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ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ        ПІДРУЧНИК 

 

Урок 1: Вступ у жіноче служіння 

 

Мета:  

 

Пояснити християнському керівникові концепцію жіночого служіння, а також дати 

поради щодо організації служіння та підбору його керівників. 

 

План уроку: 

 

У цьому уроці розглядаються такі питання: 

 

1. Цінність жіночого служіння для жінки та для церкви в цілому  

2. Знання біблійної основи жіночого служіння 

3. Опис кожного з п’яти напрямів жіночого служіння 

4. Рекомендації щодо підбору та організації роботи керівників жіночого служіння 

 

Вступ: 

 

Мета жіночого служіння – спонукати та навчати жінок проголошувати Христа 

через вивчення Біблії, молитви, благовістя, служіння та спілкування. Воно 

розраховано на всіх дорослих членів церкви – самотніх та заміжніх. Жінки, що 

беруть участь у служінні, спонукають одна одну проголошувати Христа словами, 

справами, своїм ставленням до будь-якої сфери життя. У жінок є унікальна 

здатність допомагати одна одній у досягненні цієї мети, оскільки вони розуміють 

свою стать: свої фізичні та емоційні потреби, своє мислення та очікування щодо 

них. Чоловіки та жінки створені рівними. Вони рівноцінні. Проте вони є різними 

фізично, і ця різниця допомагає їм виконувати своє унікальне призначення. Жінки 

можуть вчити, консультувати та підбадьорювати інших жінок. Вони можуть 

спонукати інших жінок виявляти характер Христа у своїх ролях дружини та матері, 

у взаєминах зі всіма членами родини, друзями, сусідами, співробітниками, у 

благовісті людям у своїй країні та за її межами. 

 
Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині й навчаючи кожну людину всякої мудрости, 

щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому й працюю я, борючися силою Його, 

яка сильно діє в мені (Колосян 1:28-29). 

 

І. Цінність жіночого служіння 

 

Дивитися на жінку очима Христа – це перший крок до розуміння гідності жінки та 

цінності жіночого служіння. Основу цього служіння, що здатне благословити всю 

церкву, закладає пастор, у сферу відповідальності якого входить жіноче служіння. 

Воно може зробити церкву сильніше, оскільки має потенціал посилити духовне 

життя жінок і, як наслідок, зробити міцнішим усе тіло церкви, несучи життя та 

зростання. 

 

А. Жінки навчаються одна в однієї 
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1. Жінки служать жінкам природним способом, оскільки вони проводять час 

разом, розмовляючи про те, що є для них спільним. Вони розуміють потреби 

та ролі, що властиві їх статі.  

 

2. Жінка знає фізичні особливості іншої жінки та розуміє цінність та важливість 

для неї взаємостосунків. 

 

Б. Жінки спонукають одна одну проголошувати Христа 

 

1. Жінки можуть учити, консультувати, спонукати одна одну проголошувати 

Христа у своїй ролі доньки, дружини, матері та в інших взаємостосунках. 

 

2. Беручи участь разом у служінні, вони вчаться проголошувати Христа 

словами, справами та ставленням до різних сфер життя.  

 

В. Пасторам потрібно розуміти цінність жіночого служіння 

 

1. Для того щоб жіноче служіння відігравало ефективну роль у церкві, йому 

необхідно розуміння та прихильність пастора. 

 

2. Його бажання допомогти жінкам розробити ефективну програму зазначає, що 

він надає цьому служінню важливого значення. 

 

3. Пастор розуміє, що жіноче служіння за сприяння керівників церкви 

будуватиме все тіло церкви та сприятиме його єдності. 

 

ІІ. Біблійна основа жіночого служіння 

 

А. Бог створив жінку за Своєю подобою та дав їй усе необхідне для служіння – 

нове життя у Христі та духовні дари 

 

1. 1 Коринтян 12:7 

 

2. Ефесян 4:11-12 

 

Б. Чоловік та жінка є рівними у Христі; вони знають, що Бог використовує і 

чоловіків і жінок для досягнення своїх цілей 

 

1. Галатів 3:28 

 

2. Луки 1:26-38 

 

В. На чоловіках і жінках лежить відповідальність за використання духовних дарів; 

вони усвідомлюють це та використовують їх відповідно до своєї статі (Тита 2:1-

8) 

 

Г. Приклади цінності жінки зі Старого Заповіту 

 

1. Анна (1 Самуїлова 1) 
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2. Авігея (1 Самуїлова 25) 

 

3. Естер (Естер) 

 

4. Жінка з Книги приповістей Соломонових, розділ 31  

 

Д. Ісус шанував жінок та підтверджував їх цінність 

  

1. Він учив їх (Івана 4 та Івана 11) 

 

2. Він зцілював їх (Луки 13:11-13) 

 

3. Він прощав їх (Луки 7 та Івана 8) 

 

4. Він заохочував їхнє служіння, приймаючи від них поміч (Луки 8:2-3) 

 

5. Він давав можливість свідчити про Нього (Івана 4 та Івана 20) 

 

6. Він приймав їхні розради (Івана 12, Івана 19:25, Луки 7:36-50) 

 

Е. Жінки служили в ранній Церкві 

 

1. Вони вчили (Дії 18:26, Тита 2:3-5) 

 

2. Вони відчиняли двері своєї оселі для проведення церковних служінь 

(Дії 16:15, 40 та 1 Коринтян 16:19) 

 

3. Вони служили бідним (Дії 9:36) 

 

4. Вони старанно служили в різних ролях (Римлян 16) 

 

ІІІ. Опис п’яти напрямів жіночого служіння 

 

А. Вивчення Біблії 

 

Основне завдання жіночого служіння – це спонукати жінок вивчати та 

застосовувати у своєму житті Біблію. 

 
І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в 

Христа Ісуса. Усе писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до 

виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова 

(2 Тимофія 3:15-17). 

 

1. Біблія говорить про те, як жінці стати зрілою християнкою. 

 

2. Вивчати Біблію можна різними способами: читати, розмірковувати, вивчати 

напам’ять, обговорювати прочитане з членами групи, слухати біблійні 

вчення. 

 

3. Застосовувати в житті біблійні уроки – значить привести своє життя у 

відповідність до вивчених істин. Зрілі християнки, що знають Біблію та 
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зазнали різноманітних життєвих проблем, можуть викладати та ділитися 

особистими життєвими прикладами з молодшими за віком чи з 

новонаверненими жінками. 

 

4. Жінки можуть учити жінок бути послідовниками Христа та застосовувати 

Його риси у шлюбі, материнстві, роботі, домашньому господарстві, прийнятті 

рішень у кожному аспекті життя.  

 

5. У розгубленні, збентеженні, втративши надію, Біблія, як лист любові, 

запрошує жінку у взаємини з Богом. 

 

ВАЖЛИВО: Детально про вивчення Біблії можна прочитати в розділі І уроку 2 

цього посібника.  

