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2012 рік особливий для України. Важливою подією для нас є прове-
дення чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012». 

Для всіх небайдужих працівників дитячих таборів цей чемпіонат 
може стати чудовою нагодою для донесення Радісної Звістки до моло-
дого покоління українців, а тематика «Євро 2012» може допомогти ди-
тячим служителям зробити євангельську звістку цікавою й актуальною. 
Тому радимо обов’язково скористатися цією можливістю! 

Ісус Христос, найяскравіша постать світової педагогіки, ніколи не 
навчав людей без притчі. Саме за допомогою коротких земних історій 
Він дохідливо пояснював глибини небесної мудрості. Через те вчення 
Христа можуть зрозуміти всі категорії людей: літні люди та діти, освічені 
та не навчені грамоти… 

Паралелі між життям християнина та спортсмена проводив іще апос-
тол Павло (1 Кор. 9:24).

Запропонована вам табірна програма репрезентує футбольний матч 
як притчу про духовне життя кожного християнина. Упорядники цієї 
програми подають біблійні уроки в доступній, ігровій формі, і при цьо-
му роблять глибокі духовні висновки із гри, яку люблять мільйони.

Бажаємо вам Божого благословення у розбудові Його Царства через 
самовіддану працю в дитячих таборах, адже ефективно досягти словом 
спасіння дітей та підлітків сьогодення — головна мета кожного дитячого 
служителя! 

	 Віталій	Гура,	м.	Суми

 «…без притчі ж не говорив їм; 
а окремо пояснював усе Своїм учням»
	Євангеліє	від	Марка	4:34
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Запропонована програма розрахована на підлітків.
Урок побудований так, щоб основний акцент робився на дискусії. 

Вступ не повинен займати понад 5-10 хвилин при загальній тривалості 
уроку 60 хвилин. Інформація, запропонована наставникові, необхідна 
для того, щоб той міг спрямувати хід дискусії, ведучи вихованців до до-
сягнення цілей уроку. Дискусія, проведена правильно, дуже розвиває 
підлітків і молодь. Під час дискусії створюється атмосфера командної 
роботи. Підлітки вчаться мистецтва спілкування, полеміки або бесіди. 
Вони вчаться думати, формулювати свої думки, аргументувати власну 
точку зору, відстоювати свої переконання. Атмосфера пошани і добро-
зичливості збережеться в вашій групі і після закінчення уроку, створить 
позитивний заряд для подальшого спілкування, допоможе будувати 
стосунки впродовж усього дня. Але проведення дискусії вимагає значно 
більше сил, ніж проведення звичайного уроку. Добре, якщо у наставника 
до табору буде можливість поуправлятися у проведенні дискусій. Інак-
ше, треба ретельно готуватися і по можливості зібрати якомога більше 
інформації про те, як проводити дискусію. В рамках даного вступу ми 
можемо дати всього кілька порад.

Дискусія означає, що наставник ставить запитання, але відповідають 
на них вихованці. Якщо ви з тих людей, для кого нестерпні паузи, хто 
звик говорити сам і слухати тільки себе, - вам варто настроїтися на те, 
щоб контролювати і дисциплінувати себе. Інакше, дискусії не буде, а буде 
ваш сольний виступ. Хай який ви красномовний і талановитий оратор, 
але через ваш монолог може загубитися цінність самого уроку. Вихован-
ці не зможуть отримати радість відкриття, радість спілкування, коли всі 
члени групи разом розмірковують, висловлюють свій погляд, діліться 
думками і відчуттями. Виступаючи поодинці, ви не зможете створити з 

групи команду, оркестр, де важливий кожен інструмент. Пам’ятайте про 
це. Наставник під час дискусії — диригент, який дає можливість кожно-
му інструменту бути почутим. Для вихованців цінне не те, що ви розжу-
вали і вклали їм у голови, а спілкування, особиста участь, можливість 
поділитися своїми думками, зробити особисте відкриття.

Ведучий дискусії повинен бути тактовним і уважним, допомагаючи 
висловитися несмілій або некрасномовній дитині, втихомирюючи «бала-
кунів», які готові говорити годинами, лише б бути в центрі уваги. На по-
чатку першого уроку наставник повинен пояснити вихованцям, як про-
ходитиме дискусія і що це таке. Разом із групою наставник може за кілька 
хвилин сформулювати дискусійну етику - правила для вашої групи. Їх 
небагато: не говорити одночасно, у розпалі суперечки не переходити на 
особистості, вислуховувати кожного, хто хоче висловитися. Не дозво-
ляйте вихованцям кривдити і принижувати один одного. Якщо хтось 
намагається «закрити рот» товаришеві, зупиніть такого «ентузіаста» і 
дозвольте висловитися охочому. Важливо також уміти тактовно зупи-
нити того, хто «тягне гуму», тоді як решта вихованців уже відвернулася 
від дискусії і займається своїми справами. Стежте за тим, аби зберігалася 
динаміка дискусії — необхідний темп, при якому всі встигають стежити 
за ходом дискусії, не втрачаючи інтересу, не «випадаючи» з обговорення. 
Спочатку, можливо, не все буде гладко, але з часом і ви, і група виробите 
свій особливий робочий ритм, в якому кожному буде комфортно.

Важливо розуміти, що наставник веде дискусію від початку до кінця, 
не стаючи стороннім слухачем, який лишень спостерігає за суперечкою 
учасників. Вам доведеться стежити за тим, аби молодим людям було ці-
каве обговорення, підігріваючи учасників додатковими, навідними запи-
таннями. Якщо якесь запитання вже вичерпане, вихованці втратили до 
нього інтерес, не треба затягувати паузу — стисло підсумуйте і переходь-
те до наступного запитання. Не бійтеся пауз — іноді вихованцям треба 
обдумати почуте або прочитане, зібратися з думками, сформулювати 
відповідь. Стежте тільки за тим, аби такі паузи не затягувалися. Якщо 
вихованцям важко з відповіддю, перефразуйте запитання або поставте 
навідне. Під час обговорення запитання не ставайте на чийсь бік, поки 
не висловляться всі охочі. Інакше, у вихованців зникне бажання спере-
чатися і не погоджуватися — адже наставник уже схвалив чиюсь точку 
зору. Ви можете підбадьорювати учасників дискусії такими фразами, як: 

інформація 
щодо проведення уроків
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цілі:
1. Показати, що в житті бувають ситуації, 
коли необхідна командна робота.
�. Надихнути підлітків бути «командними гравцями».

Золотий вірш: 
«...і	нитка	потрійна	не	скоро	порветься!»	

(Еклезіаста	4:12б).

Поясніть підліткам золотий вірш у контексті Еклезіаста 4:9-12.

інформація для наставника
Вихід 1�:�-1�
Футбол — це командна гра. У цьому виді спорту перемога дося-

гається здебільшого тоді, коли футболісти вміло передають один 
одному пас. Гол забиває один футболіст, але на забиття голу пра-
цює ціла команда. 

Не лише у футболі, а 
й у житті бувають ситу-
ації, коли необхідно дія-
ти командою.

Настав час, коли 
ізраїльтянам довелося 
брати участь в особ-

óðîê 1 

тема. команда-Зірка

З футбольного довідника
У	футбольному	матчі	беруть	участь	дві	

команди,	кожна	з	яких	складається	не	більше	
ніж	з	11	гравців,	один	з	яких	воротар.	Також	є	
запасні	гравці,	які	готові	в	будь-який	момент	
замінити	того,	хто	грає.	Іноді	в	кінці	мат-
чу	 тренери	 випускають	 на	 поле	 сильніших	
гравців,	щоб	вплинути	на	результат	гри.

«Цікава точка зору», «Молодець, ти відзначив важливу річ», «Добре, що 
у тебе є власна думка з цього приводу», Отже, можна підбадьорити на-
віть тих вихованців, із чиєю точкою зору ви не згодні. Оскільки підсу-
мовуєте запитання або всю дискусію ви, останнє слово, так чи інакше, 
залишається за вами. Але вихованці знатимуть, що їхня думка важлива і 
цікава, що вони можуть не боятися висловлювати свої думки.

У разі, якщо вихованці не зможуть самі прийти до якихось важливих 
висновків, наставник повинен прийти на допомогу і сформулювати ті 
ідеї, які не змогли озвучити молоді люди. Також приходьте на допомогу 
тим вихованцям, які нечітко висловлюються або ж не можуть висловити 
свої думки і відчуття. Скажіть, наприклад: «Ти хочеш сказати, що…», або 
«Ти маєш на увазі те-то і те-то?» Якщо вихованець заявив якесь тверд-
ження, запитайте у нього: «Чому ти так вважаєш?» Це допоможе йому 
задуматися над аргументами на користь своєї точки зору.

У кінці дискусії ви робите висновок. Важливо не тільки висловити 
свою думку, але і аргументувати її. Вихованці повинні розуміти, що ви 
говорите не як папуга, завченими фразами, але як особистість, оскільки 
маєте підстави вважати так, а не інакше.
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ливій битві, де перемога залежала не від однієї людини, а від взає-
модії багатьох людей. По-перше, це Ісус Навин. Він керував війсь-
ком. По-друге, це саме військо. Воно не билося як прийдеться, у 
кожного воїна було своє місце, своє завдання. По-третє, Мойсей. 
Він стояв на горі й молився з піднятими руками. Доки руки в ньо-
го були підняті — військо перемагало, тільки-но руки опускалися 
— перемагав ворог. Та чи довго людина може стояти з піднятими 
руками? Потрібна допомога. Аарон та Хур стали тими, хто підтри-
мував утомлені руки Мойсея.

Результат — перемога.
Важливо розуміти, що в житті бувають моменти, коли ти мо-

жеш самостійно впоратися з якоюсь роботою чи завданням, а бу-
ває таке, що потрібна команда. Що ж таке команда та чим вона 
відрізняється від групи чи компанії? 

Команда — це колектив людей, кожен член якого робить свою 
справу задля досягнення спільної мети, проте не сам, а у взаємодії 
з іншими. Тобто ти виконуєш якусь частку роботи, усвідомлюючи 
загальну справу й мету, і дивишся на те, як працюють інші, присто-
совуючи свою роботу до їхньої. Команду відрізняє взаєморозумін-
ня та злагодженість, коли люди «відчувають» одне одного. Кінцеву 
мету знає кожен, а не лише лідер. Кожен знає своє місце, розуміє 
свою роль та роль інших. Кожен є цінним і важливим. Найкращий 
доказ того, що команда — це команда, — результат роботи. Можна 
мати теплі або безконфліктні стосунки в групі чи колективі, але це 
ще не команда. Ось якщо така група здатна щось створити, впо-
ратися з якимось складним завданням, вирішити якусь проблему, 
— тоді це команда. 

Звісно ж, команда не виникає сама собою, її потрібно будува-
ти, причому, це завдання не лише лідера; кожен повинен учити-
ся бути «командним гравцем». 

Для підлітків важливо навчитися бути людьми команди, бо в 
житті виникає потреба в таких стосунках. Наша мета — допомог-
ти підліткам усвідомити це та навчитися поводитися в колективі, 

навчити їх прислухатися один до одного, бачити потреби інших, 
уміти поступитися чи промовчати або, навпаки, висловити свою 
думку та відстоювати її. У таборі підлітки живуть в групі, яка з 
часом стає командою, виконують різні завдання, беруть участь у 
табірних і спортивних командних іграх. Саме життя в таборі вчить 
їх бути людьми команди. 

мотивація
Запропонуйте підліткам таку гру:

Ви наказуєте їм щось зробити, а вони повинні виконати 
завдання, але мовчки. Варіанти завдань: 
- стати в шеренгу так, щоб першим був найвищий,

а останнім — найнижчий;
- першою — людина з найтемнішим волоссям,

а останньою — з найсвітлішим;
- першою — людина з найсвітлішими очима,останньою — з 
темними;
- вигадайте щось своє.

Запитайте: чи легко було виконувати завдання? Що вам до-
помагало їх виконувати? Чи були наступні завдання легши-
ми від першого? Чому?

Зробіть висновок: щоб виконати завдання, потрібно було 
уважно стежити один за одним та намагатися порозумітися, 
не кажучи ні слова. Іншими словами, потрібно було працю-
вати як команда.

Зробіть перехід до уроку:
Сьогодні ми поговоримо про одну битву, яку виграли завдя-
ки командній роботі.

біблійний текст: Вих.	17:8-13.
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питання для дискусії:
0 1 .  Чому в цьому випадку для виконання завдання Бог вико-

ристовував багатьох людей, а не одного Мойсея? 
У	цій	історії	була	необхідною	участь	багатьох.	Задля	досягнення	пере-

моги	кожен	виконував	свою	роль	у	тій	сфері,	де	міг	упоратися	найкраще.	
Наприклад,	Мойсей	—	ефективно	та	дієво	молиться,	тобто	в	

цьому	випадку	робить	те,	що	не	зміг	би	зробити	ніхто	інший.
Аарон	і	Хур	—	тримають	його	руки.	Чи	зміг	би	Мойсей	сам	три-

мати	свої	руки	піднятими	довго?	Звичайно,	ні.	Ми	не	можемо	всьо-
го	досягати	самі,	наші	сили	обмежені,	нам	потрібна	допомога.	Як	
футбол	не	є	індивідуальним	видом	спорту,	так	і	в	житті	ми	маємо	
потребу	 один	 в	 одному,	 що	 яскраво	 підкреслює	 взаємодія	 Мойсея,	
Аарона	та	Хура.	Ми	потребуємо	тих,	хто	поряд	з	нами.	

Ісус	Навин	—	саме	йому	Мойсей	доручає	керувати	військом.	
І,	нарешті,	саме	військо.	
Кожен,	виконуючи	доручену	функцію,	привніс	свою	частку	в	здо-

буття	перемоги.	Бог	показав,	що	іноді	для	виконання	завдання	не-
обхідна	робота	цілої	команди	людей.

0 2 .  Що характерно для команди?
Крім	 того,	 що	 зазначено	 в	 інформації	 для	 наставника,	 можна	

додати,	що	команда	здатна	вирішувати	творчі	завдання,	поводи-
тися	гнучко,	нелінійно,	нешаблонно	підходити	до	вирішення	про-
блем.	Це	не	механізм,	а	живий	організм.

0 3 .  У яких випадках потрібна команда?
Коли	людина	не	може	впоратися	сама	з	якоюсь	роботою,	коли	

складне	завдання,	під	час	гри,	в	поході	тощо.

0 4 .  Що означає бути «командним гравцем»? Які якості по-
винна розвивати в собі людина, яка хоче навчитися пра-
цювати в команді?

Учитися	поважати	іншу	людину,	бачити	її	сильні	та	слабкі	сторо-
ни,	але	приймати	людину	такою,	як	вона	є,	допомагаючи	їй	найкраще	

розкритися	та	досягти	успіху.	Важливо	вміти	поступатися,	якщо	
суперечка	може	зруйнувати	стосунки	або	роботу.	Але	важливо	й	умі-
ти	висловлювати	свою	думку	та	відстоювати	її.	Важливо	ставити-
ся	до	всієї	справи,	як	до	своєї,	а	не	казати,	що	«моя	хата	скраю».

0 5 .  Що ми можемо зробити, щоб наша група стала командою?
-	створити	хорошу	атмосферу	в	групі;
-	розвивати	бажання	підтримувати	один	одного;
-	довіряти	один	одному,	прагнути	до	відкритих	стосунків;
-	брати	на	себе	відповідальність;
-	молитися	один	за	одного;
-	у	виконанні	завдань	розподіляти	обов’язки.

