все.  

Чи віруєте ви? 

 

Завершуючи молитвою:  
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Отче, Ти той, Хто Ти кажеш Ти є. Дякую за цю непохитну істину та тверду реальність. Я лише 

можу уявити, що я побачу, коли Твоє обличчя буде переді мною на небі, я не можу дочекатися, 

Отче. Дякую, що любиш «кожного» вічним коханням. Дякую. Gracias. Danke. Merci. Grazie. В Ім’я 

Ісуса, Амінь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок четвертий 

Життя або Смерть 

«не загинув, але мав життя вічне» (Івана 3:16d). 

 

За останні три уроки ми здійснили велику мандрівку по Євангелії від Івана 3:16. Для цього 

заключного уроку ми пропонуємо караван до кінцевого пункту призначення.  

Схоже на життя на цій землі, чи не так? Ми подорожуємо днями, тижнями, місяцями та роками 

нашої подорожі земним життям, поки не дійдемо свого кінцевого пункту – вічності. Ми 

приїжджаємо втомленими, знесиленими, наляканими та з запиленими ногами. Можливо ми 

заблукали по дорозі і нам потрібна навігація.  

Наша навігаційна система як християн – це Божий план спасіння. Божий План Спасіння (GPS) 

представляє собою рятувальний диск, коли нам потрібно перезавантажитись і розпочати все по 

новому після зроблених неправильних рішень. Як ми можемо активувати наш навігатор? Він 

приймається вірою. Божий план чітко викладений у 22 словах Івана 3:16.  
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Цей дивовижний вірш завантажений зрозумілою простотою, але з надзвичайною величчю. Тому, 

очікуючи на свій пункт призначення, що на горизонті, помийте ноги від пилу і продовжуйте іти 

далі.  

Знайдіть хвилинку для того, щоб виписати наш Золотий Вірш цього місяця Івана 3:16: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

У цьому четвертому і останньому уроці ми завершуємо це вивчення Івана 3:16 словами: «не 

загинув, але мав життя вічне».  

Загинув. Це слово нагадує нам про щось. Цей вірш підводить нас до самих похмурих 

християнських реалій – пекла. Жодна тема не викликає більшої протидії. Хто хоче думати про 

вічне покарання? Деякі вважають за краще продезінфікувати цю тему. Легко зрозуміти, чому. 

Пекло – жахлива тема.  

Лише погляд на провалля не скрасить ваш день, але просвітить вас у вашому розумінні про Ісуса. 

Бог створив людину як вічних істот. Людина або буде вічно існувати відокремленою від Бога через 

невіру (пекло), або буде у вічному єднанні з Богом через віру, прощення та спасіння (небо). Пекло, 

як і рай, є дійсним, фізичним місцем вічного існування.  

Прочитайте та запишіть наступні уривки із Писання: 

 

Об’явлення Закону 20:15 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Матвія 11:23 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Луки 16:23 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Об’явлення Закону 1:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Пекло – це місце душевних мук, де його жителі зазнають вічних мук. Івана 3:16 – це наша 

пожежна драбина.  

Протягом усього нашого земного життя Бог ставить хрест на нашому шляху. Чи виберемо ми 

вірити? Чи будемо ми довіряти? Який буде наш вибір – безпосередню близькість (життя) чи 

віддалене спостереження (смерть)? 

Ті, хто все своє життя відштовхує Бога або кажуть залишити їх у спокій, в кінцевому результаті 

Бог виконає їхні прохання. Пекло – це повна відсутність Бога і всього, ким Він є – любов, світло, 

доброта, лагідність. Пекло можна описати як «найтемніша темрява», оскільки світло Боже 

повністю відсутнє (2 Петра 2:17). Усамітнення від Бога на вічні віки (2 Солунян 1:9).  

Але поки ми ще живемо на землі, є надія. Точніше, одне слово, яке дає нам цю надію перед 

«загинув», — це заперечення «не». Це слово є остаточною обіцянкою Бога для тих, хто має віру, 

через силу Духа Святого, в силу Ісуса, яка рятує. Вони не загинули. Вони не проведуть вічність 

відокремленими від Бога в найтемнішій темряві. Вони не пізнають катувань та мук пекла.  

Що відкривають нам наступні уривки про пекло? 

 

Матвія 10:28 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Матвія 18:9 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Марка 9:43 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Ці слова нас приводять до тями, чи не так? Пекло – це вулиця з рухом в одну сторону. Коли ми 

зробили вибір, то з пекла повернутися неможливо. Луки 16:19-31 підтверджує цю сувору 

реальність. Прочитайте цю історію. Що найбільше ви взяли для себе?  

 

 

 

Але, процитувавши Пола Харві: «а тепер решта історії». Ті, хто вірять, що Ісус прийшов врятувати 

загублених віддавши Своє життя на хресті, як жертву за гріхи, не загинуть. Після опрацювання 

останніх трьох уроків, ці два слова звучать так солодко та освіжаюче для моєї душі. Не загине. 

Прохолодна вода на пересохлому язику.  

Для віруючого Бог обіцяє нескінченне життя. Нескінченне означає – вічне, назавжди, без кінця. 