  

Б. Молитва 

 

Жіноче служіння спонукає жінок проголошувати віру у Христа через 

спілкування з Ним у молитві. 

 
Безперестанку моліться! Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі 

(1 Солунян 5:17-18). 

 

1. Жіноче служіння спонукає жінок активно молитися, молитися про все та за 

всіх обставин (Матвія 6:6). 

 

2. Спілкування з Христом зростатиме у міру зростання молитовного життя 

жінок: вони разом моляться, вклоняються Йому, відкривають Йому свої 

потреби та просять про потреби інших. 

 

3. Віра у Христа зростає в міру того, як Бог виконує серед жінок Свої обіцянки, 

замінюючи хвилювання та безнадійність миром та мудрістю (Филимона 4:6-7, 

Якова 1:5).  

 

ВАЖЛИВО: Детальніше про молитву можна прочитати в розділі ІІ уроку 2 

цього посібника.  

 

В. Благовістя 

 

Жіноче служіння спонукає жінок благовістити тим, хто не знає Ісуса Христа.  

 
Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в 

усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі (Дії 1:8).  
 

1. Жінки свідчать про Христа своїй родині, друзям та знайомим, розповідаючи 

про Ісуса та про своє життя, що змінилося. 

 

2. Благовістя включає в себе як саме християнське життя жінки, так і її лагідне 

та чемне свідчення про надію, яку дає Бог. Жіноче служіння спонукає жінку 

проголошувати Христа в щоденному спілкуванні з іншими людьми (Римлян 

1:16, 1 Петра 3:15-16).  
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3. Жінки свідчать іншим жінкам, запрошуючи їх на спеціальні євангелізаційні 

зустрічі, які організуються жіночим служінням.  

 

ВАЖЛИВО: Детально про можливості благовістя можна прочитати в розділі 

ІІІ уроку 3 цього посібника.  

 

Г. Служіння  

 

Жінки спонукають проголошувати Христа, служачи іншим справами співчуття.  

 
Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої 

благодаті… Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в 

усьому Ісусом Христом… (1 Петра 4:10-11).  
 

1. Піклування про фізичні та емоційні потреби жінок – це можливість служити 

один одному в церкві – любов’ю, харчуванням чи одягом. 

 

2. Служіння справами співчуття включає в себе можливість відповідати на 

потреби у своїй місцевості та в інших частинах світу (Галатів 5:13, 6:10).  

 

3. Жінки служать з любов’ю, годують голодних, даючи притулок 

безпритульним, одягаючи бідних, втішаючи хворих, укріплюючи тих, кого 

переслідують, та підбадьорюючи схвильованих (Матвія 25:35-40, 2 Коринтян 

1:3-4).  

 

ВАЖЛИВО: Детальніше про можливості служіння справами співчуття 

жінкам можна прочитати в розділі IV уроку 3 даного посібника.  

 

Д. Спілкування 

 

Жіноче служіння сприяє спілкуванню жінок одна з однією, об’єднуючи їх 

спільною метою – проголошувати Христа.  

 
…Що ми бачили й чули – про те ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. 

Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна 

була ваша радість! (1 Івана 1:3-4).  

 

1. Спілкування необов’язково має бути заплановано. Воно відбувається 

природно, у міру того, як жінки разом допомагають одна одній виконати у 

житті веління Христа.  

 

2. Близькість та єдність формується в міру спільної участі жінок у 

християнському служінні. Підбадьорюючи одна одну, жінки зростають у 

сестринській єдності.  

 

3. Єдність починається з усвідомлення своїх спільних взаємин із Христом. 

Спілкування зростає, коли вони розповідають про своє християнське життя, 

допомагаючи та формуючи одна одну.  

 

4. Жінки спілкуються, коли формально чи неформально пояснюють одна одній, 

як вони застосовують у своєму житті Боже Слово, як моляться та радіють 
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молитвам, на які отримали відповідь, просять допомоги в проблемах, 

сповідують одна одній свої гріхи чи співають, разом прославляючи Христа 

(Дії 2:42, Колосян 3:16).  

 

5. Християнське спілкування, яке може відбуватися як під час трапези, так і під 

час планування євангелізаційної зустрічі, стимулює та збільшує спілкування 

кожної жінки з Христом та наповнює їхні серця радістю (1 Івана 1:3-4).  

 

IV. Організація та підбір керівників жіночого служіння  

 

Жіночим служінням мають керувати сестри з високою духовною зрілістю та 

бездоганністю. Це може бути дружина пастора чи інший член церкви. Якщо жінка 

не є дружиною пастора, то їй буде корисно тісно працювати з останньою, ділитися 

ідеями та прислуховуватися до її порад.  

 

ВАЖЛИВО: Якщо в церкві відсутня сестра, яка має час та здатність організувати 

жіноче служіння, то будь-який із вищеназваних напрямів служіння може проводити 

доброволець. Наприклад, якщо сестра хоче почати вивчення Біблії в церкві чи 

вдома, що підтримується церквою, то вона може зустрітися з пастором та 

займатися цим служінням. Жіноче служіння спочатку може бути невеликим, але 

зрости з часом. Ці уроки підкажуть жінкам корисні ідеї про те, як служити іншим 

жінкам у церкві та своїм невіруючим знайомим жінкам. Вони також підказують 

ефективний формат організації жіночого служіння.  

 

А. Керівник (директор) жіночого служіння 

 

1. Пастор призначає керівника (директора) жіночого служіння як мінімум на 

період в один рік. 

 

2. Протягом року вона повинна підготувати собі заміну, щоб новий здібний 

керівник був готовий прийняти служіння, коли термін її обов’язків 

закінчиться.  

 

3. Вона допомагає створити та втілити в життя програму жіночого служіння.  

 

4. Вона відповідає за різноманітні напрями жіночого служіння. 

 

5. Вона керує жінками та спонукає їх виконувати мету служіння.  

 

6. Вона пропонує нові ідеї та надихає своїх лідерів.  

 

7. Вона тісно співпрацює з жінками-лідерами, яких вибирає.  

 

8. Вона відповідає за взаємозв’язок між різноманітними програмами жіночого 

служіння.  

 

9. Вона відвідує зустрічі персоналу церкви, на яких їй потрібно бути 

присутньою.  

 

10. Вона відповідає за правильний бюджет служіння.  
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11. Вона збирає навчальні засоби та шукає нових помічниць своїм лідерам 

служіння.  

 

Б. Лідери жіночого служіння (координатори) 

 

Якщо в церкві є одна чи декілька жінок, що бажають добровільно допомагати в 

жіночому служінні, їх можна назвати «координаторами». Кожний координатор 

може відповідати за один із напрямів служіння, в якому вона зацікавлена.  

 

1. Керівник жіночого служіння призначує координаторів для допомоги у справі 

служіння.  

 

ВАЖЛИВО: У церкві може бути достатньо сестер, щоб призначити 

координатора для кожного напряму служіння. У такому разі директор 

допомагатиме в різноманітних видах служіння чи вибере, яким з п’яти 

напрямів віддати перевагу.  