висновок
Відомий футбольний тренер В. Лобановський сказав: «Мені 

не потрібна команда зірок, мені потрібна команда-зірка». 
Саме «команда-зірка» підпорядковується єдиній меті, між 

гравцями панує взаєморозуміння і вони грають в пас. Це за-
безпечує їм забиття голів і дає більше шансів для виграшу. 

Якщо команда не підпорядкована єдиній меті — вона про-
грає. 

У житті трапляються моменти та сфери діяльності, які теж 
потребують командної роботи. Людина-одинець, що звикла 
розраховувати лише на себе, яка не вміє цінувати інших, не 
вміє співпрацювати, приречена на поразку. Це стосується не 
лише роботи в якомусь колективі, але й служіння, дружби, 
подружнього життя. Тому важливо розвивати в собі якості, 
притаманні командній людині, учитися поводитися в колек-
тиві, серед людей. Навчившись працювати в команді, людина 
стає щасливішою, успішнішою.

риторичне Запитання:
Хто ти в команді?
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цілі:
1. Показати, що кожен із нас перебуває 

під впливом тих чи інших людей.
�. Закликати підлітків дозволити 

Ісусу Христу впливати на їхнє життя.

Золотий вірш: 
«Хто	з	мудрими	ходить,	той	мудрим	стає,	
а	хто	товаришує	з	безумним,	той	лиха	набуде»

(Притчі	13:20).

інформація для наставника
Луки 1�:1-10.
Не секрет, що успіх команди значною мірою залежить від її тре-

нера. Під час тренувань тренер працює як із усією командою, так і 
з кожним футболістом окремо. Якщо у футболіста й тренера немає 
хороших стосунків, якщо вони один одного зневажають, то зви-
чайно, успіху від такої співпраці не буде і про командні досягнен-

ня годі мріяти. Сто-
сунки між тренером 
і футболістом можна 
назвати правильни-
ми тоді, коли тренер 
впливає і своєю сут-
ністю, і своїм про-

З футбольного довідника
Тренер	 —	 це	 кваліфікований	 спортивний	

педагог,	 спеціаліст	 із	 певного	 виду	 спорту,	
має	право	готувати	спортсменів	до	змагань.

У	 грецькій	 мові	 це	 слово	 має	 два	 значення:	
«той,	хто	веде»,	і	«той,	хто	виховує».	

óðîê 2 

тема. тренер

фесіоналізмом. Хороший тренер той, хто може в гравцеві побачи-
ти його потенціал і зробити з нього професіонала.

Здебільшого, коли ми дивимося на людей, то найперше помічає-
мо їхні мінуси.

Христос же навіть у тих людях, яких усі зневажали, бачив щось 
таке, що в майбутньому змінювало цих людей повністю.

Ім’я Закхей означає: чистота, праведність, справедливість.
Мабуть, люди, які знали Закхея, не раз обурювалися тим, що 

ім’я цього чоловіка абсолютно не відповідає способу його життя. 
Закхей був митником, а для євреїв того часу це звучало так само, 

як і грішник, а раз ти грішник, то з тобою немає про що навіть 
розмовляти, не те що мати якісь справи. Не важко здогадатись, як 
почувався цей чоловік. Закхей був глибоко самотнім з усією своєю 
владою і своїм багатством.

І ось Єрихон облетіла звістка про те, що через місто проходи-
тиме Ісус. Закхей, як і більшість мешканців міста, захотів Його 
побачити. Мабуть, він і сам до кінця не розумів, чому йому так 
захотілось цього. Але бажання було великим, проте натовп був не 
менших розмірів, а Закхеєві не вистачало зросту, щоб подивитись 
поверх голів. Та й натовп, можливо, навмисне не пропускав Закхея, 
щоб хоч якось дошкулити йому. Та його це не зупинило, він про-
рахував якою дорогою йтиме Ісус, побіг наперед, знайшов дерево, 
заліз на нього і почав чекати. 

Скільки зусиль та старань, і вони не були даремними. Ісус підій-
шовши до дерева, не лише поглянув на цього сповненого надії чо-
ловіка, але й звернувся до нього. Ні, це не просто були слова вітан-
ня, Він назвав його на ім’я, не грішник, не митник, а Закхей. Більше 
того, Христос зібрався завітати в його дім і бути з ним. 

Досить великий натовп оточував Ісуса, але ні на кого Він не 
звернув уваги і ні в жодного з них не побажав зупинитися. 

Погляньмо на цю історію з іншого боку. Невже Ісус не міг по-
бачити Закхея, коли той бігав навколо натовпу? Лише тоді, коли 
Закхей приклав стільки зусиль, щоб побачити Христа, Учитель 
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звернувся до нього. Що ж такого Ісус помітив в цьому всіма знева-
женому чоловікові? Поглянемо на подальші події.

Закхей зліз із дерева, побіг додому і вже через деякий час прий-
мав у себе великого Гостя. Ми не знаємо, яка розмова відбувалася 
під час гостини, але Христос справив на Закхея таке враження, що 
подальші його дії примусили весь Єрихон оніміти. Закхей роздав 
усе, що повідбирав за ці роки, і навіть більше, щоб люди могли 
його простити.

Стародавнє прислів’я говорить про те, що в одній людині вжива-
ються три образи: перший — це те, що ми самі про себе думаємо, дру-
гий — якими нас бачать оточуючі, третій — якими нас бачить Бог.

Христос прийшов не лише в дім, де жив Закхей. Він проник у 
найвіддаленіші куточки його серця Своєю любов’ю, і від цього 
любов Закхея воскресла і відразу проявилася в діях щодо інших 
людей.

Коли Закхей повірив в Христа, він повірив в самого себе, він 
повірив, що може бути іншим, не таким, як був, не таким, як усі.

Люди навколо не змінилися, пліткували і були незадоволені, ні-
кому не спало на думку порадіти, що чоловік став іншим. Та на За-
кхея це вже не мало впливу, тому що був Той, Хто повірив в Нього 
і дав визнання.

мотивація
Попросіть групу підняти праву руку, а тепер ліву, встаньте, 
сядьте, усміхніться, заплющте очі, розплющте очі, поапло-
дуйте собі.
Чи помітили ви, як я щойно керував(ла) вами?
У житті ми часто попадаємо під чийсь вплив і це має певні на-
слідки. 
Зараз ми детальніше розглянемо, як це відбувається.

біблійний текст: Луки	19:1-10.

питання для дискусії:

0 1 .  Що особисто для Закхея дала зустріч з Христом?
Цей	чоловік	був	малого	зросту	і,	звичайно,	не	мав	такого	визнан-

ня	від	людей,	яке	мають,	наприклад,	Шварценегер	чи	брати	Клички.	
А	тут	Сам	Христос	звернув	на	нього	увагу	й	пішов	до	нього	додому.	
Закхей	отримав	найбажаніше	і	найцінніше	—	визнання,	отримав	
безумовну	любов	і	прийняття.	Це	змінило	і	його	самого	і	його	став-
лення	до	інших	людей.

0 2 . 	Кожний із нас народжується генієм, та, на жаль, більшість 
помирає посередностями, як ви вважаєте, чому?

Найчастіше	 люди	 втрачають	 свій	 потенціал,	 бо	 думають,	 що	
його	в	них	немає.	Їм	говорили,	що	вони	бездарні,	нічого	з	них	не	вийде,	
що	вони	нікому	не	потрібні,	некрасиві	й	незграбні.	Можливо,	ставили-
ся	як	до	другого	сорту,	не	бажали	приймати	в	своє	коло	і	не	довіряли.	
Їм	так	часто	говорили	про	це,	що	вони	змирились	і	почали	вірити,	що	
вони	такими	є	насправді.

На	жаль,	на	шляху	таких	людей	не	зустрівся	ніхто,	хто	б	пере-
конав	їх	у	протилежному,	показав	їхні	сильні	і	красиві	сторони.	

Як	 не	 сумно,	 але	 статистика	 показує,	 що	 таких	 людей	 біль-
шість.

0 3 . 	Що потрібно зробити тобі, щоб тебе помітили?	
Пригадайте	 діалог	 П’ятачка	 та	 Вінні-Пуха:	 «Придумай	 пісню	

Вінні.	—	Знаєш,	П’ятачку,	поезія	—	це	така	штука,	яку	не	ти	зна-
ходиш,	а	вона	знаходить	тебе.	І	все,	що	вимагається	від	тебе,	-	це	
піти	туди,	де	тебе	можуть	знайти».	Закхей	виліз	на	дерево.	А	де	ми	
можемо	бути	знайдені	Христом?	У	церкві,	на	молитві,	під	час	чи-
тання	Слова	Божого,	у	нашому	повсякденному	житті.	Головне,	щоб	
ми	захотіли	бути	поміченими	Ісусом.	

Є	люди,	які	оточують	вас.	Хто	вони?	Ті,	що	цінують	вас,	допо-
магають	розвиватись,	бачать	у	вас	потенціал	і	ваші	можливості	
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та	 таланти?	 Хочуть	 бачити	 ваше	 зростання	 і	 здобутки?	 Мо-
жуть	порадіти	вашим	успіхам?	Чи	навпаки?

Закхею	натовп	не	давав	можливості	побачити	Ісуса.
Що	є	цим	натовпом	у	нашому	житті?	Це	наші	повсякденні	турбо-

ти,	гріхи,	пожадливості,	мрії,	старі	звички.	Вони,	як	щільний	натовп,	
стоять	між	нами	та	Христом.	Що	б	це	не	було,	пам’ятайте:	лише	
тоді,	коли	Закхей	захотів	побачити	Ісуса	і	доклав	до	цього	всі	зусилля,	
Ісус	заговорив	до	нього.

висновок
Коли футболіст-початківець захоче стати професіоналом і 

почне докладати до цього всі старання та зусилля, обов’язково 
знайдеться тренер, який помітить це. І через деякий час на 
поле вийде знаменитий футболіст, якому будуть аплодувати 
всі трибуни, захоплюючись його грою. Заманливо?

Життя — не гра, але дуже схоже. Прийшов час зрозуміти: 
іншого такого, як ти, немає. Отже, те, що можеш зробити ти, 
ніхто інший зробити не зможе і досягнути також. Потрібно 
сильно захотіти, піти, докласти зусиль, зробити все можливе, 
і тебе помітять. Помітить Бог і помітять правильні люди.

Твоє змінене життя може змінити життя інших.
Варто спробувати.

риторичне Запитання:
Чи має Ісус Христос вплив на твоє життя?

цілі:
1. Пояснити, для чого Бог допускає в наше життя спокуси. 
�. Показати підліткам, що потрібно для перемоги 
над спокусами. 

Золотий вірш: 
«Писав	я	до	вас,	юнаки,	бо	міцні	ви,	і	Слово	Боже	в	вас	

пробуває,	і	лукавого	перемогли	ви»	(1	Івана	2:14).

інформація для наставника
Матвія �:1-11
Жоден тренер не випустить на футбольний матч нетренованого 

футболіста. Не секрет, що для того, щоб забивати голи, недостатньо 
просто бажання, а необхідно пройти нелегкий шлях тренувань та 
підготовки. При цьому потрібно мати велику силу волі, щоб вистоя-
ти перед спокусами не 
робити цього.

Те ж саме і в житті 
поза футболом. Щоб 
досягти чогось, потріб-
но перемагати спокуси. 

Ісус Христос також 
перед виходом на вели-
ке служіння загартову-
вався через спокуси.

óðîê 3 

тема. шлях чемпіона

З футбольного довідника
Тренування	 футбольної	 команди	 відбу-

вається	в	основному	3	рази	на	тиждень,	крім	
щоденної	самопідготовки.	Тривалість	кожно-
го	тренування	2	—	2,5	години.	Програма	тре-
нувань	 включає	 різні	 спортивні	 вправи,	 як	 з	
м’ячем,	так	і	без	нього,	відпрацювання	техніки	
й	тактики	гри.	Перед	кожним	виходом	на	поле	
футболісти	обов’язково	проводять	розминку.
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 А що таке спокуси? Спокуси — це не покарання, це випробу-
вання, через які проходить людина, яку Бог хоче використовувати 
для досягнення Своєї мети.

Христос пішов у пустинне місце, і там до Нього підійшов дия-
вол, щоб спокушувати Його.

Перша спокуса (каміння перетворити на хліб) була дуже при-
родною — втамувати голод. Причому, у цьому випадку Ісус був 
не просто голодним, а їжа потрібна була для підтримки життєвих 
сил організму. Він не їв сорок днів і ночей, і саме на цьому базував 
свою підступну спокусу диявол.

Апетит, ненажерливість, непомірність у харчуванні — це одні із 
тих дверей, через які сьогодні диявол входить у життя людей і кон-
тролює їх. Апетит можна і потрібно контролювати, і це можливо 
завдяки особистим стосункам із Богом.

Ісус вистояв у цій спокусі, цілковито покладаючись на волю 
Божу і незважаючи на Свій стан та бажання.

Друга спокуса (кинутися вниз із крила храму) стосувалася ба-
жання кожної людини проявити своє «я», показати, на що вона 
здатна, прославитись. Найбільше нам хочеться самовираження. І 
наступне випробування Ісуса було спрямоване саме на це — на на-
явність самолюбства, амбіцій, «гордості життєвої».

Проте Ісус не піддався на провокацію і не став шукати визнан-
ня через показове шоу (як ангели будуть нести Його на руках), а 
довів, що готовий чекати визнання, яке Йому може дати Бог.

Через третю спокусу (поклонитися дияволу) ворог пропонував 
Ісусу отримати владу над світом. Ісус відкидає цю пропозицію, не 
бажаючи поклонятися дияволу. 

Щоразу Ісус у боротьбі з дияволом використовував Слово Боже, 
відповідаючи: «Написано!», тому що це могутня зброя, проти якої 
диявол безсилий.

На перший погляд, усе зрозуміло: диявол спокушує Ісуса, а Той 
протистоїть йому Словом Божим. Тобі пропонують спокуси — ци-
туй Писання. 

Здавалося б, можна відразу ж робити висновки: запам’ятовуй 
побільше золотих віршів Писання і тренуйся в будь-якій життєвій 
ситуації протистояти спокусам цими віршами.

Проте все не так просто! 

Погляньте уважніше на біблійний уривок. Диявол теж підхо-
див до Ісуса зі Словом Божим, він Писання також знав. Виходить, 
що знання напам’ять різних місць Писання, хоча й дуже важли-
ве, але саме собою не може служити ознакою святості й захистом 
від спокус.

Мета диявола — через спокуси звабити, захопити, довести до 
гріха і перемогти тебе. Божа мета — випробувати тебе, загарту-
вати, прославитися у твоїй вірності, зробити тебе переможцем і 
нагородити вінцем. Бог не буде перемагати за тебе, ти повинен са-
мостійно протистояти спокусам і, усе подолавши, устояти. 

Перемога для нас полягає в прийнятті Ісуса Христа як свого 
Спасителя, у вірі в Слово Боже, у сповіданні цього Слова у від-
повідь на спокусу. Практичні кроки для здобуття перемоги — це 
щоденне читання, вивчення та роздумування над Словом Божим, 
щоденна молитва і побудова живих, теплих і щирих стосунків з 
Богом і з оточуючими. 

