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Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна знайомить студентів з біблійним текстом 

«Книги Ісуса Навина» і включає: визначення мети її написання; вивчення 

історичного та культурного контекстів, у яких відбувалися події та які 

вплинули на основну тему та структуру написання тексту; визначення 

основних ідей, яких торкається автор, розкриваючи основну тему; 

рекомендації про те, як застосовувати істини тексту у житті християнина; 

практичне застосування герменевтичних засад дослідження Писання; які 

допоможуть студентам попрактикуватися у вивченні Слова Божого. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Книга Ісуса Навина» є 

надання  студентам знань, які допоможуть їм: правильно розуміти зміст та 

структуру тексту; навчитися оцінювати історичний та культурний контексти 

щодо біблійних текстів; зрозуміти проблеми, які були у людей, про яких іде 

мова у книзі та, відповідно, з’ясувати мету її написання; застосувати істини, 

викладені в тексті у своєму практичному християнському житті. 

 

Тематика лекційних занять 

 

Тема 1. Введення.  

Тема 2. Структура книги. 

Тема 3. Принципи першої глави: Бог – джерело перемог; Будь твердим 

і мужнім; Наставництво. 

Тема 4. Принципи другої глави: Висока уява про Бога.  

Тема 5. Принципи третьої глави: святість – основна умова переможного 

життя. 

Тема 6. Принципи четвертої глави: Роби пам'ятники Божим чудесам; 

передай віру дітям. 

Тема 7. Принципи п’ятої глави: Посвята себе Богу – робить людину 

здатною до духовної війни; Люди, які вступили в завіт з Господом, здатні 
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вести переможне духовне життя; Перемоги Божого народу – це досягнення 

Бога. 

Тема 8. Принципи шостої глави: Народ Божий веде війну відповідно до 

Божого плану; У війні повинні брати участь усі люди з народу Божого – 

кожен робить свою справу; Приборкання язика дуже важливе для 

переможного життя. 

Цілі війни - Зберегти близькість із Богом; Порятунок людей через віру. 

Тема 9. Принципи сьомої глави: Для перемоги треба радитися з 

Господом, а не лише з людьми; Для переможного життя потрібно зберігати 

близькість із Господом; Закляте позбавляє людину та народ близькості Богом 

і призводить до поразки. 

Тема 10. Принципи восьмої глави: Дій відповідно до Божого плану; 

Задачі лідера; Задачі народу.  

Тема 11. Принципи дев’ятої глави: Супротив буде завжди; Важливість 

молитви; Піклуйся про новонавернених.   

Тема 12. Принципи десятої глави: Захищай новонавернених; Дій 

рішуче; Слухайся Бога та не гріши.  

Тема 13. Принципи одинадцятої глави: Надійся на Господа і Йог силу; 

доводь справу до кінця.    

Тема 14. Принципи дванадцятої глави: Виконання принципу про 

пам’ятники чудесам Господа.  

Тема 15. Принципи з тринадцятої по дев’ятнадцяту глави: Кожна 

людина з Божого народу повинна мати наділ – свою справу; розглядаємо 

принципи розподілу служіння у Церкві Христовій. 

Тема 16. Принципи двадцятої – двадцять першої глав: про міста 

сховища та наділи для священства.     

Тема 17. Принципи двадцять другої глави: Як вирішувати спірні 

питання.  

Тема 18. Принципи двадцять третьої – двадцять четвертої глав: 

Поклоняйтеся Господеві; бережіть близькість до Бога. 

 

 

 

 