 

2. Якщо в церкві достатньо сестер, щоб призначити координаторів для кожного 

напряму служіння, вони допомагатимуть виконати мету свого служіння, як, 

наприклад, створення молитовної групи чи проведення зустрічей спілкування.  

 

ВАЖЛИВО: Бюджет вашої церкви може не дозволяти проводити кожний з 

п’яти напрямів служіння, що описані в цих уроках. У такому разі виберіть 

напрями служіння, які найбільш необхідні та для яких є координатори. 

Наприклад, якщо керівник знайомий із сестрою, яка любить молитися, вона 

може попросити її почати молитовне служіння. Якщо ж у керівника немає 

сестер, що готові їй допомогти, вона може сама проводити вивчення Біблії.  

 

3. Координатори кожного напряму служіння повинні зустрічатися з керівником 

для спілкування, молитви, обговорення планів та оцінки результатів 

служіння.  

 

В. Характеристики керівників жіночого служіння 

 

1. Риси керівника жіночого служіння.  

 

а. Духовно зріла, виявляє відданість християнському життю у вивченні Біблії, 

молитві, благовісті, служінні та спілкуванні з віруючими.  

 

б. Розуміє та виявляє біблійне ставлення до порад керівників церкви.  

 

в. Згодна з біблійною роллю жінки, якій навчають керівники церкви.  

 

г. Розуміє, як спрямовувати жінок та як спонукати їх шукати і 

використовувати свої духовні дари.  

 

д. Виявляє лідерські та організаційні риси. 

 

е. Розуміє мету жіночого служіння та його місце в церкві. 
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2. Риси координаторів 

 

а. Духовно зріла, виявляє відданість християнському життю у вивченні Біблії, 

молитві, благовісті, служінні та спілкуванні з віруючими.  

 

б. Розуміє та виявляє біблійне ставлення до порад керівників церкви.  

 

в. Розуміє мету жіночого служіння, його структуру та дію.   

 

ВАЖЛИВО: Пастор чи керівники церкви можуть вважати за необхідне взяти 

участь у первісному відборі координаторів. Вони можуть зрозуміти риси 

характеру конкретної жінки та відповідність її керуючому служінню. Вони 

також можуть додати необхідні вимоги до кандидатів, наприклад певна 

кількість років членства в церкві. 
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ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ        ПІДРУЧНИК 

 

Урок 2: Програма жіночого служіння: вивчення Біблії та молитва 

 

Мета:  

 

Ознайомити християнського керівника з процесом реалізації програми щодо 

вивчення Біблії та молитви.  

 

План уроку: 

 

У цьому уроці розглядаються такі питання: 

 

1. Опис формату вивчення Біблії в малій групі 

2. Пропозиції щодо активізації молитовного служіння серед жінок 

 

Вступ: 

 

Пропонована програма жіночого служіння включає в себе служіння вивчення 

Біблії, молитви, благовістя, служіння один одному та зустрічей спілкування. 

Першорядним пріоритетом служіння є вивчення та застосування Біблії. Мета 

такого вивчення Біблії – дати жінкам широкий досвід пізнання Христа із 

справжньою впевненістю та чітким розумінням, щоб вони могли сподоблятися 

Йому (Колосян 2:2). Молитва також є невід’ємною частиною програм жіночого 

служіння, коли жінка планує час спільних молитов.  

 

І. Вивчення Біблії у форматі малої групи 

 

А. Біблію можна вивчати за допомогою різних методів 

 

Нижче описується метод вивчення Біблії в малій групі. 

 

ВАЖЛИВО: Корисну інформацію про проведення малих груп з вивчення Біблії 

можна також знайти в підручнику «Малі групи» (ВМІ).  

 

1. Вивчення Біблії включає в себе обговорення біблійного уривку в малій групі. 

 

2. Членам групи видаються запитання, на які вони мають відповісти протягом 

тижня, готуючись до зустрічі групи.  

 

3. Обговоренням керує духовно зріла сестра. Це може бути керівник жіночого 

служіння, дружина пастора або призначений керівником добровільний 

помічник. 

 

4. Кожний член групи бере участь у обговоренні Біблії.  

 

Б. Місце зустрічі 

 

1. Група з вивчення Біблії збирається в приміщенні церкви, якщо воно є.  
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2. Якщо в церкви немає свого приміщення, група збирається вдома у члена 

церкви.  

 

В. Жінки, що відвідують групу 

 

1. Жінки отримують величезну користь від такого формату вивчення Біблії 

незалежно від того, скільки членів у групі – 5–6 або декілька сотень.  

 

2. Коли група збільшується до 10 або 12 членів, розділіть її на дві за допомогою 

двох керівників обговоренням.  

 

3. Застосовуйте цей принцип у міру зростання кількості жінок – один керівник 

обговоренням на кожні 5–6 членів.  

 

4. Групу можуть відвідувати як віруючі жінки різного рівня духовного 

зростання, так і невіруючі.  

 

Г. Матеріал для вивчення  

 

1. Жінки можуть вивчати книги Біблії чи біблійні персонажі. 

 

2. Вони можуть вивчати теми чи питання, що притаманні жінкам, наприклад 

шлюб, материнство, управління оселею, стадії життя, прийняття рішень, 

взаємостосунки та емоції.  

 

3. Основна вимога до тем, які вивчатимуть жінки: вони мусять мати за основу 

те, що про них говорить Біблія.  

 

4. Навчальні матеріали повинні схвалити пастор чи керівник жіночого служіння.  

 

Д. Час зустрічі 

 

1. Групи з вивчення Біблії можна проводити протягом дня чи вечорами, у 

залежності від потреб жінок у конкретній церкві.  

 

2. Необхідний час для вивчення Біблії – від однієї до двох годин. Заплануйте 

хоча б одну годину на обговорення в малій групі. Додатковий час можна 

виділити для молитви, спілкування та співів.  

 

3. Вивчення Біблії може тривати і більше, ніж 2 години. Проте це потрібно 

обговорити з жінками, щоб вони мали змогу запланувати цей час.  

 

4. Під час спілкування – до чи після вивчення Біблії – якщо можливо, 

запропонуйте напої, наприклад чай, каву та ін. 

 

Е. Рекомендації з вивчення Біблії 

 

1. Координатор групи з вивчення Біблії та керівник жіночого служіння 

вирішують, що вивчатиме група. Рекомендується, щоб у річний план були 
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включені як вивчення книг Біблії, так і вивчення тем, що мають за основу 

біблійні принципи.  

 

2. Кожному членові групи потрібно видати питання для вивчення вдома 

протягом тижня. Це може бути лист із питаннями, робочий зошит або 

конспект уроків. Важливо, щоб у членів групи щотижня було невелике 

домашнє завдання (чи читання), оскільки воно допоможе їм сформувати 

регулярну навичку вивчення Біблії. 