мотивація
Підготуйте 20 карток і пронумеруйте їх. На звороті напишіть 
кількість балів (на кожній картці іншу), можна на деяких 
картках написати «банкрот» або «0 балів». Розкладіть картки 
на столі або прикріпіть на стіні, щоб усі бачили номери.
Підготуйте запитання до кожної картки. Вони не повинні 
бути важкими, навпаки, щоб хотілося, не замислюючись, 
швидко вигукнути відповідь.
Об’єднайте дітей у дві команди. Команди по черзі називають 
номер картки, ви повідомляєте кількість балів і зачитуєте за-
питання.
Завдання команди не вигукувати, а порахувати: один-два-
три і тоді хтось один голосно відповідає. Лише за такої умови 
й у випадку правильної відповіді бали зараховуються.
Завдання команди — набрати більше балів. Якщо хтось вигу-
кує, бали не зараховуються.

Запитання:
  1. Що насипають у чай: сіль чи цукор?
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питання для дискусії:

01.  Чому Бог допускає спокуси? 
Протягом	життя	ми	вчимося	певним	речам,	приймаємо	рішен-

ня,	формуємо	систему	цінностей,	виробляємо	переконання,	світог-
ляд,	 ставлення	до	різних	подій.	Під	час	спокуси	все	це	проходить	
перевірку,	випробування	на	міцність.	Спокуса	виявляє	наші	істин-
ні	мотиви,	цінності	й	цілі.	Це	потрібно	не	Богу	—	Він	і	так	знає	
нас	досконало,	-	це	потрібно	нам	самим,	щоб	ми	пізнавали	себе,	щоб	
не	обманювали	себе,	приписуючи	собі	тільки	чисті	та	благородні	
мотиви	й	бажання.	Це	процес	тренування.	Щоб	м’язи	розвивалися,	
потрібно	 навантаження.	 Щоб	 тренувати	 волю,	 розум,	 почуття	
бути	 в	 покорі	 Богу,	 потрібно	 вчитися	 протистояти	 «наванта-
женням»	брехні	та	егоїстичних	бажань.

02.  Як ви думаєте, чому, спокушуючи Ісуса, диявол цитував 
Писання?  

Щоб	зробити	свої	спокуси	переконливими	для	Ісуса,	підвести	під	
них	біблійну	основу.	Грубі	спокуси	—	матеріальних	благ,	влади,	ба-
гатства	—	розрізнити	легко,	але	коли	спокуси	посилаються	на	біб-
лійні	обітниці	або	на	те,	ким	ти	реально	є,	то	розгадати	їх	і	про-
тистояти	їм	важче.	Це	вже	підґрунтя	для	сумнівів	у	Божій	волі.	
Варто	звернути	увагу	на	те,	що	диявол	часто	маскує	свою	брехню	
правдою,	щоб	зробити	її	правдоподібною,	переконливою,	тому	сила	
спокус	так	велика.

03.  Яким чином і в якому вигляді приходять спокуси в наше 
життя? 

Спокуси	приходять	непомітно,	у	вигляді	повсякденних	незнач-
них	подій,	які	ми	проживаємо	майже	автоматично.	У	вигляді	ба-
жань,	як	правило,	дуже	сильних,	коли	хочеться	«все	і	зараз».	У	виг-
ляді	 помилкових	 тверджень,	 гасел,	 рекламних	 фраз,	 народної	 або	
життєвої	«мудрості»,	яка	суперечить	Слову	Божому	тощо.

  2. На яке світло світлофора переходять дорогу?
  3. Скільки буде 2+2?
  4. Чим грають у футбол?
  5. Місяць світить удень чи вночі?
  6. У яку пору року йде сніг?
  7. Який птах каркає?
  8. Шкарпетки одягають на ноги чи на руки?
  9. Окуляри одягають на очі чи на ніс?
10. Риба плаває чи бігає?
11. Автобус чекають на зупинці чи на стоянці?
12. Червоні помідори чи огірки?
13. Зуби чистять зубною пастою чи томатною?
14. Що росте в зернах: чай чи кава?
15. Хто любить цукерки: хлопці чи дівчата?
16. Мітла для того, щоб замітати чи літати?
17. При зустрічі вітаються чи прощаються?
18. Хто муркає: кіт чи собака?
19. Хто вранці співає: півень чи курка?
20. У магазині розраховуються грошима чи фантиками?
Підрахуйте скільки балів набрала кожна команда. Привітай-
те переможців.
Чи були складними запитання. Звичайно, ні. А що було 
складно? 
Найскладнішим у цьому конкурсі було не вигукувати відразу 
правильну відповідь. Саме це потрібно було перебороти в собі.
Сьогодні ми будемо говорити про спокуси і все, що з ними 
пов’язано.

біблійний текст: Матвія	4:1-11.
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04.  Як ми можемо натренувати свою волю, розум, почуття, 
щоб протистояти спокусам? Яку роль у цьому відіграє 
знання Слова Божого? 

•	Роздуми	над	Словом	Божим.
•	Поважне,	шанобливе	ставлення	до	Писання.
•	 Підпорядкування	 своєї	 волі	 Божій	 волі,	 довіра	 Богові,	 відмова	

використовувати	власні	або	нечесні	способи	досягнення	бажаного.
•	Аналіз	власних	мотивів,	почуттів,	учинків.	Чесність	з	самим	со-

бою.	Критичне	ставлення	до	того,	що	ми	чуємо	(від	кого	б	то	не	було).
•	Не	шукати	собі	виправдань	і	не	шукати	винних.	Учитися	бра-

ти	на	себе	відповідальність	за	власні	слова	та	вчинки,	не	перекла-
даючи	відповідальності	й	вини	на	інших.

висновок
Чемпіонами не народжуються, ними стають. Щоб досягти 

успіху, необхідно багато тренуватися. Одним із видів трену-
вань є подолання спокус, які є невід’ємною частиною нашого 
життя, бо саме в них перевіряються наші цінності, наші іс-
тинні мотиви, наша вірність Слову Божому. У юдеїв є вислів: 
«Пресвятий Бог, благословенне Ім’я Його, не звеличить ніко-
го, перш ніж не випробує і не вивчить його. І того, хто витри-
має спокуси, Він звеличує. І в цьому велика і висока істина».

Спокуси потрібні для того, щоб ми вчилися розрізняти 
добро і зло, правду і брехню, щоб тренувалися використову-
вати меч духовний — Слово Боже, училися захищати біблійні 
істини, цінності та переконання. Як правило, вибір, який ми 
робимо, не є фатальним. Якщо ми усвідомили свою помилку, 
зробили для себе якийсь висновок, то у Бога завжди є план, 
як виправити наслідки неправильного вибору. Потрібно тіль-
ки бути чесним перед собою і Богом і брати на себе відпові-
дальність за власні гріхи й помилки. Подібно до гравця, який 
щодня тренується, аби досягти високих результатів, ми теж 
повинні докладати зусилля, тренуватися для здобуття хоро-
ших результатів у життєвих матчах та перемоги в цілому.

риторичне Запитання: 
У яких сферах свого життя ти боїшся спокус?

гра для Закріплення «лінія Захисту посилена»
Пропонуємо	 підготувати	 картки	 із	 запитаннями	 (спокуслива	

пропозиція	—	див.	диск	—	картки	з	стрілою)	та	відповідями	(див.	
диск	 —	 картки	 з	 Біблією).	 Кожен	 учасник	 повинен	 отримати	 дві	
картки,	одну	із	запитанням,	іншу	ж	—	з	відповіддю.	Один	із	учасни-
ків	читає	запитання	(пропонує	спокусу),	що	вказане	на	картці,	інші	
ж	шукають	у	своїх	картках	влучну	відповідь	(тобто	відбиваються).	
Учасник,	що	«відбився»,	пропонує	спокусу,	що	записана	на	його	кар-
тці,	інші	шукають	відповідь,	і	так	далі,	гра	продовжується,	поки	всі	
стріли	спокус	не	будуть	відбиті.

Що робити, якщо..?
1. Що робити, якщо ви знайшли річ, яка вам не нале-

жить?
Вихід 20:15

2. Що робити, якщо ви пообіцяли батькам допомогти, а 
до вас прийшов друг і запропонував піти з ним…?

Ефесян 6:1-3

3. … вам відомо, що варто лише сказати правду і у вас 
будуть великі неприємності?

Притчі 19:5

4.  … ваші друзі сміються з вас через те, що ви відмо-
вляєтеся викурити знайдені ними цигарки (травку)? 

1 Коринтян 3:17

5. … ваші друзі сміються з вас через те, що ви відмо-
вляєтеся випити з ними?

1 Коринтян 6:10

6. … вам розповіли плітку про одного з ваших друзів? Вихід 23:1
7. … ваш друг зробив тату чи пірсинг і запропонував 

вам на знак дружби зробити і вам? 
Левит 19:28

8.  … вам запропонували прочитати гороскоп? Левит 20:27
9.  … у вас з’явилися нав’язливі думки про самогубство? Вихід 20:13

10.  … він (вона) попросить вас підтвердити свою любов 
через секс? 

Євреїв 13:4

11. … вам так кортить сказати нецензурне слівце? Ефесян 4:29
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цілі:
1. Показати, що Бог усе бачить і знає, Його неможливо 
обманути і за гріх доводиться дорого розплачуватися.

�. Спонукати підлітків бути чесними.

Золотий вірш: 
«Хто	ховає	провини	свої,	тому	не	ведеться,	
а	хто	признається	та	кидає	їх,	той	буде	помилуваний»	

(Притчі	28:13).

 інформація для наставника
Ісуса Навина �:1-��
Під час гри суддя пильно стежить за тим, щоб вона проходила 

чітко за правилами і не було грубих порушень, симуляції та інших 
помилок. Але суддя — це людина, і не завжди він може побачити й 
чітко та правильно оцінити все, що відбувається. Є випадки, коли 
суддя підігрує якійсь команді й закриває очі на порушення правил 

з боку її гравців. Та 
Бог — це не суддя на 
футбольному полі, а 
Суддя праведний, Він 
бачить усе, і підкупи-
ти Його не можна ні 
за яких обставин. Це 

ми бачимо в усій Біблії й особливо яскраво й повчально — у сьо-
годнішній історії. 

Ізраїльський народ переможною ходою йде до землі обітованої. 
На шляху виростає вороже місто Єрихон — дуже могутнє і сильне, 
та Бог віддає його в їхні руки без особливих зусиль з боку народу, 
лише за умови нічого не брати собі. Перемога над Єрихоном на-
дихнула ізраїльтян і навела жах на жителів Палестини. Господь і 
надалі б воював за Ізраїль, хананеї винищувалися б не силою меча, 
а Духом Божим. Священна війна могла завершитися швидкою пе-
ремогою, але тріумфальна хода ізраїльтян була зупинена їх влас-
ним гріхом.

Ахан, чоловік із племені Юдиного взяв із заклятого, і гнів Гос-
подній розгорівся на них. Ніхто з народу, крім самого Ахана, не 
знав про його гріх. Нічого не підозрюючи, Ісус Навин послав воїнів 
на штурм військової фортеці Гай. Але Бога не було з ними. Гайці 
перемогли ізраїльтян і вбили частину воїнів. Ісус і весь народ по-
бачили, що Бог відступив від них. Але чому? За що? 

Через щиру, гірку й тривалу молитву Ісус Навин отримав від-
повідь, що «Ізраїль згрішив, і вони переступили Мого заповіта, що 
Я наказав їм, і взяли з заклятого, а також крали, і обманювали, і 
клали поміж свої речі… Не буду більше з вами, якщо не вигубите 
заклятого з-поміж себе!»

 Ісус та всі ізраїльтяни взяли Ахана, його сім’ю, усе майно, вивели 
їх в долину Ахор і знищили (Ісуса Навина 7:24-25). Ахан був дуже 
суворо покараний, і ця подія залишена на сторінках Біблії, щоб ми 
з вами могли взяти для себе урок. Гріх ніколи не буває незначним, 
він завжди приносить зло і за нього прийде розплата. Гріх — це без-
законня, непослух Богові. Скільки горя, сліз і страждань він прино-
сить людям! «Бо зсередини, з людського серця виходять злі думки, 
розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, об-
ман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство. Усе 
це зло зсередини виходить і людину опоганює» (Марка 7:21-23). 

І це лише частина гріхів, на які здатні люди. 

óðîê 4 

тема. чесна гра

З футбольного довідника
Футбольний	 суддя	 —	 людина	 на	 полі,	 пок-

ликана	 стежити	 за	 тим,	 щоб	 футбольний	
матч	 проходив	 відповідно	 до	 правил.	 Він	 має	
для	цього	всі	повноваження.	Рішення	судді	є	ос-
таточними	і	під	час	гри	не	переглядаються.	
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Ми щойно почули дуже жахливу історію. Ви, можливо, думаєте, 
чому ж все так сумно закінчилося? Правда полягає в тому, що гріх 
завжди має дуже сумні наслідки. 

мотивація
Візьміть кілька заздалегідь приготов-
лених цікавих листівок.
Прикрийте частину листівки аркушем 
непрозорого паперу й нехай інші відгада-
ють, що там зображено. Буде цікаво вис-
лухати варіанти відповідей. 
Потім покажіть усю листівку.
Ми інколи бачимо лише частково, що 
відбувається, або лише з одного боку. 
Це властиво людям, але не Богові. І сьо-
годнішній урок яскраво нам це покаже. 

біблійний текст: Ісуса	Навина	7:1-26.

питання для дискусії:

01.  Чому Ахан порушив заборону й узяв закляте?
Можливо,	 у	 нього	 були	 неправильно	 розставлені	 пріоритети	

—	земні	скарби	були	більшою	цінністю,	ніж	небесні.
Можливо,	звик	обманювати	і	вже	не	вбачав	у	цьому	проблеми	та	

небезпеки.

Можливо,	сподівався,	що	це	йому	зійде	з	рук:	ніхто	не	дізнається	
і	він	виявиться	найспритнішим	та	найхитрішим	і	збагатиться.

02.  Чи є великий і малий гріх?
При	слові	«гріх»	ми	часто	уявляємо	собі	щось	серйозне,	чого	в	нас	

бути	не	може:	убивство,	насилля,	розпуста,	крадіжка	тощо.	Але	
в	когось	може	бути	гріх	зневіри,	а	в	когось	—	плітки.	Хтось	звик	
засуджувати	і	не	може	від	цього	звільнитися.	Хтось	мучиться	від	
заздрощів,	а	хтось	жадібний.	Отже,	не	існує	такого	поняття,	як	
великий	і	малий	гріх.	Усе,	що	ми	перерахували,	неприємне	Богові,	а	
значить,	цього	не	повинно	бути	в	нас.	

03.  Як гріх діє у житті людей?
Перше,	що	робить	гріх,	—	захоплює	нашу	увагу,	вабить	нас.	Ми	

щось	побачили,	щось	почули	—	і	наш	погляд	уже	полонений.	На	цій	
стадії	ще	можна	зупинитись,	відвернутися	й	відійти.	Думка	—	це	
ще	не	гріх,	але	якщо	думка	заволоділа	тобою,	тоді	це	веде	до	дії,	а	
відтак	до	неминучих	наслідків.

