
 4 день. ХТО ТАКІ ЮНАКИ? 
 
 1 ІВАНА 2:13-14 

 
 
 Пишу до вас, батьки, бо ви пізнали Того, Хто існував від самого початку. Пишу і вам, молоді, бо ви 
перемогли лукавого.  Я написав вам, діти, бо ви знаєте Отця. І написав до вас, батьки, бо ви пізнали 
Того, Хто існував споконвіку. Я написав вам, юнаки, бо ви дужі, і Слово Боже живе в вас, й ви перемогли 
лукавого. 
 
 
  
ЕФЄСЯНАМ 6:11-17 

 Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти диявольським підступам. Бо ми боремося не 
проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил 
зла на небесах.  А тому зодягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли 
настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими. Підпережіться паском правди, а 
праведність візьміть своїм панцирем. І, щоб мати стійку опору, взуйтесь у Добру Звістку про мир. А 
також візьміть віру як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть 
спасіння своїм шоломом вашим, а мечем Духа — Послання Боже. 
 
 
 
Прочитайте 1 Івана 2:13-14   
 
 
Які характеристики юнаків?   

▪ Вони подолали зло  

 

▪ Вони сильні  

 

▪ Слово Боже живе в них  

 
 
Один з моїх дітей, коли ще був у садку, прийшов додому плачучи.  Один із старшокласників пошкодив 
його малюнок.  Я не збирався спустити йому з рук, що сталося.  Я вибіг з дому, через вулицю, потім ще 
три квартали, знайшов хлопчика і поговорив з батьками.  Я хотів переконатися, що цього більше не 
станеться. 
 
 Коли діти - маленькі, то вони потребують захисту.  Але коли вони стають старші, їм потрібно вчитися 
вирішувати конфлікти самим.  Мама і тато не зможуть допомогти, якщо вони надмірно захищають 
дитину.  Це частина дорослішання - вчитися постояти за себе.  «Мама, я сам можу це зробити» - ось 
слова зростаючої незалежності. 
 
 Юнаки готові вийти в світ.  У них є енергія.  Вони не бояться робити щось неможливе, і часто швидко 
чогось вчаться.  Найкращі атлети - це зазвичай ті, хто є підлітком або їм 20 з невеликим.  Вони на піку 



координації та швидкості.  Армії зазвичай складаються з молодих людей.  Перевірка своїх сил, 
небезпечна робота і доказ своєї сміливості йдуть пліч-о-пліч з дозріванням.  У той же самий час, брак 
досвіду може привести їх до нерозумних рішень. Та іноді вони просто хочуть бути несерйозними, з'їсти 
все в холодильник і поспати довше. 
 Так само духовні «юнаки» і «дівчата» вже переросли стадію дитинства в християнському житті і вже 
придбали шрами від битв з ворогом.  Він або вона хочуть пригод і готові перевірити свої зростаючі 
духовні м'язи.  Якщо це ви, то вам потрібно щось робити в царстві, а інакше вам буде нудно. 
Батьківський захист діє по - іншому, ніж коли ви були немовлятами у Христі.  Він не біжить на ігровий 
майданчик кожен раз, коли ви подряпаєтеся.  Він також дозволяє вам нести більшу відповідальність, 
щоб розвинути силу характеру.  Але Він забезпечує «всім, потрібним для життя і благочестя» (2 Петра 1: 
3).  Він дасть вам духовну зброю, але ви повинні використовувати її.  Його меч на відстані вашої 
витягнутої руки, але Він не зробить того, що можете зробити ви, покладаючись на його присутність.  І як 
добрий батько, Він знає, коли вам потрібно «пограти» або «поспати».   
 
Юнаки долають зло, використовуючи Слово Боже.  Це починається з областей спокуси в їх житті.  Хтось 
одного разу сказав: «Ти не зможеш виграти битви зовні, поки не виграєш їх зсередини".  Можна 
посилатися на це як слабкість в їх житті.  Сатана використовує іншу назву для цього - твердині.  Джон 
Уімбер одного разу сказав: «Бог хоче зробити в вас те, що Він хоче зробити через вас».  Бог навчить вас 
вражати зло, потім Він буде використовувати вас, щоб допомогти іншим - але все починається з вас. 
 
 Твердиня - це укріплене місце, де контролює сила.  Вона зазвичай маленька, але дуже добре 
охороняється.  Слово використовується 18 раз в Біблії, посилаючись на умови битви, коли армії ховалися 
в твердинях.  Воно також використовується, щоб описати внутрішній стан, в якому Сатана має силу 
контролювати частину життя християнина.  Це може бути такий гріх як порнографія, заздрість або 
плітки.  Це може бути незціленим рана з минулого - насильство, нехтування, жорстка критика - навколо 
яких сформувалося непрощення і то, як ми намагаємося впоратися з нашим станом.  Це може бути 
пристрастю або участю в окультної практиці.  Християни на стадії «юнацтва» долають твердині в своєму 
житті через духовну дисципліну і допомогу інших.  Те, як розбиратися з твердинями є центральною 
темою цього курсу.   
 
 
Прочитайте Ефєсянам 6:11-17. Яку зброю дає  нам Бог,щоби встояти?  
 
  Обговоріть: Подумайте про духовну зброю.  Як ця зброя може допомогти вам?  Подумайте про те, як 
кожна з них використовується в битві.  Щоб сталося, якби у вас не було б щита?  Або меча?  Поговоріть 
про це з Наставником на наступній зустрічі.  Поділіться з ним або з нею «твердинями», які ви хочете 
перемогти в вашому житті. 
   
 
  
 