 

3. Починайте зустрічі групи вчасно (також вчасно закінчуйте). Керуюча 

вивченням Біблії починає зустріч молитвою. Вона молиться про прохання, що 

були отримані на початку зустрічі. Члени групи за бажанням можуть взяти 

молитовні прохання додому, щоб молитися за них протягом тижня.  

 

4. Попросіть бажаючих почитати вголос кожну частину уроку перед тим, як 

почати обговорення питань. 

 

5. Поставте запитання, які вже були записані в уроці. Після того, як всі члени 

групи висловилися, переходіть до наступного питання. Спонукайте кожного 

члена брати участь у обговоренні. Не примушуйте брати участь тих, хто 

занадто сором’язливий.  

 

6. Після декількох зустрічей, коли формат обговорення Біблії буде зрозумілим 

для всіх, керівник групи може попросити бажаючих провести обговорення на 

наступних зустрічах по черзі. Такий підхід дозволить навчити та підготувати 

майбутніх керівників у межах однієї групи. Проте важливо нікого не 

примушувати до керівництва вивченням Біблії. Керівник групи продовжує 

відповідати за неї та готувати уроки.  

 

7. Після декількох зустрічей керівник може попросити бажаючих відкрити 

зустріч молитвою. Заздалегідь поговоріть про це з бажаючими. Деяким 

жінкам буде нелегко молитися вголос. Не потрібно вводити членів групи у 

збентеження чи давати раптові доручення. Інакше жінка, яка має деякі 

труднощі щодо молитви вголос, може перестати відвідувати зустрічі групи.  

 

8. Пам’ятайте про цілі кожної зустрічі з вивчення Біблії: керівник допомагає 

членам групи вивчати Боже Слово та застосовувати біблійні істини в житті.  

 

ІІ. Як спонукати до молитви  

 

Жінки можуть молитися самостійно, під час зустрічі малої групи, а також на 

молитовних зустрічах разом з іншими жінками. Керівник жіночого служіння або 

сама керує служінням молитви, або призначає координатора.  

 

А. Самостійна молитва 

 

1. Самостійна молитва – це спілкування з Богом. Це – побудова стосунків довіри 

з нашим Небесним Отцем. Пастор, керівник або координатор служіння 

спонукає жінок до щоденного регулярного спілкування з Богом у молитві.  
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2. Самостійна молитва потребує дисципліни та зосередженості. Рекомендується 

знайти тихе місце, де жінку не будуть переривати під час молитви. 

 

3. Самостійна молитва може бути короткою чи довгою (детальніше про молитву 

можна дізнатися в уроці 2 курсу «Сім шляхів християнського життя»).  

 

Б. Молитва під час зустрічі малої групи  

 

1. Коли в церкві почнеться жіноче служіння, однією з перших тем для групи з 

вивчення Біблії має стати молитва (наприкінці уроку наводяться приклади 

двох уроків стосовно молитви (Додаток А). Ці уроки можна використовувати 

в групі).  

 

2. Керівник групи спонукає жінок розвивати дисципліну особистої молитви 

наодинці. На ній варто зосередити увагу під час висновків наприкінці уроку. 

 

3. Керівник групи дає жінкам поради щодо того, як почати регулярно молитися 

разом із родиною. Це сприятиме духовному зростанню всієї родини.  

 

В. Регулярна молитва разом з іншими жінками 

 

1. Координатор молитовного служіння (чи керівник жіночого служіння) 

запрошує жінок до церкви чи додому або раз на тиждень, або кожного 

робочого дня в певний час на одну годину для молитви.  

 

2. Координатор молитовного служіння (чи керівник жіночого служіння) керує 

молитовною зустріччю. Жінки моляться про конкретні потреби щоденно. 

Вони також моляться про молитовні прохання одна однієї. Якщо жінки 

збираються для молитви п’ять днів поспіль, то прикладом тем для п’яти днів 

молитви можуть бути шлюб та сім’я, керівники церкви, лідери країни, 

особисте благовістя, а також благовістя в різних країнах світу.  
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ДОДАТОК А 

ПРИКЛАД УРОКУ ПРО МОЛИТВУ 

 

Урок 1: Молитва 

 

І. Що таке молитва?  

 

А. Молитва – це спілкування з Богом 

 

Прийнявши Христа як свого Спасителя, ви стаєте дитям Божим. А якщо ви – 

Його дитя, вам даний унікальний привілей звертатися прямо до Небесного Отця. 

Спілкування з Ним називається молитвою. Це – спілкування з Тим, Кого ви 

знаєте та любите. Бог хоче, щоб ви з впевненістю приходили в Його присутність 

та спілкувалися з Ним.  

 

Прочитайте Івана 1:12 

 

1. Якими є ваші стосунки з Богом? 

 

Прочитайте Євреїв 4:14-16 

 

2. Що робить Христа унікальним первосвящеником? 

 

3. Що Він обіцяє зробити для Своїх дітей?  

 

Б. Бог бажає, щоб ви молилися та говорили з Ним про все. Йому небайдужі ви і 

ваші потреби.  

 

Прочитайте Филип’ян 4:6-7  

 

1. Про що Бог хоче, щоб ви молилися? 

 

2. Яке ставлення до труднощів хоче побачити у вас Бог? 

 

3. Як відповідають люди, які не довіряють Богові? 

 

4. Яким буде результат, коли ми відповідатимемо так, як хоче Бог?  

 

ІІ. Хто може молитися? 

 

А. Якщо віруєте в Нього, то можете молитися 

 

Прочитайте Євреїв 11:6 

 

1. У що потрібно вірити? 

 

Прочитайте 1 Тимофія 2:5 

 

2. Як можна прийти в Божу присутність? 
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Б. Якщо ви є Христовим, ви можете молитися. Ви просите, ґрунтуючись на Його 

владі та особистості. Якщо ви віруючий, ви можете просити в ім’я Ісуса, бо ви 

належите Йому. Отець відповідав на молитви Ісуса. Він також відповідатиме на 

ваші молитви, коли ви проситиме в ім’я Ісуса. 

 

Прочитайте Івана 16:24 

 

1. Говорячи з учнями напередодні розп’яття, як їм повелів Ісус просити Отця? 

 

2. Яким буде результат такої молитви? 

 

В. Бог хоче чистоти вашого серця 

 

Прочитайте Псалом 65:18-20  

 

1. Що відбувається, якщо ви звертаєтеся до Бога з гріхом у своєму серці? 

 

2. Чому ви можете прославляти Бога? 

 

Г. Ви можете молитися з впевненістю, якщо прощаєте від щирого серця. Дух 

непрощення є перепоною у ваших молитвах. Якщо ви ображені на когось, ви 

маєте просити, щоб Отець простив вас та почув вашу молитву. Іноді доведеться 

прощати когось неодноразово, але Богові відоме ваше бажання прощати, і Він 

допоможе вам.  

 

Прочитайте Матвія 6:14-15 

 

1. Кого ви маєте простити, за словами Ісуса? 

 

Прочитайте Матвія 18:21-35  

 

2. Як у цій притчі цар виражає прощення? 