Якщо	ми	відразу	не	відкинули	гріх,	а	замилувалися	ним,	почали	
його	розглядати,	обмірковувати,	чи	дійсно	він	гріховний,	а	може,	ні,	
—	у	такому	випадку	гріх	уже	ввійшов	у	серце.	Це	вже	друга	стадія.	
Деякі	люди	помилково	вважають,	що	гріх	завжди	огидний.	Якби	це	
було	так,	люди	не	тягнулися	б	 із	жадністю	до	нього.	Гріх	прино-
сить	тимчасову	радість,	доводить	до	найвищого	ступеню	насоло-
ди	і	лише	потім	руйнує	й	убиває.	

«Я	 взяв»	 —	 третя	 стадія.	 Боротьба	 закінчена,	 у	 серці	 Ахана	
гріх	узяв	верх	і	йому	була	віддана	перевага.	

Після	цього	людині	нічого	не	залишається,	як	ховатися	від	все-
видючого	 ока	 Господнього.	 Це	 четверта,	 найстрашніша	 стадія	
—	«я	заховав».	

Гріх	має	силу	до	тих	пір,	поки	його	замовчують	і	зберігають	у	
таємниці.	 Людина,	 яка	 приховує	 гріх,	 ніколи	 не	 переможе	 його,	
скільки	б	зусиль	не	прикладала.	
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04.  Які наслідки гріховного життя?
Гріх	розділяє	нас	із	Богом.	А	якщо	Бог	не	буде	з	нами,	ми	не	мати-

мемо	ні	благословення,	ні	успіху.	Гріх	завжди	приводить	до	поразки,	
невдачі,	загибелі.	Гріх	має	вплив	як	на	духовне	життя,	так	і	на	ду-
шевне	й	фізичне.	Часто	від	нього	страждають	наші	рідні,	близькі	
та	ті,	хто	з	нами	поряд.

 05.  Що потрібно зробити для того, щоб звільнитися від гріха?
Наша	проблема	не	лише	в	тому,	що	ми	грішимо.	Усі	грішать,	і	

тому	всі	мають	потребу	в	прощенні	через	кров	Христа.	Але	наша	
біда	ще	й	у	тому,	що	ми	погоджуємося	з	гріхом,	не	кличемо	до	Бога:	
«Прости	нам	гріхи	наші».	Замість	того,	щоб	зненавидіти	гріх,	ми	
його	ховаємо	і	намагаємося	виправдати.	А	потрібно	покаятися	пе-
ред	Богом.	Визнати	себе	грішником.	

Звільнитися	від	влади	гріха	неможливо	без	глибокої	віри	у	Хрис-
та.	Такий	шлях	перемоги	над	будь-яким	гріхом	—	таємним	чи	від-
критим.	Немає	і	не	може	бути	третього	положення:	гріх	повинен	
бути	або	визнаний	і	прощений,	або	виявлений	і	покараний.

висновок
Головне пам’ятати: як є суддя у футболі, так є суддя й у 

житті — це Бог, Котрий усе знає, за всім спостерігає, Його 
неможливо обманути. 

Не варто допускати, щоб прихований гріх псував вам жит-
тя, забирав радість та спокій. Адже для того, щоб його позбу-
тися, не потрібно великих коштів чи надприродних зусиль, а 
потрібно просто прийти до Ісуса та попросити пробачення. 

Живіть чесно перед Богом і самим собою!

риторичне Запитання: 
Чи є щось таке, що ти хотів би, щоб Бог не бачив у твоєму 
житті?

цілі:
1. Показати, що в житті трапляються ситуації, 
які відгороджують нас від реального життя. 
�. Закликати підлітків жити життям живих людей.

Золотий вірш: 
«Усе	мені	можна,	та	не	все	на	пожиток.	

Усе	мені	можна,	але	мною	ніщо	володіти	не	повинно»	
(1	Коринтян	6:12).

інформація для наставника
Луки 1�:11-1�
Офсайд ставить гравця в таке положення, що він перебуває на 

полі, але не має права грати. Трапляється, що футболіст забиває 
в офсайді гол, проте 
такий гол не зарахо-
вується. Гравець при-
кладав зусилля, але…. 

Буває так і в житті 
— ти наче й живеш, але 
ніби поза життям. 

Ефіопське село Ад-
діс Хівот було заснова-
не 1960 року європей-
ськими місіонерами й 

óðîê 5 

тема. офсайдер 
(Off sider)

З футбольного довідника
Офсайд	 або	 положення	 «поза	 грою»	 —	

правило	 у	 футболі,	 яке	 забороняє	 гравцю	
брати	 участь	 у	 грі	 при	 певному	 положенні	
на	 полі.	 Зазвичай	 порушення	 правила	 оф-
сайду	карається	втратою	м’яча	командою.

У	футболі	офсайд	фіксується,	якщо	в	мо-
мент	 передачі	 м’яча	 гравець,	 якому	 призна-
чається	передача,	перебуває	на	чужій	половині	
поля	й	ближче	до	чужої	лінії	воріт,	ніж	принай-
мні	два	футболісти	команди	супротивника.
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отримало підтримку уряду Ефіопії. Та після марксистського пов-
стання місіонерів вигнали, воду й електрику відключили і тисячі 
жителів цього села залишилися без елементарних засобів для жит-
тя. Так вони живуть і до сьогодні. Це жахливо, але факт. У цьому 
селі живуть люди хворі на проказу.

Ще в давні часи, якщо в людини виявляли перші ознаки прока-
зи, її відразу ізолювали від суспільства. 

Проказа — страшна й огидна хвороба. У більшості випадків 
вона розпочинається зсередини і часто протягом багатьох років 
протікає без будь-яких зовнішніх ознак. У першу чергу вражаєть-
ся нервова система, що призводить до втрати чутливості. Згодом 
хвороба поширюється на всі кості та мозок, так що зв’язки рук та 
ніг втрачають свою силу. Порушуються функції різних органів, 
хвороба виходить назовні, тіло вкривається ранами та виразками, 
відпадають частини тіла.

Годі й уявити, який вигляд мав хворий.
Нещасний мучиться протягом багатьох років аж до смерті. 
Хвороба передавалась від людини до людини під час контакту, 

тому прокажені втрачали стосунки з сім’єю, друзями, жили за міс-
том у повній ізоляції, не мали змоги звернутися до лікаря. А якщо 
хтось виліковувався, то всі розуміли, що це його зцілив Бог. (Під-
твердження ми знаходимо в книзі Левит.)

За часів Ісуса Христа також були такі хворі.
«І	сталось,	коли	Він	ішов	до	Єрусалиму,	то	проходив	поміж	Са-

марією	та	Галілеєю.	І,	коли	входив	до	одного	села,	перестріли	Його	
десять	мужів,	слабих	на	проказу,	що	стали	здалека.	І	голос	піднесли	
вони	та	й	казали:	«Ісусе,	Наставнику,	змилуйсь	над	нами!»	І,	поба-
чивши	їх,	Він	промовив	до	них:	«Підіть	і	покажіться	священикам!»	
І	сталось,	коли	вони	йшли,	то	очистились...»

Хвороба змінювала життя і статус людей. Хворі на проказу по-
винні були, побачивши здорових людей, вигукувати, що вони не-
чисті, та не підходити близько. Це не був вибір самих хворих, про-
каза ставила їх у таке положення.

Сьогодні є багато людей, які не хворіють на проказу, але живуть 
життям, відокремленим від суспільства, своїх рідних, друзів.

У деяких випадках саме суспільство відвертається від них. При-
чиною цього може бути: інвалідність, колір шкіри, колір волос-
ся, інколи зовнішність чи соціальний статус. Така ситуація може 
скластися в класі, колективі, у дворі.

Сьогодні поговоримо про те, коли ми самі себе відокремлюємо 
від інших людей.

мотивація
«Карта мрії»
Кожному учаснику дайте великий аркуш паперу. Приготуйте 
ножиці, клей, фломастери і багато різних кольорових жур-
налів. Нехай кожен зробить свою «карту мрії» використову-
ючи ілюстрації з журналів і дописуючи чи домальовуючи те, 
про що мріє. Зробіть презентацію карт.
Підбийте підсумок: кожен має мрії, і це добре. 
Зараз поговоримо про те, що може руйнувати наші мрії.

біблійний текст: Луки	17:11-13.

питання для дискусії:

01.  Як ви гадаєте, чи може людина, не хвора на проказу, відо-
кремити себе від інших людей?

Сьогодні	багато	людей	саме	так	і	живуть.	Ніби	живуть	в	сім’ях,	
ходять	на	роботу	чи	навчання,	але	водночас	перебувають	в	іншому	
світі.

Що	ж	є	причиною	такого	стану?
За	статистикою,	у	Європі	87	%	молодих	людей	на	перше	місце	у	

своєму	житті	ставлять	Інтернет,	81	%	-	комп’ютерні	ігри.
Комп’ютерна	залежність	стала	проказою	XXI	століття.	Люди	

забувають	про	відлік	часу,	незроблені	справи,	про	сон,	про	рідних.
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Були	 випадки,	 коли	 людина	 сідала	 за	 комп’ютер	 і	 годинами	 не	
могла	відірватись	від	гри,	наслідок	—	смерть	від	нервової	напруги	
та	виснаження.	

Інтернет-залежність,	як	і	проказа,	найперше	руйнує	нервову	сис-
тему,	а	потім	усе	інше:	ти	втрачаєш	стосунки,	не	реагуєш	на	нав-
колишні	події,	тебе	не	цікавлять	почуття	близьких,	ти	стаєш	не-
чутливим	до	чужої	радості,	болю	й	біди.	Результат	—	самотність.

До	аналогічного	результату	приводить	захоплення	субкульту-
рами	і	приналежність	до	певних	угрупувань.	

Молоді	 люди,	 не	 маючи	 перед	 собою	 чіткої	 цілі	 у	 житті,	 для	
того	 щоб	 привернути	 до	 себе	 увагу,	 бути	 не	 такими,	 як	 усі,	 ки-
дають	виклик	сім’ї,	усьому	суспільству.	Часто	молодь	вступає	до	
різних	угрупувань	під	тиском	кримінальних	структур	або	просто	
віддаючи	дань	моді,	не	думаючи	про	наслідки.	

Молоді	люди	самі	себе	відокремлюють	від	радісного	повноцінного	
життя.	Цей	період	життя	пройде,	з	віком	зміняться	цінності	й	
уподобання,	 але	 з	 чим	 залишимось	 ми	 в	 результаті	 неправильно	
вибору.	Адже	жити	нам	з	людьми	і	серед	людей.

Список	того,	що	відокремлює	нас	від	спілкування	з	людьми,	мож-
на	продовжити.	Це	може	бути	телевізор	чи	спорт,	хобі	або	книги	
та	музика.

Прокажена	людина	віддала	б	усе,	щоб	знову	жити	серед	людей,	
ми	ж	часто	самі	себе	ізолюємо	від	них.

02. Як ви вважаєте, де проходить межа між розумним вико-
ристанням Інтернету та залежністю від нього?

Ви	можете	самі	себе	перевірити.
Коли	людина	не	залежна,	вона	любить	життя	і	людей.	Це	зна-

чить,	що	вона	може	співчувати,	радіти,	просити	пробачення,	до-
помагати;	у	неї	хороший	сон,	здоровий	колір	обличчя.	Без	проблем	
така	 людина	 може	 закрити	 програму	 в	 Інтернеті	 й	 узятись	 за	
будь-яку	роботу,	не	дратуючись	при	цьому.

Вільна	людина	говорить	собі:	«Достатньо»	—	і	вимикає	комп’ютер.

Не	 залежна	 людина	 говорить	 собі:	 «Стоп»	 -	 і	 не	 заходить	 на	
порнографічний	сайт.

Така	 людина	 не	 поспішає	 закривати	 або	 вимикати	 монітор,	
коли	до	кімнати	заходить	хтось	інший.

Які	ж	ознаки	залежної	людини?
Коли	ви	готові	день	і	ніч	сидіти	за	комп’ютером	і	дратуєтесь	

та	протестуєте	на	зауваження	інших.
Зниження	 успішності	 в	 навчанні.	 З	 часом	 відсутність	 спілку-

вання	і	втрата	друзів	у	реальному	житті.
Роздратування,	поганий	сон.
Байдужість	до	всього.
Важливий	сигнал:	коли	життя	будь-кого,	людини	чи	тварини,	

перестає	бути	цінним	для	вас.
Пропонуємо	вам	пройти	тест	і	визначити,	наскільки	ви	залеж-

ні	від	комп’ютера.

тест
1. Наскільки ви відчуваєте себе залежним від Інтернету (чи ду-

маєте ви про попередні он-лайн сеанси і з нетерпінням че-
каєте наступних)?

2. Чи відчуваєте ви потребу в збільшені часу, проведеного в Ін-
тернеті?

3. Чи були у вас марні спроби контролювати обмеження або 
вихід з Інтернету?

4. Чи відчуваєте ви себе втомленим, пригніченим або роздрато-
ваним при необхідності обмеження часу користування або 
виході з Інтернету?

5. Чи перебуваєте ви в режимі он-лайн довше, ніж планували?
6. Чи були у вас випадки, коли ви ризикували отримати про-

блеми на роботі, у навчанні чи особистому житті через 
Інтернет?

7. Чи доводилось вам обманювати членів сім’ї, лікарів чи інших 
людей, щоб не сказати правду, скільки часу ви проводите в 
мережі?
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8. Чи використовуєте ви Інтернет для того, щоб утекти від 
проблем або від поганого настрою (наприклад, від почуття 
безпорадності, вини, роздратування чи депресії)?

Ви вважаєтесь Інтернет-залежним, якщо п’ять і більше від-
повідей на ці запитання — позитивні.

Ознайомившись з цією інформацією, ви можете перевірити 
себе. Ніхто інший за вас зробити цього не може. 

Якщо вам потрібна допомога, пам’ятайте: не було жодного 
разу, щоб хтось просив Ісуса про милість і Христос не відгукнув-
ся. Зверніться до Нього.

03.  Що потрібно робити, якщо ми помічаємо за собою, що 
стаємо залежні?

Найперше	—	захотіти	звільнитися	від	цього.	
Одному	важко.	Важливо	бути	комусь	 із	 людей	підзвітним.	Це	

може	 бути	 ваш	 друг,	 брат	 чи	 сестра,	 можливо,	 батьки	 чи	 вчи-
тель,	ви	краще	знаєте	кому	довіритись.	Попросіть	їх	часто	вам	
дзвонити	і	цікавитись	тим,	де	ви	і	що	в	цей	момент	робите.	Будь-
те	перед	ними	чесними,	скільки	часу	ви	проводите	в	Інтернеті	та	
що	робите.

Прикладайте	максимум	зусиль	 і	пам’ятайте,	що	поразка	веде	
за	собою	наступну	поразку,	а	перемога	нову	перемогу.

Більше	гуляйте	на	свіжому	повітрі,	проводьте	час	зі	своїми	дру-
зями,	рідними,	цікавтесь	їхнім	життям.

Ставте	перед	собою	цілі	і	почніть	працювати	над	їх	досягненням.
Вносьте	 в	 своє	 життя	 багато	 кольорів,	 радійте,	 усміхайтесь	

і	пам’ятайте:	самотність	—	це	не	привілей,	а	проблема,	тому	не	
шукайте	її.

Бог	завжди	готовий	вам	допомогти.	Звертайтесь	до	Нього	в	мо-
литві,	 Він	 чує	 і	 допомагає,	 та	 вміє	 берегти	 таємниці.	 Читайте	
Біблію,	слухайте	гарну	музику	і	пам’ятайте:	життя	—	це	прекрас-
ний	дарунок	кожному	з	нас.