Ми будемо жити вічно з Богом, бо Він хоче, щоб ми були разом з Ним. Бог не хоче засудити нас, та 

вибір за нами.  

Бог дає обіцянку, що ми матимемо вічне життя. Мати несе в собі обіцянку надії. Вона буде 

нашою, щоб ми трималися очима віри, що піднесені до Христа розп’ятого. У Христі Бог примирив 

світ із Собою.  

Прочитайте та запишіть наступні уривки: 

 

Римлянам 5:10 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 Коринтян 5:18 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ефесянам 2:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Колосянам 1:20, 22 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Бог забезпечив нас всім необхідним для того, щоб ми могли з Ним примиритися. Ми покладаємося 

на Його обіцянки. Мені подобається вірш Івана 3:16 в новому перекладі Нової Версії Століття: 

«всякий, хто довіриться Божому Сину, не загубиться, але матиме життя, яке триватиме вічно». 

Довіра та віра крокують рука об руку. Коли ми довіряємо Богу і приймаємо Його за Його Словом, 

ми приходимо до Нього з вірою, щоб отримати Його примирення і життя з подостатком.  

Дві головні Божі обітниці в Писанні наступні: (1)Вічне життя буде дано всім, хто повірить; і (2) 

матимуть життя з подостатком. Божа благодать дається нам рясно.  

Напишіть наступні уривки, які підтверджують цю чудову істину: 

 

Римлянам 5:17 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

1 Тимофію 1:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Божа благодать дозволяє нам поширювати Його благодать і любов до інших. Івана 3:16 – це Божий 

лист любові до нас, який дозволяє нам любити інших. Божа любов ніколи не засуджує.  

Наша місія на землі як вiруючих полягає не у дотриманні Божих законів. Ми покликані любити. У 

Великій Заповіді ми бачимо, що любов є найважливішою. Любов до інших спочатку встановлює 

довірливі стосунки, які відкривають двері для навчання про Бога з Його Слова.  

Знайдіть хвилинку, щоб написати наступні уривки: 

 

Марка 12:31 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Матвія 22:39 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

В останній раз давайте згадаємо наш Золотий Вірш цього матеріалу. Я безперестанку молюся, щоб 

ці слова закарбувалися в наших серцях. Випишіть Івана 3:16 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Любов є такою важливою в плані Божого Спасіння. Для активації нашої навігації нам потрібна віра 

та довіра. Результат? – Вічна любов.  

Бог продовжує виливати любов в нас тому, що наші серця протікають. Він дає нам те, що нам край 

необхідно для того, щоб поділитися з іншими. Тільки завдяки тому, що Бог постійно вливає Свою 

любов у нас, наш «резервуар любові» завжди наповнений.  

Завдяки цьому наповненню ми здатні любити інших, як Бог і задумав. Тільки завдяки цьому ми 

можемо почати любити інших так, як Бог полюбив нас. Залишившись на самоті, ми будемо 

виснажені і втомлені, але Божа любов ніколи не вичерпається.  

Як конкретно Бог виявив Свою безцінну любов до вас у цьому дослідженні Івана 3516? 

 

 

 

 

Ця особлива подорож по цим 22 словам, що змінює життя, закінчилася. Та ця мандрівка на цьому 

не закінчується. Ми просто дійшли до зупинки для відпочинку, щоб взяти те, що Бог нам показав, 

щоб випити живої води, заправити наші «резервуари любові» і вирішити до нашого кінцевого 

пункту призначення.  

Прийди, дорогий мандрівник. Нехай цей караван іде. Найкраще ще попереду.  

 

 

 

Молитва на завершення:  
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Отче, Ти -Світло, любов і ЖИТТЯ для мене. Ти так любиш мене, що ставиш хрест на моєму шляху. 

Ти любиш мене любов’ю з подостатком, щоб і я міг любити так само. Нехай це підживлює мою 

РАДІСТЬ тоді, як я поклоняюся Тобі. Нехай Твоя радість і любов, продемонстровані на хресті, 

будуть світлом в мені, яке притягує інших до Тебе. В Ім’я Ісуса, Амінь.  
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Нотатки  
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Молитви  
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Притягяючий спікер, автор, вчитель Біблії та провідник Богослужінь, Донна захоплюється 

вивченням та викладанням Божого Слова. Вона є автором 18 Біблійних уроків, декількох 

Біблійних уроків, опублікованих у Лютеранському щомісячнику, численних молитов та 

статей у журналах. DVD-серія вивчення Біблії Донни «Твоя сильна Сторона» розпочала свою 

діяльність у всьому світі. Через LWML у листопаді 2011 р. її нове повномасштабне вивчення 

малих груп  «Бог всякого комфорту» можна отримати у видавництві «Конкордія». Її наступна 

серія вивчення Біблії для LWML «Переповнення в Достатку» заплановано на Пітсбурзькій 

конвенції LWML. Донна відвідує Лютеранську церкву Салема в Томболі, Техас, де вона 

любить приймати участь в прославленні. Вона з запалом служить в служінні в партнерстві 

разом з Лютеранською жіночою місіонерською лігою в місійній роботі та наданні нових 

шляхів жінкам, щоб знаходитися в Божому підкріплюючому Слові.  