 

3. На відміну від царя, яке ставлення до ближнього виявляє слуга? 

 

4. Що ця притча говорить про важливість прощення?  

 

III. Для чого молитися? 

 

А. Бог хоче, щоб ви спілкувалися з Ним через молитву. 

 

Прочитайте Івана 15:5-8  

 

1. Що вказує на те, що віруючому треба звертатися до Господа в молитві? 

 

Б. Коли ви молитеся, Бог захищає вас фізично, емоційно, ментально та духовно.  

 

Прочитайте Псалом 90:14-15 

 

2. Як Бог захищає тих, хто любить Його та взиває до Нього?  
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Прочитайте Филип’ян 4:6-7 

 

3. Як Бог емоційно допомагає тим, хто молиться?  

 

Прочитайте Якова 1:5-6  

 

4. Як Бог допомагаю тим, хто молиться, мудрістю? За яких умов Бог відповідає 

на вашу молитву?  

 

Прочитайте Матвія 26:41  

 

5. Назвіть духовну причину для молитви.  

 

Повторення  

 

Що таке молитва? 

 

Хто може молитися? 

 

Навіщо треба молитися? 

 

Вивчіть напам’ять один із наведених у цьому уроці віршів на ваш вибір.  
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Урок 2: Молитва 

 

І. Як молитися? 

 

А. Звертайтеся до Бога щиро в усамітненому місці 

 

Прочитайте Матвія 6:5-8  

 

1. Як Ісус просить вас молитися? 

 

2. На ваш погляд, у чому цінність такої молитви? 

 

3. Яке ваше усамітнене місце для молитви? 

 

4. Чому Ісус спонукає нас молитися від щирого серця? 

 

Б. План вашої молитви може бути схожим на приклад, який Ісус дав Своїм учням 

 

Прочитайте Матвія 6:9-10 

 

1. Як перша фраза молитви нагадує вам про близькі стосунки з Богом? 

 

2. Як ви можете шанувати Бога в молитвах? 

 

3. З яким духом треба молитися про те, щоб Його Царство прийшло та Його 

воля здійснилася? 

 

4. Які нам наведені три прохання про потреби? 

 

5. Чому треба молитися не тільки про матеріальні потреби? 

 

6. Як ця молитва вчить нас про те, що ви потребуєте Божої допомоги, щоб 

уникнути гріха?  

 

ІІ. Практичне застосування моделі молитви Ісуса  

 

А. Модель молитви, якій Ісус навчив Своїх учнів, включає такі елементи: 

 

Прославлення, сповідь, подяка та клопотання.  

 

ПРОСЛАВЛЕННЯ – це міркування над тим, Яким є Бог. Розмірковуючи, ми 

прославляємо Його за любов, силу, владу та Його досконалість.  

 

Прочитайте Псалом 146:1-6 

 

1. За що автор захоплюється Богом? 

 

СПОВІДЬ – визнання перед Богом своїх гріхів. Сповідь потребує нашої 

відвертості та смиренності перед Ним.  
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Прочитайте 1 Івана 1:9  

 

2. Що дає можливість зберігати близькість із Богом? Чи є у вашому житті щось, 

що віддаляє вас від Нього? Попросіть Його допомогти вам у цьому.  

 

ПОДЯКА – це висловлення подяки Богові за все, навіть за неприємні складні 

ситуації.  

 

Прочитайте Ефесян 5:19-20 

 

3. Що характеризуватиме ваше внутрішнє життя при близьких стосунках з 

Богом? За що ви можете прославляти Його навіть у складний для себе час? 

 

КЛОПОТАННЯ – це конкретні прохання про себе та інших, які ми адресуємо в 

молитві Богові.  

 

Прочитайте Филип’ян 4:6-7 

 

4. Яку можливість дає Бог у відповідь на наші власні потреби та потреби інших 

людей? 

 

Б. Молитися відповідно до Його волі – значить довіряти Божим намірам у 

відповідях, які Він дає на ваші молитви. 

 

Прочитайте Матвія 7:9-11 

 

1. Що вказує на те, що Бог хоче дати добрі дари? 

 

2. На ваш погляд, як би відповів Бог на ваше прохання, яке може завдати 

шкоди? Як би Він відповів на прохання, яке може благословити вас через 

деякий час у майбутньому? 

 

Прочитайте Якова 4:3 

 

3. Що Бог бере до уваги, відповідаючи на ваші молитовні прохання? 

 

Прочитайте Ефесян 3:14-19 

 

4. Що Бог хоче розвити у вашому житті? Як приклад молитви Павла допомагає 

зрозуміти Божу волю та Його найкращі наміри для вашого життя?  

 

Повторення  

 

В якому місці треба молитися? 

 

Назвіть чотири складові молитви, що навів як приклад Ісус. Як ви можете 

використовувати їх у ваших молитвах? 

 

На що звертає увагу Бог, відповідаючи на ваші прохання?  

 



© Всі права збережено BMI, 2016 18 

ДОДАТОК Б 

 

ПРИКЛАД МОЛИТОВНОЇ ЗУСТРІЧІ ЗА ТЕМОЮ «ЛЮБОВ» 

 

СПІВ: Виберіть пісню про Божу любов. 

 

ВІТАННЯ: Керівник молитовної групи запрошує всіх піднятися та налаштувати серця 

на прославлення люблячого Бога.  

 

МОЛИТВА: Керівник може заздалегідь попросити когось звершити молитву. 

Моліться про Боже керівництво та про благословення на вашу молитовну зустріч. 

 

ОСОБИСТА МОЛИТВА: Керівник просить жінок у тиші сповідувати свій гріх. 

 

СПІЛЬНЕ ЧИТАННЯ: Керівник просить групу прочитати вголос уривок про 

безмежну Божу любов – Римлян 8:31-39  

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Запрошує групу зайняти місця та читає Марка 12:30-31, потім 

просить групу схилити голови та вимовити цей вірш Богові в молитві.  

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Запрошує групу прочитати разом уголос Івана 14:21 

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Передає слово членові групи з вивчення Біблії, яка протягом 5 

хвилин висвітлить тему любові.  

 

СПІВИ ГРУПИ: Заспівайте пісню про Божу любов.  

 

ОСОБИСТА МОЛИТВА: Керівник групи пропонує жінкам стати на коліна та в тиші 

сказати Богові про свою любов до Нього.  

 

ПРОХАННЯ: Керівник групи запрошує сестер помолитися за тих, кого їм важко 

любити. Вона пропонує їм запитати в Бога про те, що їм необхідно зробити, щоб 

покращити ці стосунки. Вона каже: «Зараз помоліться за цю людину та за можливість 

виявити своє піклування щодо неї. Попросіть Бога показати вам, у чому вона має 

потребу: у доброму слові, подарунку, увазі, вашому часі з нею. Скажіть Богові, що ви 

згодні це зробити. Попросіть Його про силу та мудрість».  

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Молиться та просить Бога допомогти кожній жінці та дати їй 

можливість відновити стосунки через любов та слухняність Його заповідям.  