висновок
Під час гри у футбол є так зване положення «поза грою». 

Футболіст перебуває на футбольному полі, але не має права 
грати. Якщо гравець у цей момент забиває гол, то він не зара-
ховується. Ти ніби і в грі, і в той же час поза грою.

Прокажених хвороба ізолює від суспільства, вони живуть, 
але не таким життям, як усі люди.

На жаль, багато людей самі себе ізолюють, ставши за-
лежними.

Різниця між прокаженими і залежними — одні стражда-
ють від хвороби, а інші самі наражаються на «хворобу», шу-
кають її, та наслідки однакові.

Прокажені Залежні
Ізоляція Ізоляція 

Руйнування нервової системи Руйнування нервової системи
Втрата чутливості Втрата чутливості

Спілкування лише всередині групи Спілкування лише всередині групи
Їм міг допомогти тільки Бог Їм міг допомогти тільки Бог

Залежна людина втрачає можливість живого спілкування, 
вона перестає жити життям живих людей.

Чи не набагато краще бути благословенням для людей? 
Жити так, щоб люди раділи зустрічі з нами. 

Варто прийняти рішення й остерігатися залежності. Сто-
сунки з рідними та друзями, реальне життя варті того, щоб 
ними цінувати. 

На початку уроку ви робили карту своїх мрій. Прикріпіть 
її у своїй кімнаті і починайте робити перші кроки, щоб ваші 
мрії здійснилися. І нехай ніщо не стає на заваді цьому.

 риторичне Запитання: 
Ти живеш у реальному світі?
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цілі:
1. Показати, що нестандартні ситуації у житті — 

це не кінець, а зупинка.
�. Закликати виходити з кожної ситуації 

переможцем з Божою допомогою.

Золотий вірш: 
«І	знаємо,	що	тим,	хто	любить	Бога,	хто	покликаний	
Його	постановою,	усе	допомагає	на	добре»	

(Римлян	8:28).

інформація для наставника
Книга Йова 1, �, ��:�б-1�.
Тайм-аут або перерва у футболі дається для того, щоб футболіс-

ти могли перепочити, отримати настанови.
Часто буває, що після 

тайм-аута футболісти 
починають грати краще 
і здобувають перемогу. 
Трапляється і навпаки.

У житті людей також 
є так звані тайм-аути. 
Це може бути будь-що, 
коли людина ніби зупи-
няється в житті.

На прикладі Йова подивимось, як це відбувається і які має наслідки.
Йов жив приблизно за дві тисячі років до Різдва Христового у 

країні Уц, у північній частині Аравії. 
Його ім’я в перекладі з єврейської означає «пригнічений, гна-

ний». Це був справедливий та добрий чоловік, який у своєму житті 
завжди намагався догодити Богові. Він мав велике багатство, чис-
ленні отари різної худоби. Утіхою для нього була велика та дружна 
сім’я: він мав сімох синів та трьох дочок.

Але диявол позаздрив Йову і почав намовляти Бога на праведно-
го Йова: «Невже даремно богобійний Йов? Забери у нього все, що є, 
— чи благословить він Тебе?» Бог, щоб показати всім, наскільки вір-
ний Йому Йов, дозволив дияволу забрати в нього все, що він мав.

І ось в один день розбійники забрали у Йова всю худобу, повби-
вали слуг, а страшна буря зруйнувала будинок, у якому були зібрані 
всі його діти, і вони загинули. Але Йов не лише не похулив Бога, але й 
сказав: «Бог дав, Бог і взяв; нехай буде благословенне Ім’я Господнє».

Посоромлений диявол не задовільнився цим. Він знову почав 
зводити наклеп на Йова: «Чоловікові не важко витримувати горе, 
коли він сам здоровий, але наведи на нього хворобу, тоді побачиш, 
що він зречеться Тебе». 

Бог дозволив дияволу забрати у Йова ще й здоров’я. Проте й це 
випробування не змусило його зректися Господа.

У житті людини реакція рідних та друзів на її проблеми не завжди 
правильна. Друзі Йова прийшли до нього, сім днів мовчали, а потім 
по черзі доводили йому, що він згрішив перед Богом. У ті часи вважа-
ли, що якщо у людини нещастя, значить, вона згрішила і Бог її карає.

І коли в нашому житті проблеми, наші друзі теж часто пропону-
ють неправильний вихід із проблеми: тютюн, алкоголь, психотропні 
речовини, ігнорування проблеми, втечу з дому або ж закінчення 
життя самогубством. Усе це лише заводить у пастку. Вихід ми бачи-
мо на прикладі Йова — залишатися вірним Богові. Хоча справжня 
причина бід, що спіткали Йова, залишалася для нього незбагнен-
ною, він вірив у правду Божу.

З футбольного довідника
Тайм-аут	 (англ.	 time	 out)	 —	 перерва	 в	

спортивних	іграх	на	прохання	команди,	 її	
тренера	або	спортсмена,	передбачена	пра-
вилами.	У	футболі	тайм-аут	—	це	15-хви-
линна	перерва	між	двома	таймами	матчу.

Під	час	тайм-ауту	тренер	дає	гравцям	ко-
рисні	поради	щодо	ведення	та	техніки	гри.	
У	 цей	 час	 футболісти	 мають	 можливість	
перепочити.

óðîê 6 

тема. тайм-аут
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Яка ж подальша доля Йова?
Після того, як Бог на прикладі Йова показав усім зразок вірності 

й терпіння, до Йова повернулося здоров’я. У нього знову народи-
лося сім синів і три дочки, а худоби стало вдвічі більше. Жив Йов 
ще сто сорок років у пошані, спокійно, благочестиво, щасливо й 
побачив ще чотири покоління своїх нащадків.

Історія Йова вчить нас, що нещастя Бог допускає і в житті пра-
ведників для ще більшого утвердження їх у добрі, для посоромлен-
ня диявола і для прославлення правди Божої. Також ще один, не 
менш важливий урок можна взяти з цієї історії — потрібно бути 
співчутливим до нещасних.

У нашому житті трапляються різні ситуації. Важливо те, як ми 
поводимося в них. Коли радість та перемога, реакція у всіх майже 
однакова: усмішки, задоволення, захоплення. Страждання, горе, 
випробування, поразки — це такі моменти, які виявляють, хто ми 
є насправді. І ось саме такі моменти або ламають наше життя, або 
виводять його на новий рівень, подібно як у Йова.

Деякі проблеми назавжди зникнуть із нашого життя, якщо ми 
візьмемо з них урок, і ще більше посиляться, якщо ми будемо нарі-
кати й шукати винних.

мотивація
Дайте усну характеристику відомій людині, не називаючи її, 
нехай підлітки відгадають, про кого йдеться. 
Роздайте кожному учаснику дискусії аркуш паперу, і нехай 
кожен напише зверху своє ім’я та прізвище. Зберіть аркуші 
і знову роздайте, але так, щоб нікому не потрапив аркуш з 
його іменем. Тепер нехай кожен дасть характеристику тому, 
чиє ім’я написане на його аркуші. 
Зберіть аркуші і зачитайте характеристики кожного, а учас-
ники нехай здогадаються, хто це.
Ми щойно свідчили один про одного.
У Біблії є історія, коли Сам Бог свідчив про людину.

біблійний текст: Книга	Йова	1,	2,	42:9б-17.

питання для дискусії:

01.  Чому Бог дозволив, щоб у житті праведного Йова трапи-
лися такі лиха?

Бог	допустив	страждання	в	житті	Йова	не	тому,	що	той	зро-
бив	щось	неправильно	чи	не	мав	віри	або	ж	був	злою	людиною.	Таких	
причин	не	було.

У	цій	ситуації	Бог	підкреслює	вірність	Йова,	хвалиться	ним	пе-
ред	 сатаною.	 Варто	 було	 б	 замислитися:	 чи	 нами	 можна	 похва-
литися?	Завдяки	таким	випробуванням	Йов,	мужньо	пройшовши	
їх,	стає	ще	більш	досконалим.	Бог	дає	йому	глибоке	розуміння	Себе	
Самого:	«Тільки	послухом	уха	я	чув	був	про	Тебе,	а	тепер	моє	око	ось	
бачить	Тебе»	(Йова	42:5).	У	важких,	нестерпних	стражданнях	Йов	
здобуває	великий	досвід	та	силу.

02.  Яку ситуацію в житті можна назвати важкою? 
Це	будь-яка	ситуація,	яка	«вибиває»	людину	зі	звичного	ритму	

життя,	опановує	її	думки,	забирає	радість,	працездатність,	сон.
Це	може	бути	смерть	чи	хвороба	близької	людини,	неприємності	

на	роботі,	труднощі	в	навчанні,	розлука.	«Модною	хворобою»,	яка	
спричиняє	 важку	 ситуацію,	 сьогодні	 вважають	 депресію.	 Людина	
втрачає	інтерес	до	свого	життя,	життя	рідних	та	близьких	лю-
дей,	перестає	слідкувати	за	собою.	У	людини	в	стані	депресії	прояв-
ляються	ознаки	різних	хвороб	за	їхньої	відсутності.	

Йов	мав	усі	підстави	впасти	в	депресію,	але	він	не	дав	цій	хво-
робі	здолати	його.	

03.   Чому в життя людей приходять важкі часи?
Кожна	людина	у	якісь	періоди	свого	життя	переживає	важкі	часи.
Розглянемо	деякі	ситуації.
Якщо	людина	живе	не	за	Божими	законами,	порушує	їх,	вживає	
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алкоголь,	 наркотики,	 веде	 аморальний	 спосіб	 життя,	 вона	 сама	
собі	наповнює	життя	труднощами,	проблемами,	хворобами.

Є	ще	одна	причина,	чому	люди	страждають,	—	унаслідок	своїх	
неправильних	дій,	бо	принцип	«що	людина	сіє,	те	й	жатиме»,	сто-
сується	усіх.

Люди	страждають	ще	й	з	тієї	причини,	що	живуть	у	 грішно-
му,	 зіпсованому	світі.	Зло,	яке	панує	у	 світі,	несе	 с	 собою	біль	та	
страждання	у	життя	людей.

Люди,	які	живуть	за	Божими	законами,	також	зазнають	страж-
дань.	Причиною	може	бути	те,	що	Бог	бажає,	аби	ми	духовно	зрос-
тали	та	міцніла	наша	віра.	

Усі	люди	можуть	мати	страждання	для	того,	щоб	розкаятись	у	
своїх	гріхах,	проаналізувати	своє	життя,	щоб	не	наробити	помилок.

Але	в	будь-яких	обставинах	нашого	життя	слід	пам’ятати,	що	
Бог	завжди	поруч,	Він	не	відвернувся	від	нас,	Він	не	отримує	насо-
лоди	від	наших	страждань.	Наша	вірність	Йому	—	перший	крок	до	
виходу	з	важкої	ситуації.

04.  Як виходити з важких ситуацій?
Усі	ми	зустрічаємо	в	житті	труднощі,	але	чи	усім	вдається	їх	

долати?	Бог	не	покидає	нас	навіть	тоді,	коли	нам	здається,	що	ми	
в	пастці.

Коли	у	вашому	житті	бувають	такі	моменти,	як	у	Йова,	і	не-
можливо	зрозуміти,	чому	все	так	погано,	перш	за	все:	

-	 подумайте	 про	 Бога.	 Пам’ятайте,	 що	 Він	 любить	 вас	 не	 за	
щось,	а	тому	що	ви	є;

-	подумайте	про	себе.	Згадайте,	що	у	вас	були	й	успішні	дні	і	є	ті	
сфери,	у	яких	ви	досягли	успіху;

-	подумайте	про	людей.	Якщо	люди	підставили	вас	під	удар,	чес-
но	поговоріть	з	ними	і	спробуйте	якнайкраще	вийти	з	конфлікту.

Випробування	не	питають	у	нас	дозволу,	чи	можна	прийти,	вони	
просто	приходять.	Наші	тісні	стосунки	з	Богом	допоможуть	нам	
правильно	реагувати	на	складні	обставини	життя.	

висновок
Футбольний матч складається з двох таймів тривалістю 45 

хвилин кожний. Між ними перерва 15 хвилин. Це і є тайм-аут.
У цей час тренер дає поради футболістам стосовно техні-

ки гри, кожен із гравців має можливість оцінити свої дії. Час-
то після правильної переоцінки і врахування порад тренера 
команда досягає перемоги.

Так і в нашому житті. Важкі, нестандартні ситуації — ніби 
тайм-аут, ніби зупинка в житті, яка ділить його на дві части-
ни: до і після.

Питання: ким ми вийдемо з цієї ситуації — переможцем 
чи переможеним?

Йов вистояв, і Бог його нагородив сповна. Пригадуєте, що 
про нього сказав Бог? 

На початку уроку кожен із вас слухав свою характеристи-
ку. Чи є у вас ті якості, які допоможуть вам вистояти у вип-
робуваннях?

Якщо ні, то, можливо, варто замислитися над тим, на що 
вам потрібно звернути увагу? 

Існує така думка: важкі хвилини життя роблять нас мудрі-
шими, ми вчимося глибоко оцінювати ситуації, які трапля-
ються з нами, духовно зростаємо.

Отже, коли приходить важка ситуація, то варто зроби-
ти перший переможний крок — змінити своє ставлення до 
неї. Не впадати у відчай, піддавшись важким думкам, а бути 
відкритим до допомоги людей. Не ставити багато запитань, 
а помолитися Богу й бути вірним Йому. Важливо пам’ятати 
приклад Йова — залишившись вірним Богу, не зламавшись у 
цій ситуації, він отримав усе, що втратив, і навіть більше. 

риторичне Запитання:
Зі своїх нелегких ситуацій ти виходиш переможцем чи..?
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цілі:
1. Показати, до чого призводить загравання з гріхом.

�. Заохотити підлітків берегти 
своє життя в чистоті.

Золотий вірш: 
«Стережися	молодечих	пожадливостей,	
тримайся	правди,	віри,	любові,	миру	з	тими,	
хто	Господа	кличе	від	чистого	серця»	

(2	Тимофія	2:22).

інформація для наставника
Книга Суддів 1�:1-��; 1�:1-�; 1�:1-�0.
За недотримання правил гри у футболі (груба гра, з’ясування 

стосунків із суддею, симуляція на полі) футболіст отримує жов-
ту картку. У 
випадку другої 
жовтої картки, 
гравець відразу 
ж отримує чер-
вону, а це — ви-
далення з поля, 
до того ж він 
пропускає на-
ступний матч.

На місці футболіста ви хотіли б грати з гравцем, який поводить-
ся агресивно, зумисне затягує час? Хотіли б, щоб у вашій команді 
була людина, на яку складно розраховувати в наступному матчі, 
тому що немає гарантії, що вона буде допущена до гри, навіть якщо 
на її рахунку багато голів?

А який гравець вважається сильним: той, на рахунку якого по-
ряд із кількістю забитих голів не менша кількість карток, чи гра-
вець, який славиться не лише забитими голами, але й тактовною 
врівноваженою грою?

Це у футболі. А зараз ми поговоримо про те, як у житті люди 
отримують жовті або червоні картки і які це має наслідки.

Одним із найсильніших чоловіків в історії, безперечно, був 
Самсон. У часи, коли він жив, ніхто не фіксував рекордів, але опис 
учинків, які здійснив Самсон, просто вражає. Самсон розтерзав 
лева, як козеня. Оточений ворогами, він схопив міську браму з 
обома косяками, підняв їх разом із засувом, поклав на плечі й від-
ніс на вершину гори. Самсон сам один вступив у бій з цілою ар-
мією филистимлян і вбив в одній битві 1000 чоловік.

У Самсона було багато заслуг, але сьогодні ми будемо говорити 
не про силу, а про слабкість цієї сильної людини. Точніше, про те, 
що зробило його слабким. У Священному Писанні історія Самсона 
поміщена не для того, щоб вразити його силою, а застерегти від 
помилок, які можуть повалити на землю навіть такого силача, як 
Самсон.

Історія Самсона представлена на тлі протистояння двох народів: 
филистимлян та ізраїльтян. Обидва ці народи були прибульцями 
в ханаанській землі. Филистимляни були сильним і войовничим 
народом. Дуже часто Бог використовував їх для покарання ізраїль-
тян за відступництво. Саме це й відбувалося за днів Самсона.

Самсон був помазаником Божим, на ньому була особлива сила 
Божа, він був присвячений для Господа і названий назореєм. На-
зорей повинен був мати відмітні ознаки перед людьми: не стригти 
волосся, не пити вина, не торкатися мертвих.

З футбольного довідника
Жовта	картка	—	знак	попередження	у	спорті.
У	 футболі	 діє	 правило,	 згідно	 з	 яким	 дві	 жовті	

картки,	показані	гравцеві	протягом	одного	матчу,	
прирівнюються	до	червоної	картки.

Червона	картка	—	знак	видалення	гравця	з	поля	
чи	дискваліфікації,	у	деяких	видах	спорту.

Жовта	й	червона	картки	були	введені	на	чемпіонаті	
світу	з	футболу	в	1970	році,	який	проходив	у	Мексиці,	
за	ініціативою	футбольного	судді	Кена	Астона.

óðîê 7 

тема. порушення правил
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Бог дав Самсону гігантську силу для того, щоб він звільнив 
Ізраїль від панування филистимлян. Поряд з його великими под-
вигами та перемогами історія яскраво описує його найглибші по-
разки, і всі вони пов’язані з жінками-филистимлянками. Усупереч 
волі батьків і незважаючи на Боже застереження, Самсон вибрав 
наречену з чужого народу. У результаті він зазнав принизливої по-
разки: вона вивідала у нього таємницю й розповіла синам свого 
народу, а потім вийшла заміж за іншого. Здавалося б, отримавши 
таке попередження (своєрідну жовту картку), Самсон мав би зро-
бити висновки, але, на жаль, не зробив.

І історія з Делілою яскраво показує це.
Филистимляни заплатили велику суму Делілі, щоб вона виві-

дала секрет сили Самсона. Вона почала вмовляти його відкрити 
таємницю своєї сили. І наш герой розпочав небезпечну гру, отри-
муючи одну за одною жовті картки.

• Картка № 1. У відповідь на вмовляння Деліли Самсон приду-
мав історію про те, що втратить свою силу, якщо його зв’яжуть 
сімома мокрими шнурами. Невдовзі він прокинувся пов’язаний 
саме так, як він сказав, а поруч побачив филистимлян, що бажа-
ли його смерті. Однак ми бачимо, що цей випадок його нічого 
не навчив.

• Картка № 2. Самсон почав далі бавитися, вигадуючи нові іс-
торії. Цього разу він розповів про мотузки, що не були у вжитку, 
які повинні були позбавити його сили. Але Деліла зрозуміла, що це 
всього лиш нова вигадка, коли Самсон розірвав їх на собі, як нит-
ки. Дивно, але факт — з боку Самсона знову ніяких підозр щодо 
хитрощів Деліли. Ця ситуація його теж не насторожила.

• Картка № 3. Наступна його вигадка: увіткати сім його кіс у 
тканину й прибити цвяхом до ткацької дошки. Таке легковажне 
поводження свідчить про те, що він продовжує йти на поводу у 
Деліли. І в результаті настає страшний фінал.

Червона картка. Відкривши істинний секрет своєї сили, роз-
повівши про те, що бритва не торкалася його голови від народ-

ження, він стає уразливий для ворогів. Деліла, побачивши, що він 
цього разу сказав правду, присипляє Самсона, остригає його во-
лосся й кличе филистимлян. Коли обітницю посвячення було по-
рушено, Господь відступив від Самсона, і він втратив свою незви-
чайну силу. Тому вороги схопили його, позбавили очей і з ганьбою 
кинули до в’язниці.

Потім його привели в язичницький храм для розваги натовпу.
Радісні филистимляни віддавали хвалу своєму богові Дагонові 

за перемогу над Самсоном. Але Самсон знав істинну причину 
своєї поразки. Він розумів, чому Бог відступив від нього. Поки 
Самсон перебував у в’язниці, волосся у нього знову відросло. У 
той момент, коли навколо Самсона були тисячі филистимлян, він 
молиться: «Владико Господи, згадай же про мене, та зміцни мене 
тільки цього разу, Боже, і нехай я пімщу филистимлянам одну 
пімсту за двоє очей своїх!» Самсон зрушив з місця два середніх 
стовпа, на яких тримався будинок, і тоді «впав той дім на воло-
дарів та на ввесь той народ, що в ньому... І були ті померлі, що він 
повбивав їх при своїй смерті, численніші за тих, що повбивав їх 
за свого життя».

Филистимляни — біблійний прообраз гріховного світу. Світ 
приваблює своєю красою, гарантує задоволення, манить красиви-
ми обіцянками, але за своєю суттю він агресивний, підступний, 
жорстокий.

Історія Самсона мала б інший кінець, якби він правильно ре-
агував на попередження, не порушував Божих правил і тікав від 
гріха.

мотивація
Гра «Заборонене слово»
Поясніть підліткам, що, відповідаючи на запитання, не мож-
на промовляти деяких слів. Ті, хто використовує заборонені 
слова, вибувають із гри.
1. Що таке футбол? (заборонене слово м’яч).
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2. Хто такий наставник? (заборонене слово ім’я наставника)
3. Як вітають іменинника? (заборонене слово подарунок)
4. По чому визначають час? (заборонене слово годинник)
5. Що наряджають на новий рік? (заборонене слово ялинка)
6. Які основні персони на весіллі? (заборонене слово наречена)
7. Як розпалити вогнище? (заборонене слово дрова)
8. Що роблять люди у вихідні? (заборонене слово відпочи-
вають)
Насправді виконати завдання не так уже й важко, якщо доб-
ре пам’ятати про умови гри. У нашому житті теж існує низка 
правил, яких нам важливо дотримуватись. У грі для того щоб 
стати переможцем, достатньо було не назвати одне слово, а 
що нам в житті заважає бути переможцями?

біблійний текст: Суд.	16:	4	-21.

питання для дискусії:

01.  Що ж все-таки погубило Самсона?
Часто	кажуть,	що	Самсона	погубили	жінки.	Але	насправді	його	

погубив	власний	егоїзм,	особисті	амбіції,	відсутність	почуття	від-
повідальності	за	інших,	відсутність	самодисципліни.	І	саме	це	при-
звело	до	похоті.

Словник	Даля	так	пояснює	слово	«хіть»:	«пристрасне	бажання	
чогось	забороненого	Богом».	

Самсон	хоч	і	носив	на	собі	деякі	відмітні	ознаки	посвяти	Богу,	
але	жив	для	задоволення	своїх	бажань.	Він	жив	подвійним	життям:	
носив	звання	назорея,	але	не	мав	щирих	стосунків	із	Богом.

Сьогодні	сатані	вдалося	переорієнтувати	світ	на	задоволення	
похоті.	Люди	ставлять	насолоду	за	найвищу	мету	життя	і	вва-
жають	її	головним	мотивом	людської	поведінки.	Заради	задоволен-
ня	бажань	люди	готові	переступити	будь-які	моральні	норми.	При	
цьому	вважаючи	себе	християнами.

Ми	повинні	віддалятися,	тікати	від	пожадливостей.	На	жаль,	
деякі	християни	чинять,	як	Самсон:	вони	йдуть	в	доми	филистим-
лянок,	тобто	на	територію	гріха,	і	там	намагаються	показати	
себе	і	свою	силу.

Але	це	призводить	не	до	перемоги,	а	до	великої	й	гіркої	поразки.

02.  Як перемагати похіть у своєму житті?
•	Щоб	видалити	похіть	зі	свого	життя,	необхідно	прийняти	рі-

шення	докласти	до	цього	зусилля.	Недостатньо	тільки	в	молит-
вах	просити:	«Господи	спаси,	видали…»	Він	так	не	допоможе,	тому	
що	Він	очікує	практичних	дій	з	нашого	боку.

•	Тікай	—	це	дія!	Не	тренуйся	у	витривалості	поряд	з	тим,	що	
викликає	у	тебе	похіть.	Не	доводь,	що	ти	зможеш	устояти,	краще	
уникай	зони	гріха.

•	Пам’ятай,	що	бажання	Бога	стосовно	нас	є	важливішими	від	
наших	бажань.

•	Ніде	в	Біблії	не	написано,	що	Самсон	мав	друзів,	він	намагався	
сам	здійснювати	свої	подвиги	заради	особистого	досягнення	та	за-
доволення.	

Вибирай	 таких	 друзів,	 які	 не	 будуть	 підштовхувати	 тебе	 до	
гріха,	 а	 навпаки	 допомагатимуть	 не	 захоплюватися	 тим,	 що	
викликає	пожадливість	та	віддаляє	від	Бога.

•	 Не	 проводь	 бездіяльно	 часу	 в	 Інтернеті	 або	 біля	 телевізора,	
адже	саме	тоді	ти	найбільше	вразливий.

•	Не	роби	членів	свого	тіла	інструментами	похоті.
•	Приймай	у	своєму	житті	рішення	обдумано,	виважено,	а	не	ім-

пульсивно,	на	емоціях.

висновок
У житті, як у футболі, порушення спричиняють по-

передження (жовті картки), а потім видалення (червона 
картка). Ось тільки в грі видалення не таке страшне, як у 
житті.
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Дуже багато «хороших» людей зруйнували своє життя 
тільки тому, що не могли володіти собою.

Самсон — приклад людини, нездатної опанувати свої емо-
ції та пристрасті.

Якщо футболіст, отримавши жовту картку, не робить пра-
вильних висновків і не починає грати за правилами, є велика 
ймовірність, що незабаром він отримає наступну картку.

Самсон порушував заповіді назорейства одну за одною, і 
це спричинило видалення його з поля життя.

Телебачення, Інтернет, кінофільми, непристойні журна-
ли, книги, що викликають нечисті помисли, сексуально від-
верта реклама, відеофільми, комп’ютерні ігри тощо — це те, 
що викликає у твоїй свідомості похіть і пристрасть, якщо ти 
проводиш з ними бездіяльно свій час.

Відповідальність за рішення лежить на нас і, порушуючи 
правила в нашому житті, рано чи пізно ми отримаємо черво-
ну картку з усіма неминучими наслідками.

риторичне Запитання:
А у твоєму житті вже були «жовті картки»? Як вони вплину-
ли на твої подальші рішення?

цілі:
1. Показати, що Бог є Володарем часу.
�. Закликати підлітків правильно 
розпоряджатися часом.

Золотий вірш: 
«Навчи	нас	лічити	отак	наші	дні,

	щоб	ми	набули	серце	мудре!»	
(Псалом	89:12).

інформація для наставника
Йони �
Для одного футбольного матчу встановлено фіксований час: 

два тайми по 45 хвилин. Це період часу, за який футболісти мають 
можливість здобути 
перемогу. Ніхто з них 
не знає, чи дасть суддя 
в кінці додатковий час, 
і тому завдання фут-
болістів за відведений 
час забити щонайбіль-
шу кількість голів.

 Подібно до гри, ко-
жен із нас має відве-
дений певний час для 
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тема. додаткового 
часу не буде?

З футбольного довідника
Ігровий	час
Футбольний	 матч	 складається	 з	 двох	

таймів	 по	 45	 хвилин	 і	 15-хвилинної	 пере-
рви	між	ними.	За	домовленістю	тривалість	
тайму	може	бути	змінена.	

Доданий	час
У	кінці	кожного	тайму	головний	суддя	до-

дає	до	основного	часу	час,	що	пішов	на	замі-
ни,	втручання	лікарів,	зумисне	затягування	
гри	 тощо.	 Заявлена	 тривалість	 доданого	
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тієї чи іншої справи, 
здобутків, відпочин-
ку, узагалі для життя. 
Біблія говорить, що се-
редній термін життя на 
землі — 70 років, при 
міцнішому здоров’ї — 
80. Як ми можемо ви-
користати час, відведе-
ний нам його Творцем 
— Богом?

Від правильно використаного часу залежить доля людини і на-
віть цілого народу. Це яскраво видно в історії про Ніневію.

Ніневія, заснована Німродом, правнуком Ноя, була розташова-
на на східному березі річки Тібр. Це було дуже велике і розвинене 
місто — високоцивілізована й могутня столиця великої Ассирійсь-
кої імперії. Місто, довжина якого 50-60 км, ширина 20-30 км, було 
добре укріплене, оточене стіною товщиною 15 м (чотири карети 
могли поряд одночасно рухатися по цій стіні), а висотою — 30 м. 
Навколо міста були викопані рови (канали), які під час небезпеки, 
наповнювалися водою. 

Ніневію захищали хоробрі воїни. Разом із хоробрістю їм при-
таманна була нечувана жорстокість і немилосердя. Ця імперія іс-
нувала 1200 років і в покорі й страху тримала багато країн, в тому 
числі й Ізраїль.

На тлі найбільшого процвітання Ніневія переживала одночасно 
період великого духовного занепаду та злодіяння. Споглядаючи на 
їхнє зло, але люблячи ніневітян, Бог посилає пророка Йону, через 
якого дає їм попередження про неминучий суд.

Йоні було повеління: устати і іти. Він так і зробив, але з точ-
ністю до навпаки: пішов у протилежний бік. Він вирушив не до 
Ніневії, а сів на корабель, що направлявся до Таршішу, на західний 
берег Іспанії.

Чому пророк учинив саме так? Для цього могло бути кілька 
причин:

- можливо, він злякався труднощів в дорозі;
- подумав, що Ніневія надто велике місто, щоб голос однієї лю-

дини був почутий;
- Ніневія дуже добре укріплена, тому її мешканці не повірять, 

що їхнє місто може бути зруйноване;
- жителі Ніневії вороже ставилися до Ізраїлю, і Йоні йти в Ні-

невію — це все одно, що єврею в 1940 році відправитись у Берлін, 
щоб сказати фашистам про спасіння;

- Йона знав, що Бог — Справедливий Суддя, але одночасно Він 
є Бог милосердний і бажає прощати тих, хто кається. Можливо, 
Йона не бажав, щоб ніневітяни уникли покарання.

З Яфи до Таршіша кораблі ходили рідко, та Йоні «поталанило». 
Він заплатив за проїзд, сів на корабель і подався на Захід. 

Господь підняв на морі сильний вітер. Буря була така велика й 
страшна, що бувалі моряки так перелякались, що почали молитись 
кожний своєму Богу та викидати речі за борт.

Йона ж у цей час спокійно спав в середині корабля. У відчаї ка-
пітан розбудив його і закликав до молитви. Моряки ж почали ки-
дати жереб, щоб виявити винуватця цієї страшної ситуації. Жереб 
випав на Йону.