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Просить жінок встати та взятися за руки. Потім вона молиться 

про любов між віруючими, щоб Бог відкрив їхні серця до того, аби піклуватися та 

виявляти любов одна до однієї.  

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Передає слово членові групи з вивчення Біблії, яка протягом 5 

хвилин висвітлить тему любові. 

 

КЕРІВНИК ГРУПИ: Просить жінок встати та заспівати пісню про їхню любов до 

Бога.  
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КЕРІВНИК ГРУПИ: Просить жінок сісти, розділитися на групи по 3–4 людини та 

разом помолитися про прохання. Записки з проханнями можна скласти у невелику 

ємність. Вони можуть помолитися про потреби одна однієї.  

 

СПІЛЬНИЙ СПІВ наприкінці зустрічі.  

 



© Всі права збережено BMI, 2016 20 

ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ        ПІДРУЧНИК 

  

Урок 3: Програма жіночого служіння: благовістя, служіння потребам та 

спілкування  

 

Мета: 

 

Пояснити християнському керівникові процес реалізації програми жіночого 

служіння, що включає в себе можливості для благовістя, служіння та спілкування.  

 

План уроку: 

 

У цьому уроці розглядаються такі питання: 

 

1. Пошук можливостей для благовістя 

2. Пошук можливостей для служіння потребам інших людей 

3. Допомога у плануванні можливостей для спілкування 

 

Вступ: 

 

Програма жіночого служіння включає в себе можливості для благовістя та 

служіння потребам інших людей. Участь жінок у такому служінні буде зростати в 

міру їх духовного зростання у Христі. Регулярне спілкування також сприятиме 

духовному зростанню жінок.  

 

І. Можливості для благовістя 

 

Жіноче служіння спонукає жінок проголошувати Христа, благовіщуючи про Нього. 

Покидаючи землю, Ісус спонукав віруючих бути Його свідками.  

 
Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в 

усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі (Дії 1:8).  
 

А. Благовістити, або бути свідками Ісуса Христа, означає проголошувати Євангеліє 

в силі Святого Духа як своїм життям, так і словами, щоб інші люди могли 

увірувати у Христа як Спасителя.  

 

1. Проголошувати Христа життям означає, що в жінки має бути християнський 

характер. Її спосіб життя має відповідати християнським цінностям (1 Петра 

3:1-6). 

 

2. Благовістити словами означає розповідати іншим про наші стосунки з Богом 

та довіру Йому в усьому. Жінки, які свідчать словами, відіграють життєво 

важливу роль у Божому плані спасіння, бо віра – від слухання свідчення 

віруючої людини про Христа (Римлян 10:17).  

 

Б. Програма жіночого служіння надає жінкам можливості для благовістя. Один чи 

два рази на рік плануються особливі заходи, що спрямовані на досягнення 

жінок, які ще не знають Христа. Ці заходи можна також використовувати для 

того, щоб запрошувати жінок на групу з вивчення Біблії. За їхньою допомогою 

можна організувати малі групи з вивчення Біблії для більшої кількості жінок.  
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1. Наприклад, таким заходом може стати «Різдвяна зустріч». 

 

а. Керівник жіночого служіння (чи координатор служіння благовістя) 

спонукають жінок провести різдвяні зустрічі в себе в районі. Вона також 

заздалегідь зустрічається з тими жінками, які облаштують свої будинки та 

квартири для такої зустрічі, щоб надихнути їх на благовістя. Різдвяні 

зустрічі можна провести як вдома, так і в церкві. Святково прикрашений 

будинок – це ідеальне місце для того, аби розповісти про істинне 

призначення Різдва, а також історію народження Ісуса та її причину.  

 

б. Жінки можуть працювати по парах, готуючи різдвяну зустріч. Одна з них 

відчиняє двері своєї оселі сусідам та друзям, а інша готується розповісти їм 

про Різдво (можливо, просто прочитати історію Різдва з Біблії). 

 

в. Керівник жіночого служіння, координатор служіння благовістя чи хазяйка 

будинку розсилає запрошення за два-чотири тижні до різдвяної зустрічі. 

Запрошення має прямо зазначити, що це буде різдвяний захід. Таким 

чином, читання історії Різдва з Біблії не викликатиме ні в кого з гостей 

здивування.  

 

г. Якщо в церкві функціонують малі групи для жінок, то різдвяна зустріч буде 

доброю можливістю запросити жінок на ці групи. До речі, буде корисно 

почати жіночі групи з вивчення Біблії в січні після різдвяної зустрічі. Вона 

дає можливість подальшого спілкування з жінками, які цікавляться 

християнством. 

 

д. Різдвяні зустрічі можна поводити як вранці, так і ввечері.  

 

 

Приклад різдвяної зустрічі 

 

Вітання та різдвяні частування. 

 

Вступ та участь жінок.  

 

Один із прикладів для участі жінок: попросити кожну з них розповісти про 

улюблену різдвяну традицію. Інший приклад – для тих, хто зазвичай відсилає 

різдвяні листівки: роздати такі листівки кожній жінці та попросити одну з них 

розповісти про якийсь спомин чи почуття, викликане листівкою.  

 

Історія про Різдво – невелика розповідь, яку можна прочитати з Євангелії від Луки. 

 

Заспівати різдвяні пісні.  

 

Бесіда – керівник запрошує присутніх жінок на групу з вивчення Біблії.  

 

2. Великодня зустріч може бути ще однією можливістю свідчення про Христа. 

Таку зустріч краще провести після зимового вивчення Біблії (якщо таке було). 
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Після неї можна також почати групи з вивчення Біблії протягом весни та літа. 

Її можна провести також, як і різдвяну зустріч.  

 

3. Третьою можливістю для благовістя буде вивчення Біблії в групі з 

невіруючими. Така група створюється спеціально для того, аби відповісти на 

запитання невіруючих у вільній, неупередженій обстановці.  

 

а. Група з вивчення Біблії з невіруючими може збиратися вдома в жінки, у неї 

на роботі чи місці навчання. 

 

б. Бажано, аби декілька жінок із церкви спільно планували таку групу та 

підтримували одна одну. Група з вивчення Біблії з невіруючими може 

зустрічатися як влітку, так і в будь-які інші часи року.  

 

в. Рекомендації для групи з вивчення Біблії з невіруючими  

 

і. Жінка, що бажає почати групу з вивчення Біблії з невіруючими, 

зустрічається з керівником жіночого служіння для молитви та 

планування. 

 

іі. Потенціальних учасників групи варто запрошувати особисто або 

поштою. 

 

ііі. Їй необхідно обговорити з керівником матеріал, який вони вивчатимуть. 

Якщо вивчатимуться книги Біблії, то хорошим вибором буде Євангелія 

від Марка чи Івана. Тема, пов’язана з однією з жіночих проблем, може 

викликати в жінок інтерес. Будь-який тематичний урок ґрунтується на 

Біблії.  