Люди почали ставити йому різні запитання, а його відповідь 
була такою: «Киньте мене в море, щоб буря затихла».

І взяли Йону і кинули в море. А Господь звелів великій рибі про-
ковтнути пророка. І був Йона у шлунку кита три дні та три ночі. 
Не важко здогадатись, що перебувати в такому місці не дуже при-
ємно. У такій тісноті та скорботі Йона почав взивати до Господа. 
Це була не просто молитва, а волання відчаю, безпорадності, по-
каяння й надії. 

І звелів Господь рибі виплюнути Йону на берег.
Ступивши на землю, Йона вирушив до Ніневії. Йому довело-

ся зробити коло із-за подорожі у шлунку риби та втратити багато 

часу	 повідомляється	 резервним	 арбітром	 і	
складає	ціле	число	хвилин.	Не	існує	суворих	
правил	про	розрахунок	тривалості:	арбітр	
призначає	 її	«на	око»	 і	може	на	свій	розсуд	
продовжити	гру	—	наприклад,	у	випадку	за-
тримок	протягом	доданого	часу.

На	проведення	пенальті,	призначеного	в	
кінці	тайму,	виділяється	додатковий	час.

Матчі,	що	не	були	дограні	до	кінця,	пере-
граються	заново	або	дограються	—	це	вирі-
шується	згідно	з	регламентом	змагань.
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часу, але все ж таки повернутися туди, куди звелів йому йти Гос-
подь і, зрештою, виконати поставлене завдання.

«І	було	Господнє	 слово	до	Йони	вдруге	таке:	 «Устань,	 іди	до	Ні-
невії,	великого	міста,	і	проповідуй	на	нього	те	слово,	що	Я	говорив	був	
тобі!»	І	Йона	встав,	і	пішов	до	Ніневії	за	Господнім	словом.	А	Ніневія	
була	місто	велике-превелике,	на	три	дні	ходи.	І	зачав	Йона	ходити	
по	місті,	на	один	день	ходи,	і	проповідував	і	казав:	«Ще	сорок	день,	і	
Ніневія	буде	зруйнована!»	І	ніневітяни	ввірували	в	Бога,	і	оголосили	
піст,	і	позодягали	верети,	від	найбільшого	з	них	аж	до	найменшого.	
І	дійшло	це	слово	до	царя	Ніневії,	і	він	устав	зо	свого	трону,	і	скинув	
плаща	свого	з	себе,	і	покрився	веретою,	та	й	сів	на	попелі.	І	він	звелів	
кликнути	й	сказати	в	Ніневії	з	наказу	царя	та	його	вельмож,	гово-
рячи:	«Нехай	не	покуштують	нічого	ані	людина,	ані	худоба,	худоба	
велика	чи	худоба	дрібна,	нехай	вони	не	пасуться,	 і	нехай	не	п’ють	
води!	І	нехай	покриваються	веретами	та	людина	й	та	худоба,	і	не-
хай	сильно	кличуть	до	Бога,	і	нехай	кожен	зверне	з	своєї	дороги	та	
від	насильства,	що	в	їхніх	руках.	Хто	знає,	може	Бог	обернеться	й	
пожалує,	і	відвернеться	з	жару	гніву	Свого,	і	ми	не	погинемо!»	І	поба-
чив	Бог	їхні	вчинки,	що	звернули	зо	своєї	злої	дороги,	і	пожалував	Бог	
щодо	того	лиха,	про	яке	говорив,	що	їм	учинить,	і	не	вчинив»

Звернімо увагу на час, відведений для Ніневії. 
Ми не знаємо: 40 днів від моменту, коли Бог перший раз дав 

повеління Йоні йти і проголошувати, чи 40 днів від повторного 
повеління, чи 40 днів з моменту промови перших слів Йони? Не-
важливо скільки саме днів, це був певний проміжок часу, який був 
даний для того, щоб змінити хід історії життя цілого міста. 

Радісно читати, що ніневітяни повірили словам Йони і покая-
лись у своїх учинках.

Вони не лише покаялися на словах, але й своїми діями (відмо-
ва від їжі та води, скорбота, старі одежі замість шат) підкреслили 
своє рішення.

Не варто нехтувати відведеним нам часом, а використовувати 
його мудро. 

мотивація
Усі бажаючі сідають в коло. З рук в руки передається наве-
дений будильник. Той, у кого в руках задзвенить будильник, 
виходить із гри. (Примітка: будильник потрібно наводити не 
більше як на хвилину, щоб не затягувати часу). Часто ми ду-
маємо, що час у наших руках і ми його контролюємо, та чи 
насправді це так?

біблійний текст:	Йони	3.

питання для дискусії:

01.  Як ви гадаєте, чи змінилось би щось, якби Йона з першого 
разу послухався Бога й пішов в Ніневію?

Звісно,	якби	Йона	відразу	пішов	до	Ніневії	і	мешканці	цього	міс-
та	покаялись,	то	Бог	учинив	би	так	само	—	помилував	ніневітян.	
Та	є	одне	але.	У	нас	немає	історичної	довідки,	скільки	людей	померло	
за	цей	час	в	Ніневії,	поки	Йона	подорожував	на	кораблі	та	в	шлунку	
великої	риби.	Отже,	можна	зробити	висновок,	що	якби	пророк	пос-
пішив	проголосити	Божий	вирок,	то	значно	більша	частина	людей	
мала	б	можливість	змінити	своє	життя	й	покаятись,	та	зробити	
цього	вони	не	зможуть	уже	ніколи.

З	іншого	боку,	якби	Йона	відразу	послухався	Бога,	то	йому	не	до-
велося	б	пережити	весь	той	жах,	коли	він	був	у	шлунку	риби.	

02.  Як ви думаєте, чому саме 40 днів Бог відвів для Ніневії?
У	Біблії	ми	не	знаходимо	відповіді	на	це	запитання.	Але	зрозумі-

ло	одне:	Бог	є	Володарем	часу	і	в	Його	владі	відводити	нам	час	для	
життя,	для	можливості	зробити	ті	чи	інші	справи.

Зауважте:	якщо	людина	повертається	до	Бога,	то	час	стає	 її	
помічником,	а	не	ворогом.
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03.  Що потрібно робити для того, щоб час був нашим помічни-
ком, а не ворогом?

Не	нехтувати	часом.	Приймати	правильні	рішення,	не	відкла-
даючи	на	потім.

Ніневітянам	не	потрібно	було	більше	рахувати	дні	і	з	острахом	
чекати	сорокового	дня.	З	того	моменту,	як	вони	розкаялись	у	своїх	
злих	учинках,	час	був	на	їхньому	боці.

Проаналізуйте	 свій	 день:	 скільки	 часу	 ви	 спілкуєтеся	 з	 Богом,	
скільки	часу	проводите	зі	своїми	близькими,	скільки	часу	вкладаєте	
у	свій	розвиток,	а	скільки	біля	комп’ютера	просто	за	грою,	скільки	
часу	ви	відпочиваєте,	а	скільки	просто	байдикуєте,	і	скільки	зали-
шаєте	для	добрих	справ…	Список	можна	продовжувати.

Є	те,	що	вбиває	наш	час:	лінь,	ненависть,	байдужість.
Як	у	тебе	з	цими	«товаришами»?
Бог	—	Володар	часу,	і	якщо	Господь	на	нашому	боці	і	ми	маємо	з	

Ним	гарні	стосунки,	тоді	ми	зможемо	приймати	правильні	рішен-
ня	в	плануванні	часу	і	мудро	розпоряджатись	ним.	

практичне Завдання

1. Запропонуйте підліткам спланувати свій день, нехай вони поді-
ляться (за бажанням) своїми результатами. Покажіть свій що-
денник планувань.

2. Дайте завдання порахувати число прожитих днів. Наприклад, 
хтось із ваших вихованців прожив 4837 днів. Підкресліть, що бу-
дуть інші дні, а цей, 4837-й день, більше ніколи не повернеться, 
закличте цінувати дні, планувати і не витрачати час намарно.

тематична статистика
Звичайна	людина	живе	в	середньому	77	років.	Це	становить	28	

000	днів,	670	000	годин,	40	000	000	хвилин.
Звичайна	 людина	 щодня	 40	 хвилин	 спілкується	 по	 телефону.	 Це	

становить	20	годин	на	місяць,	10	днів	на	рік,	2	роки	життя.

Звичайна	людина	щодня	1	годину	проводить	у	ванній	кімнаті,	
що	становить	30	годин	на	місяць,	15	днів	на	рік,	3	роки	життя.

Звичайна	 людина	 щодня	 26	 хвилин	 переодягається.	 Це	 стано-
вить	13	годин	на	місяць,	7	днів	на	рік,	1	рік	життя.

Звичайна	людина	щодня	проводить	3	години	біля	телевізора.	Це	
становить	90	годин	на	місяць,	45	днів	на	рік,	9	років	життя.

Звичайний	 християнин	 щодня	 проводить	 менше	 10	 хвилин	 у	
спілкуванні	з	Богом	Всесвіту,	найкращим	Другом,	Спасителем	сві-
ту,	Творцем	часу.	Це	менше	6	годин	на	місяць,	менше	3	днів	на	рік,	
менше	7	місяців	за	все	життя.

висновок
На прикладі Ніневії ми бачимо, що Бог має плани стосов-

но людей. Одне залишається за нами: вибір, коли ми це зро-
бимо. Багато молодих людей говорять: я завтра зроблю те чи 
інше, я завтра почну служити Богу. А що, якщо завтра візьме 
і не прийде і часу більше не буде?

Чи не будемо ми потім жалкувати за втраченим часом?
Бог дає нам час, щоб досягати певних успіхів, навчатись, 

дружити. 
Футболістам відведено 90 хвилин для того, щоб отри-

мати перемогу. Звичайно, інколи дається додатковий час, 
але наперед ніхто не знає, скільки це буде хвилин і чи вза-
галі вони будуть. Тому важливо максимально викладатися 
в грі, використовувати всі можливості, щоб забити гол чи 
серію голів.

Коли закінчиться гра, скільки б разів футболісти не вціля-
ли у ворота, це не принесе перемоги та захвату на трибунах.

Для того щоб, озираючись назад, бути задоволеним жит-
тям, потрібно планувати свій час.

На які пункти важливо звернути увагу, коли плануєш час:
- скільки часу ти хочеш кожен день виділяти для Бога 

(читати Біблію, розмірковувати, молитись);
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- скільки часу ти навчаєшся вдома і в школі чи іншому 
навчальному закладі;

- скільки часу ти хочеш виділити для близьких та друзів 
(поспілкуватись, прогулятись…)

- скільки часу проводити за комп’ютером (враховуй, якщо 
деякі уроки ти також робиш за комп’ютером)

- обов’язково виділи час на відпочинок та спорт;
- час для роботи (прибирання в будинку, допомога бать-

кам);
- було б добре виділити час для добрих справ (можливо, не 

кожний день, але іноді потрібно провідати хворих, допомог-
ти старій людині);

- ти можеш дописати свої пункти. 
І ще одна порада: не залишай на завтра те, що можна зро-

бити сьогодні.
На перший погляд, тобі може здатися, що таке життя дуже 

нудне і жити за планом нецікаво. А ти спробуй!
Ніщо не приносить більшої насолоди, як недаремно прожи-

тий день, а особливо якщо в цьому дні було місце для Бога.
Пам’ятай Ніневію і її мешканців та час, відведений для них 

Богом. Ми не знаємо, скільки у нас часу.
Пам’ятай, що з Богом час стає твоїм помічником, а не во-

рогом.
Отже, спробуємо планувати і використовувати з користю 

час, відведений нам, щоб у кінці стати переможцями, адже 
життя важливіше за гру.

риторичне Запитання: 
Порахуй, скільки часу ти проводиш даремно?

цілі:
1. Показати, що в цьому світі реально зберегти 
себе від гріха.
�. Спонукати підлітків жити таким життям, щоб бути 
готовими в будь-який момент зустрітися з Богом.

Золотий вірш: 
«Отже,	пильнуйте,	бо	не	знаєте,	
в	який	день	прийде	ваш	Господь»	

(Матвія	24:42).

інформація для наставника
Буття �,�
Коли зазвучав фінальний свисток, усі знають — гра закінчена. 

Для однієї команди фінальний свисток приносить радість перемо-
ги, для іншої — розчарування поразки. 
Після фінального свистка на результат 
гри ні судді, ні тренер, ні гравці, ні вболі-
вальники ніяк не можуть вплинути.

У житті людини рано чи пізно прихо-
дить фінал. За часів Ноя фінальний свис-
ток прозвучав для всього людства. 

У Біблії не так багато написано про те, 
що відбулося за 1500 років від Творіння 
до Всесвітнього потопу. 

óðîê 9 

тема. фінальний свисток

З футбольного 
довідника

Фінальний	 свисток	
—	дає	сигнал	про	закін-
чення	тайму	чи	матчу.	
Усе,	що	відбувається	на	
полі	після	цього	сигналу,	
порушення	 чи	 забиті	
голи,	на	результат	мат-
чу	впливу	на	мають.
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Ми читаємо про те, що земля наповнилася злодіяннями і Бог 
розкаявся в тому, що створив людину. Серед усього розбещеного 
народу жив один праведний Ной зі своїм сімейством. Незважаючи 
на несправедливість і неприкрите лиходійство, що процвітало в 
усьому світі в той час, йому вдалося залишитися незаплямованим 
і незіпсованим. 

Господь вирішив навести на світ потоп, тому що люди не при-
пиняли свої злодіяння. Але праведного Ноя Бог вирішує врятува-
ти і велить йому будувати ковчег. Ной 120 років, будуючи ковчег, 
свідчив людям про прийдешній суд. Бог дає людям сто двадцять 
років, щоб вони могли осмислити свою поведінку, залишити злі 
вчинки й покаятися. Всевишній не прискорив роботу Ноя чудес-
ним чином — ковчег не був завершений за більш короткий термін. 
Чому? Щоб дати можливість людям покаятися в гріхах і виправи-
ти свою поведінку. Можна припустити, що сучасники Ноя з ці-
кавістю спостерігали за його роботою. Коли його запитували, чим 
він зайнятий, Ной пояснював, що Бог виніс вирок про знищення 
людства, і якщо люди не схаменуться, вони будуть знищені. Але 
ніхто не вірив йому, усі сміялися, не надаючи його словам ніякого 
значення.

На жаль, логіка людей, їхнє пізнання не могли вмістити цієї ін-
формації, дуже неправдоподібно це все звучало (люди ніколи до 
цього не бачили дощу, земля зрошувалася росою). Але від того 
вірили люди чи ні, плани Божі не змінилися. Настав час, ковчег 
збудували, Ной з сім’єю та тваринами зайшли всередину. Ной не 
знав, у який саме день Господь Своєю рукою зачинить двері і води 
потопу линуть на землю. Але це сталося.

«І винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до 
скотини, аж до плазуна, і аж до птаства небесного, вони стерлися з 
землі. І зостався тільки Ной та те, що з ним в ковчезі було». 

Ця історія не просто так записана в Біблії, вона попереджає нас 
про те, щоб ми своєчасно взяли урок і подумали про своє майбутнє. 
Для цього потрібно зрозуміти Божий задум для нашого життя і Його 

план порятунку. Цей план для нас так само докладно розписаний, як 
і для Ноя побудова ковчега. Наскільки правдоподібно для кожного з 
нас звучить звістка про прийдешній суд? Ми віримо цьому, чи спра-
цьовує людська логіка та земний досвід? Ми теж не знаємо, коли при-
йде наш час зустрічі з Богом, але це обов’язково відбудеться. 

мотивація
В одному з американських журналів розповіли про те, за що 
і скільки заплатили б багаті люди Америки.
Вони готові заплатити:
55 тис. $ - за посаду президента;
88 тис. $ - за красу;
206 тис. $ - за можливість бути разом з рідною людиною, яка 
зникла чи померла;
259 тис. $ - за вічну молодість;
285 тис. $ - за талант;
407 тис. $ - за великий розум;
487 тис. $ - за справжню любов;
640 тис.$ - за місце на небесах.
Ці люди готові платити за те, що неможливо купити.
Що, на ваш погляд, найбільше нереально придбати? 
На мою думку, це — місце на небесах.
Так, воно не купується, і гроші тут втрачають свою цінність, 
а що ж тоді є гарантом нашого входу на небеса?

біблійний текст: Буття	6:8-14,	7:1-10,	23.

питання для дискусії:

01.  Як ви думаєте, чи легко було Ноєві будувати ковчег?
Ной	був	праведним	чоловіком,	і	тому	він	повірив	тому,	що	сказав	Бог.
Господь	попіклувався	про	те,	щоб	Ной	знав,	як	виконати	завдання	

(вказав	 породу	 дерева,	 розміри,	 дав	 достатньо	 часу).	 Ноєві	 потрібно	
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було	лише	докласти	фізичних	сил.	Але	були	сусіди,	друзі,	знайомі,	прості	
перехожі,	яким	незрозуміло	було	те,	що	він	робить.	Можна	уявити,	які	
глузування	він	чув	на	свою	адресу!	Мабуть,	немає	жодної	людини,	якій	
було	б	приємно	від	цього.	Ной	не	виключення.	Та	це	не	зупинило	його.

02.  Чи схоже життя сучасних людей на життя людей за 
часів Ноя?

Наше	 сучасне	 суспільство	 дуже	 схоже	 на	 те,	 що	 було	 за	 часів	
Ноя.	 Сьогодні	 люди	 такі	 поняття,	 як	 чистота,	 святість,	 віра,	
цнотливість	 часто	 висміюють.	 Людство	 спішить	 їсти,	 пити,	
працювати,	не	замислюючись	серйозно	про	свою	смерть,	яка	є	ре-
альною	подією	в	нашому	житті.	Біблія	багато	разів	говорить	про	
те,	що	прийде	день,	коли	Бог	судитиме	землю	вже	не	водою,	а	вог-
нем.	Та,	незважаючи	на	це,	люди	ведуть	себе	так,	ніби	Бог	нічого	не	
бачить	і	не	реагує	на	те,	що	відбувається.

03.  Чого особисто нас учить історія Ноя?
 Сьогодні	 багато	 молодих	 людей	 говорять,	 що	 неможливо	 збе-

регти	себе	чистим	у	цьому	світі.	Те,	що	вчора	вважалося	 гріхом,	
сьогодні	 норма	 життя.	 Та	 приклад	 Ноя	 показує	 нам	 зовсім	 інше.	
Якщо	Бог	просить	залишатися	незаплямованими	в	цьому	світі,	то	
Він	через	Своє	Слово	дає	поради	й	допомогу.

Ной	із	сім’єю	не	загинув,	тому	що	вірив	Богу	і	не	зламався	перед	
натиском	гріховного	та	злого	світу.	Аналогічно,	щоб	нам	спастися	
і	мати	життя	вічне	в	небесах,	потрібно	мати	віру	в	Бога	і	слуха-
тись	Його	настанов.

висновок
Футбольна гра проходить, поки не пролунав фінальний 

свисток, адже після його сигналу ніхто з гравців не може 
змінити результат. Так і в житті, прийде час, коли фінальний 
свисток прозвучить для кожного з нас. Подібно Ною, ми по-
винні бути готовими до нього, щоб не втратити шансу, як 

люди, що оточували його. І тепер, як і за часів Ноя, люди не 
вірять Слову Божому і тим, хто його звіщає. Як у ті часи не 
вірили звістці про потоп, так і зараз не вірять словам про кі-
нець світу. Та це реальність, яка чекає кожного з нас. Ні за 
які гроші ми не зможемо змінити ситуацію на свою користь, 
коли закінчиться наше земне життя і розпочнеться вічність. 

Питання: з ким? 
Бог через віру в Сина Свого Ісуса Христа відкриває нам 

двері до вічності з Ним.
Слово Боже має безліч порад та настанов, як нам прожити 

життя так, щоб не залишитися за дверима раю. Та різні люди 
сприймають Біблію по-різному.

Розглянемо чотири категорії людей, як вони слухають і 
сприймають Слово Боже.

Візьміть чотири склянки та глечик з водою. По черзі беріть 
склянки й наливайте в них воду та коментуйте те, що відбу-
вається.

1 склянка зверху акуратно заклеєна прозорим скотчем. 
Ця склянка символізує людей, життя яких заповнене чимось 
іншим і Слово Боже не може проникнути в їхнє серце.

� склянка без дна. Це людина, яка слухає Слово Боже, але 
не виконує його. Про таких кажуть: в одне вухо ввійшло — 
іншим вийшло.

� склянка з синькою на дні. Людина слухає Біблію, але гріх 
не дає повною мірою Богу проявлятися в житті такої людини.

� склянка звичайна. Це людина, наповнена Словом Бо-
жим. Воно входить в її серце і потім, наповнивши його, пере-
ливається через край — у серця інших людей.

Як ви слухаєте Бога? Яка з цих чотирьох склянок найкра-
ще відображає ваш нинішній стан?

риторичне Запитання: 
Ти готовий зустрітися з Богом?
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цілі:
1. Закликати підлітків задуматися 

над своїми цінностями та цілями.
�. Спонукати триматися Божих цінностей.

Золотий вірш: 
«Бо	де	скарб	твій,	там	буде	й	серце	твоє!»	

(Матвія	6:21).

інформація для наставника
Матвія 1�:1�-��, Марка 10: 1�-�1, Луки 1�:1�-��
Кубок — найвища нагорода у футболі. Щоразу, виходячи на 

поле, команди грають в надії досягти цієї бажаної нагороди. Хто 
може грати просто так, не сподіваючись на перемогу? Кожному 
хочеться стояти на п’єдесталі з кубком у руках! Яка бажана мить 
перемоги й визнання! 

Кожен із нас у своєму житті 
теж прагне певних досягнень 
та перемог. Та чи може бути 
щось дорожчим за кубок?

Троє з чотирьох єван-
гелістів описали історію, що 
відбулася з молодим чолові-
ком. Три свідчення! Значить, 
це дуже важливо.

Хто ж цей молодий чоловік? 
Багатий юнак, який уже досяг певного становища. Без пере-

більшення про цього молодого чоловіка можна сказати багато по-
зитивного: культурний, освічений, добре вихований. Він вийшов 
назустріч Ісусу, упав на коліна й сказав: «Учителю добрий, що маю 
зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Звернувшись до Хрис-
та з питанням про вічне життя, юнак тим самим визнав, що він не 
лише не має його, а й не знає, як його надбати.

Цього молодого чоловіка характеризує щирість, відкритість, 
смирення, прагнення до вищого, до життя, до того, що святе й віч-
не. І не дивно, що Ісус, поглянувши на нього, полюбив його.

Важливо відмітити, що він падає перед Ісусом на коліна, а юдеї 
робили так лише перед Богом. Цим самим він визнає Божествен-
ність Ісуса.

Юнака не потрібно було переконувати в тому, що існує вічне 
життя, що зі смертю все не закінчується. Усього цього він був нав-
чений і знав це. І в той же час його щось не задовольняло. Він хотів 
знати відповідь; більше того, він був переконаний, що відповідь 
отримає тільки в Ісуса. 

І Христос відповів йому: «Не	вбивай,	не	чини	перелюбу,	не	кра-
ди,	не	свідкуй	неправдиво.	Шануй	батька	та	матір,	і:	Люби	свого	
ближнього,	як	самого	себе.	

Говорить	до	Нього	юнак:	«Це	я	виконав	все.	Чого	ще	бракує	мені?»	
Ісус	каже	йому:	«Коли	хочеш	бути	досконалим,	піди,	продай	добра	
свої	та	й	убогим	роздай,	і	матимеш	скарб	ти	на	небі.	Потому	при-
ходь	та	й	іди	вслід	за	Мною».	

Юнак із сумом відреагував на ці слова і з великою журбою відій-
шов від Ісуса, бо мав велике багатство. 

Христос запропонував йому правдивий погляд на себе, пока-
завши, що ніхто не може осягнути вічного життя, допоки не пере-
стане надіятися на власні досягнення та здобутки і не покладе всі 
надії на Господа як свого Спасителя. Великою небезпекою є те, що 
багатство або ж прагнення до нього може легко зайняти важливу 

З футбольного довідника
Кубок	 —	 найвища	 нагорода	 у	

футболі.	Це	приз,	який	переходить.	
Якщо	 команда	 отримує	 кубок	 три	
рази	поспіль,	або	п’ять	разів	взагалі,	
приз	залишається	в	клубі	назавжди.	
Три	 рази	 підряд	 вигравати	 кубок	
досі	не	вдавалося	нікому.

óðîê 10 

тема. дорожче За кубок
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позицію в системі цінностей людини. Багатому юнакові довелося 
дізнатися, що земні багатства не мають цінності на небі. Більшість 
людей, подібно юнакові, не визнають цього. Багатство (або ж інші 
здобутки) для них пріоритетніші, аніж Бог і Його Царство. Вони, 
можливо, навіть хочуть бути віруючими, хочуть жити правиль-
но, хочуть спастися, але при цьому не готові визнати абсолютного 
пріоритету Ісуса Христа. 

мотивація
Запропонуйте всім вихованцям написати п’ять цінних для 
них речей. Потім вибрати з них три найцінніші. А потім 
з трьох — одну най-найціннішу. Порівняйте цінності, чи 
однакові вони у вихованців, швидше за все, вони відрізня-
тимуться. 
Що ж насправді має бути найціннішим для всіх, незалежно 
від віку, мови, соціального становища? 
Є цінність (немов стандарт), яка однакова для всіх людей, 
найважливіша у житті, яка впливає на життя кожного і в ць-
ому житті, і в майбутньому.

біблійний текст: Матвія	19:16-23,	
	 	 	 								Марка	10:17-24,	Луки	18:18-24.

питання для дискусії:

01.  Що насправді було проблемою для юнака?
Сам	факт,	що	молодий	юнак	мав	велике	багатство,	нічого	по-

ганого	в	собі	не	містить.	У	ті	часи	було	багато	заможних	людей,	
але	в	Біблії	ми	не	знаходимо	більше	жодної	історії,	де	Ісус	ще	комусь	
говорить	про	те,	що	потрібно	піти	й	продати	маєток.

Отже,	проблемою	для	юнака	було	не	саме	багатство,	а	ставлен-
ня	до	нього.

Христос	 чітко	 показав,	 що	 для	 цього	 молодого	 чоловіка	 було	
найважливішим.	 Для	 нього	 це	 було	 багатство.	 Важко	 йому	 було	
чути	ці	слова,	але	він	так	і	не	зміг	відмовитися	від	нього.

Ми	можемо	сказати:	ця	історія	не	для	нас.	Ми	не	такі	багаті,	і	
тому	нас	ніщо	не	тримає.	Але	цим	«багатством»	може	бути	щось	
інше	 —	 те,	 що	 ти	 ставиш	 на	 перше	 місце	 у	 своєму	 житті.	 Для	
когось	це	може	бути	кар’єра,	для	інших	—	автомобіль	чи	футбол,	
ще	для	когось	—	певна	людина,	окрім	якої	не	існує	більше	нічого	на	
землі.

Будь-що,	 що	 стоїть	 вище	 Ісуса,	 і	 є	 тим	 «багатством»,	 яке	
стоїть	між	нами	і	небом.

02.  Як ми можемо визначити, що у нас стоїть на першому 
місці? 

Що	стоїть	на	першому	місці	у	нашому	житті,	можна	визначи-
ти,	проаналізувавши	наші	цілі,	те,	чого	ми	прагнемо	досягнути.

Якщо	я	хочу	будь	що	стати	мільйонером,	то	на	першому	місці,	
звичайно,	будуть	гроші.	Якщо	прагну	стати	комп’ютерним	генієм	
—	весь	мій	розум	і	старання	будуть	скеровані	саме	на	це,	а	в	цен-
трі	 стоятиме	 комп’ютер.	 Якщо	 я	 мрію	 про	 кар’єру	 манекенниці	
—	то	все,	що	пов’язано	с	цією	сферою,	буде	наповнювати	мої	думки	
й	життя	взагалі.

Якщо	я	мрію	про	вічне	життя	з	Ісусом	—	то	на	перше	місце	в	
усіх	своїх	планах	і	вчинках	ставитиму	Христа.

Нічого	 поганого	 немає	 в	 тому,	 що	 ми	 за	 своє	 життя	 хочемо	
досягнути	 певних	 висот	 у	 науці,	 культурі,	 спорті,	 отримувати	
нагороди,	 робити	 відкриття,	 залишати	 після	 себе	 гарний	 слід	 і	
пам’ять	і	при	цьому	бути	християнами,	які	наслідують	небо.

Слово	Боже	говорить	нам:	«Усе	мені	можна,	але	мною	ніщо	во-
лодіти	не	повинно».

Як	же	визначити,	що	володіє	мною?
Коли	Ісус	указав	юнакові	на	те,	що	володіє	ним,	він	відійшов	за-

смутившись.	Коли	через	слова	проповідника,	чи	наставника,	чи	під 
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час	читання	Слова	Божого	наша	совість	стає	неспокійною	і	ми	не	
хочемо	цього	чути	—	це	сигнал.	Коли	наші	близькі	дають	нам	по-
раду,	 що	 нам	 слід	 переглянути	 свої	 пріоритети,	 а	 ми	 починаємо	
дратуватись	та	ображатись,	закриватись	у	собі	і	не	розмовляти	
з	іншими	—	це	сигнал.

Якщо	на	першому	місці	у	нашому	житті	стоятиме	Ісус,	то	все,	
чого	ми	хочемо	досягнути,	ми	досягнемо,	але	є	один	секрет	—	ми	
цього	досягатимемо	не	самі,	а	з	Його	допомогою.	Цілі,	які	ми	стави-
тимемо,	будуть	правильними	й	не	стануть	нам	на	заваді	до	Царс-
тва	Небесного.

висновок
Кожний футболіст мріє принести своїй команді перемож-

ний гол.
Кожна футбольна команда мріє отримати кубок — наго-

роду за перемогу й професіоналізм. 
Життя — не гра, але дуже схоже. І як ми його проживемо, 

чим наповнимо, яку ціль оберемо, які цінності володітимуть 
нами, те й визначатиме кінцевий результат — перемогу або 
поразку.

Перемога — це життя з Ісусом у Небесному Царстві, а це 
значно дорожче, ніж футбольний кубок, наукові досягнення, 
зіркове життя. 

Тому ще раз перегляньмо свої пріоритети. 
Нехай наше життя буде побудоване саме на Ісусі Христі, і 

тоді ми отримаємо нагороду, дорожчу за кубок.

риторичне Запитання:
А що стоїть між тобою і Христом? 
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