 

іv. Перша зустріч з учасниками групи – це неформальний час знайомства, 

роздача матеріалів та пояснення правил їх вивчення, а також 

обговорення 2-3 питань з уроку. Мета першої зустрічі – створити 

комфортні умови для кожної жінки.  

 

v. Після першої зустрічі запитайте в жінок, чи бажають вони їх 

продовжувати. Обговоріть зручний час та дайте завдання на наступний 

тиждень.  

 

vi. Зустрічі мають продовжуватися 6-8 тижнів. Потім обговоріть, чи 

бажають вони продовжити такі зустрічі групи. Якщо так, то запросіть їх 

на групи з вивчення Біблії, які проводяться жіночим служінням, чи 

сплануйте продовжити зустрічатися тією самою групою якийсь час.  

 

vii. На щотижневих зустрічах керівник відповідає за підготовку уроку. 

Проте будь-який член групи може вести уроки обговорення. У 

невіруючих буде можливість знайти Христа, готуючись до проведення 

уроку.  
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ІІ. Служіння жінкам справами співчуття  

 

Жіноче служіння спонукає жінок служити одна одній справами співчуття, бо 

служіння один одному свідчить про Христа як віруючим, так і невіруючим.  

 
Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої 

благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, 

яку дає Бог, щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада на віки 

вічні, амінь (1 Петра 4:10-11).  

 

Служіння справами співчуття відбувається, коли жінки служать потребам інших 

жінок у церкві, відвідують жінок та дітей, а також відповідають на конкретні 

потреби своєї місцевості.  

 

А. Наповнені християнською любов’ю справи віруючих жінок відповідають на 

потреби інших жінок як у церкві, так і поза нею.  

 

1. Служіння жінкам допомагає жінкам у церкві правильно використовувати свої 

сили та працю.  

 

2. Піклуючись про потреби невіруючих поза церквою, жінки посилюють слова 

християнського свідчення, бо їхня допомога підготовлює серця невіруючих 

слухати Євангеліє.  

 

3. Жінки в любові служать потребам одна однієї. У церкві є багато можливостей 

нести тягарі один одного.  

 

Б. Жінки можуть виявляти опіку, відвідуючи жінок та дітей – хворих, інвалідів та 

старих. Жінки унікальним способом можуть розуміти проблеми із здоров’ям 

інших жінок та дітей.  

 

1. Якщо в церкві є жінка, що зацікавлена у служінні, то керівник жіночого 

служіння може запропонувати їй стати координатором. У такому разі 

керівник навчає її рекомендаціям для відвідування хворих, що наведені 

нижче. Вона також може попросити інших жінок у церкві надати їй допомогу 

у відвідинах.  

 

2. Координатор чи керівник дають відвідувачам імена тих, кого треба відвідати. 

 

3. Рекомендації для відвідин 

 

а. Жінки мають іти на відвідини по можливості вдвох. 

 

б. Якщо можливо, вони мають заздалегідь попередити про свої відвідини 

хворих. Вони мають сказати їм, що вони представляють жіноче служіння 

церкви та хочуть прочитати їм Писання та помолитися з ними.  

 

в. Візьміть із собою невелику Біблію.  

 

г. Якщо ви йдете до хворого додому, візьміть із собою трохи фруктів або 

домашніх частувань.  
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д. Зайшовши у лікарняну палату, будинок чи тюремну камеру, скажіть, що 

пробудете лише декілька хвилин. 

 

е. Ведіть бесіду тихим голосом, дивлячись в очі співрозмовникові.  

 

є. Якщо у співрозмовника немає стосунків з Христом, поставте декілька 

запитань: 

 

«Чи відчуваєте ви в цей складний час, що Бог підкріплює вас?» 

 

«Чи дізнаєтесь ви щось про вашу віру?»  

 

Вислухайте відповідь. Продумайте, як розповісти йому про Спасителя, 

затвердити його у спасінні та нагадати про присутність з ним Ісуса.  

 

ж. Закінчіть відвідини молитвою. Під час молитви підбадьорюйте хворого, 

держачи його за руку або ніжно торкаючись його руки чи обличчя.  

 

з. Пам’ятайте про родичів чи інших людей, присутніх у кімнаті. При 

можливості запитайте про їхні молитовні потреби та також помоліться про 

це наприкінці.  

 

и. Залиште нагадування про ваш візит, наприклад закладку чи брошуру з 

Писанням. 

 

і. Щотижнево нагадуйте про ваш візит контактами та листівками.  

 

В. Жінки також можуть служити іншим жінкам справами співчуття, звертаючи 

увагу на потреби певної місцевості та виявляючи ініціативу відповісти на них.  

 

1. З огляду на високий рівень уживання алкоголю чи наркотиків, у деяких 

місцях потрібні центри та клініки для допомоги алкоголікам та 

наркозалежним.  

 

2. В інших місцях будуть необхідні притулки для сиріт. Організація дитячого 

будинку чи всиновлення сиріт християнськими родинами також буде 

можливістю відповісти на потреби.  

 

3. У місцях, де нехтують дітьми, можна почати при церкві дитяче служіння. 

 

4. У багатьох країнах ефективним проектом служіння може стати організація 

християнських бібліотек при лікарнях, школах чи підприємствах.  

 

5. Збір продуктів харчування та одягу для бідних унаслідок катаклізмів – також 

цінні проекти.  

 

6. Координатори та члени з команди можуть вибрати один із таких проектів, 

беручи до уваги кількість жінок, бажаючих допомогти.  
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ІІІ. Плануйте спеціальні зустрічі для спілкування  

 

Жіноче служіння спонукає жінок планувати разом спеціальні зустрічі для 

спілкування.  

 
…Що ми бачили й чули – про те ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність 

же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша 

радість! (1 Івана 1:3-4).  
 

А. Спілкування організуються з метою бесіди про християнське життя для відчуття 

радості особистого спілкування з Господом. 

 

1. Вивчення Біблії, молитва, благовістя та служіння дають жінкам можливості 

спілкування з іншими віруючими. 

 

2. Кожна додаткова зустріч (наприклад, за їжею чи працюючи над проектом) 

може стати для жінок можливістю вести бесіди про християнське життя.  

 

Б. Жіноче служіння також надає цілеспрямовані, сплановані можливості для 

жіночого спілкування: рекомендується проводити один раз на рік спеціальну 

зустріч спілкування та спеціальний проект служіння.  

 

1. Щорічна зустріч спілкування має за мету взаємостосунки та благовістя.  

 

а. Усі жінки церкви приходять на цю зустріч, щоб розповісти про те, чому Бог 

навчив їх протягом року.  

 

б. Ті невіруючі, хто прийшов на зустріч, слухають Боже Слово та свідчення 

віруючих.  

 

2. Жіноче служіння служить церкві, вітаючи членів та нових жінок, 

проголошуючи Христа своїми словами та вчинками.  
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ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ        ПІДРУЧНИК 

 

Урок 4: Розвиток жіночого служіння  

 

Мета: 

 

Обговорити з християнськими керівниками питання початку жіночого служіння, 

призначення жінок, які координуватимуть роботу пропонованих напрямів 

служіння: вивчення Біблії, молитву, благовістя, служіння та спілкування, а також 

навчання їх ефективному виконанню своїх функцій.  

 

План уроку: 

 

У цьому уроці розглядаються такі питання: 

 

1. Організаційний план жіночого служіння 

2. Функції координаторів  

 

Вступ: 

 

Жіноче служіння починається, коли Бог вкладає в серце жінки бажання виконати 

це служіння і коли пастор церкви також відчуває необхідність у цьому. Одна жінка 

під керівництвом свого пастора зможе запалити вогонь жіночого служіння. Для 

його розвитку знадобиться участь багатьох жінок та багато роботи, проте його 

результати принесуть рясні благословення.  

 

Цей урок, присвячений розвитку жіночого служіння, насамперед описує його 

деталі для невеликої церкви. Проте в ньому також містяться деталі для служіння, 

яке розвивається та зростає.  

 
Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо 

безперестанку про ваше діло віри, і про працю любови, і про терпіння надії на Господа нашого 

Ісуса Христа, перед Богом і Отцем нашим (1 Солунян 1:2-3). 

 

І. Кроки організації жіночого служіння  

 

А. Перший крок – це призначення пастором керівника жіночого служіння. Якщо в 

церкві немає такої жінки, то пастор та/чи його дружина можуть попросити 

бажаючих допомогти їм, чи організувати вивчення Біблії з жінками, чи 

розробити проект служіння, чи відвідувати бідних жінок і дітей та ін. Ці ідеї 

можна втілити, навіть якщо є хоча б одна жінка, що бажає нести 

відповідальність за служіння в певному напрямі.  

 

Б. Коли є керівник жіночого служіння, то другий крок – це призначення духовно 

обдарованих жінок координувати п’ять напрямів служіння. Якщо в церкві немає 

достатньої кількості жінок для всіх п’яти напрямів, то й може не бути 

можливості втілювати кожний із них. У такому разі виберіть ті напрями, для 

яких у вас є можливість.  
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1. Керівник намагається вибрати жінок, духовно обдарованих в одному з п’яти 

напрямів служіння. Це потрібно для ефективного втілення необхідного 

служіння.  

 

2. Жінки, яких призначили чи які добровільно погодились, називаються 

координаторами. У кожного з п’яти напрямів служіння буде по одному 

координатору. Повторимо, що в церкви може не бути можливості втілити всі 

п’ять напрямів. Тоді керівник буде вимушений служити в ролі координатора.  

 

а. Координаторами можуть бути духовно зрілі жінки різного віку та з різним 

досвідом, котрі усім серцем люблять Бога та відображають Христа своїм 

життям.  

 

б. Координатори зустрічаються з керівником служіння протягом декількох 

тижнів для молитви та обговорення планів, які Бог покладе їм у серце.  

 

ІІ. Функції координаторів  

 

Координатори відповідають за п’ять напрямів жіночого служіння, описаних у 

цьому посібнику. Якщо в якомусь напрямі немає координатора, церква може не 

реалізувати його доти, поки не знайдеться бажаючий цим зайнятися. Керівник сама 

також може координувати такий напрям.  

 

А. Координатор вивчення Біблії відповідає за всі відповідні потреби 

 

1. Вона може або викладати сама, або запросити іншого викладача.  

 

2. Вона керує часом та місцем проведення групи з вивчення Біблії. 

 

3. Якщо урок проводить інший викладач, вона здійснює управління групою та 

відповідає за підбір кваліфікованого викладача.  

 

4. Вона добирає навчальний матеріал, роблячи його різноманітним протягом 

року.  

 

а. Координатор вивчення Біблії добирає біблійні книги чи персонажі, які 

вивчатимуться протягом календарного року.  

 

б. Вона також вибирає теми чи проблеми, властиві жінкам. Наприклад, шлюб, 

материнство, управління оселею, стадії життя, прийняття рішень, стосунки 

та емоції.  

 

Б. Координатор служіння молитви відповідає за організацію молитовного служіння 

серед жінок у церкві 

 

1. Вона планує молитовні зустрічі. 

 

2. Вона може призначити один день на місяць, чи один день на тиждень, чи 

п’ять днів протягом тижня, у залежності від кількості жінок, бажаючих 

молитися в певні години за потреби інших.  
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3. Вона збирає та складає списки молитовних потреб для молитви про присутніх 

жінок та про потреби членів церкви. 

 

4. Прикладом таких молитовних потреб можуть бути родина та шлюб, 

керівники церкви, уряд, особисте благовістя та поширення Євангелія в різних 

частинах світу.  

 

В. Координатор служіння благовістя керує групами з вивчення Біблії з 

невіруючими, а також різдвяними та великодніми зустрічами 

 

1. Вона готує будинок чи інше приміщення для зустрічі та відповідає за 

проповідь чи читання Біблії під час різдвяної чи великодньої зустрічі. 

 

2. Вона або сама приймає в себе гостей, або заздалегідь зустрічається з тими, 

хто відчиняє двері своїх будинків для проведення різдвяної зустрічі, для 

молитви та підбадьорення одна однієї у справі благовістя.  

 

3. Вона керує чи надає допомогу в проведенні групи з вивчення Біблії з 

невіруючими в літній час. Будь ласка, прочитайте частину Б-3 уроку 3, щоб 

повторити деталі проведення групи щодо євангелізаційного вивчення Біблії.  

 

4. Вона намагається підтримувати стосунки з жінками, які нещодавно увірували 

у Христа. Вона запрошує на групу з вивчення Біблії жінок, які прийшли до 

Христа під час різдвяної чи великодньої зустрічі або на інших малих групах.  

 

Г. Координатор служіння справами співчуття відповідає за можливості та участь 

жінок у даному служінні 

 

1. Вона спонукає жінок приєднатися до неї під час відвідування хворих та 

старих людей. 

 

2. Вона веде облік тих, кого необхідно відвідати та кого вже відвідали. 

 

3. Якщо призначений спеціальний день для відвідування, то координатор 

служіння зустрічається в церкві з іншими жінками, що йдуть на відвідини. 

Вона видає їм імена тих, хто має потребу у відвідуваннях, і група молиться 

про них. Якщо немає спеціально призначеного дня, імена цих людей можна 

роздати в неділю.  

 

Д. Координатор зустрічей спілкування планує такі зустрічі та вітає в церкві нових 

жінок 

 

1. Вона відповідає за планування спеціальної урочистої зустрічі спілкування. 

 

2. Вона відповідає за інформування церкви про таку зустріч. 

 

3. Вона відповідає за місце, прикраси, меню та відвідування такої зустрічі. 

 

4. Вона вітає в церкві нових жінок.  
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а. Вона контактує з ними та вітає їх. 

 

б. Вона запрошує нових відвідувачів на одну із зустрічей спілкування, що 

проводяться жіночим служінням, та знайомить їх з іншими жінками. 


