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Я чув про Тебе все 5

Уяви на хвилинку, що тобі дали таке
завдання: дізнатись якомога більше
про Бога. Саме так, про Бога. Не про
тих вигаданих грецьких богів, якихось
спортивних чемпіонів чи відомих співа�
ків. Про того єдиного, істинного Бога
життя.

Можливо, ти б почав перерахувати
все, що вивчив про Нього в церкві чи на
біблійних заняттях: «Він – Творець Все�
світу, Він любить усіх, Він все..., ...Кот�
рий...» Раптом ти починаєш розуміти:
що б ти не говорив – однаково цього бу�
де замало для правильної відповіді.

Звичайно ж, ти звернешся за допомо�
гою до книжок, що говорять про Бога.
Далі ти починаєш ходити до друзів і ро�
дичів, розпитуючи їх. Але вони не мо�
жуть сказати нічого, крім своєї власної
думки, якихось припущень тощо.

Врешті�решт у розпачі ти можеш за�
глянути у стару чорну книгу, яка лежить
на полиці вашого дому і роками збирає
на себе пил. Обережно ти відкриваєш
першу сторінку і починаєш читати: «На
початку Бог створив небо і землю...»
Далі, читаючи цей розділ вірш за вір�
шем, ти бачиш, що Його ім’я з’являєть�
ся багато разів, коли Він відкриває Себе
юдейському народу. Через Свої вчинки і
ставлення Бог повідомляє про Себе
такими способами, які можливі лише
для Нього. Від вражаючих чудес до ти�

хого спокійного голосу. Господь вияв�
ляє себе через палаючі кущі, звірів, що
розмовляють, пророків�страждальців і
великих царів, пропонуючи людині:
«Пізнай Мене!»

Який надзвичайний задум! Творець
всього жадає мати особисті стосунки з
тобою. Він настільки серйозно ставить�
ся до цих стосунків, що прийшов на
землю і став подібним до тебе.

� В образі Кого Бог прийшов на зем�
лю? _________________________________

Бог бажає, щоб ти знав Його. Він об�
рав Своє Слово, щоб показати тобі, хто
Він.

� Як ми називаємо книгу, яка є Словом
Божим? _____________________________.

Протягом наступного року ти будеш
вивчати Біблію розділ за розділом, ана�
лізуючи важливі події і персонажі Біблії.
Перші уроки будуть присвячені тому,
щоб дізнатися, Хто такий Бог. Але перед
цим потрібно відповісти на важливе за�
питання.

Чи можу я довіряти Біблії?
Як ти сприймаєш Біблію?
Відзнач, які, на твою думку, тверджен�

ня правильні, а потім прочитай вірші зі
своєї Біблії. Отже, Біблія це:

* хороша книга
* нудна книга
* не придатна в наш час

Бог відкриває Себе через Біблію
(2 Петра 1:20�21; 2 Тимофія 3:16)

«Все Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, 
до докору, до направи, до виховання в праведності» 

(2 Тимофія 3:16)

Я ЧУВ ПРО ТЕБЕ ВСЕ11
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* вказівка для життя
* Слово Боже
* видумані історії про Бога
* історична книга
* занадто складна для розуміння
* послання Божої любові
* збірка строгих правил
Прочитай: 2 Петра 1:20�21
Хто керував авторами Писання (вірш 21)?

_____________________________________
Процес Божого керування людськими

руками авторів Біблії називається «над�
хнення» (натхнення Богом, богодухно�
венність). Люди, яких Бог використову�
вав для написання Біблії, мали тісні
стосунки з Ним і писали те, що Бог ка�
зав їм. Вони використовували власні
слова, але зміст послання надходив від
Бога. Ти можеш повністю довіряти Біб�
лії, тому що Бог – її Автор.

Чому так важливо розуміти, що Бог –
Автор Біблії?

Наскільки достовірною була б Біблія,
якби це була просто збірка людських
оповідань? ___________________________

Дух Святий відкривав Бога і Його за�
думи окремим людям, які це записува�
ли. Вони писали, виходячи зі свого осо�
бистого, історичного та культурного
досвіду. Описуючи те, що велів їм Гос�
подь, вони використовували свої власні
здібності, стиль написання тощо.

Знайди в горизонтальних та верти�
кальних рядках цій таблиці такі слова:
натхнення, Бог, Ісус Христос, Біблія,
Творець, направа, виховання, навчання,
докір, автор, Писання, корисне, досто�
вірна, Дух Святий. Виділи їх улюбленим
кольором.

Чи ти щодня проводиш час із Богом?
Якщо ні, віднині починай кожний день з
читання своєї Біблії. Використовуй спи�
сок віршів з Писання для читання про�
тягом тижня. Після читання проведи хо�

ча б п’ять хвилин у спілкуванні з Богом
(молитві). Попроси Його скеровувати
тебе протягом дня і показувати, як мож�
на застосувати у житті прочитаний то�
бою текст із Писання.

Д у х С в я т и й ф п в о й
ф в і в и а п о л ж ж є х ї
я н а т х н е н н я к у в к
ф а а Б о г а п а н о е н г
й п ц у в к е Т в о р е ц ь
ф р і в а п р л ч д и ж є Б
я а ч с н м и т а ь с б ю і
н в и т н п о б н л н д ж б
е а р о я л д ж н щ е з х л
ч м П и с а н н я ь л а є і
с и т о р о л д ж є з в д я
й ц у І с у с Х р и с т о с
ф в а п р о л д ж є з о к є
д о с т о в і р н а л р і з
і я в р а с т и м е а т р п
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Робота на уроці
Що означає «Писання Богом надхнене»?

Завдання №1
Запиши пояснення таких термінів:
навчання:

докір:

направа:

виховання в праведності:

Завдання №2
Яку б назву ти дав зазначеним нижче

віршам з Писання, використовуючи тер�
міни (ключові слова) з 1 Тимофія 3:16?

Филип’ян 4:8 _______________________

Вихід: 20:7 _________________________

Римлян 5:8 ________________________

Псалом 118(119):11 _________________

Завдання №3
Прочитайте вірші зліва і покажіть стрі�

лочками, до якої характеристики Бога
вони належать:

Намалюй нижче символічне зображен�
ня ключового вірша уроку

Євреїв 13:8 Бог святий

Івана 3:16 Бог прощаючий

Псалом 89(90):2 Бог незмінний

Левит 19:2 Бог є любов

1 Івана 1:9 Бог вічний



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Тимофія 3:1=17

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):1=8Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):9=16Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):17=24Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):25=32П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):33=40Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 118(119):105=112Неділя
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Звідкіля все з’явилося?
Це питання не раз поставало і перед

вченими, і перед звичайними людьми. І
ти, напевно, теж не раз ставив собі це за�
питання, дивлячись на красу заходу сон�
ця чи неповторність сніжинок, на розма�
їття рослинного і тваринного світу.

Теорія еволюції навчає, що всі живі іс�
тоти під впливом навколишнього сере�
довища природним шляхом розвинули�
ся з маленької живої клітини. Але ніхто
не впевнений звідки ж з’явилася та ма�
ленька клітина. Багато хто вважає, що
все виникло в результаті великого ви�
буху (з нічого). Науковець, який запро�
понував теорію «великого вибуху» по�
яснював її таким чином: певні хімічні
елементи літали в космосі, поки не утво�
рилася потрібна сполука і не вибухнула.
Мільярди років розвивалося сонце, мі�
сяць та зорі. Потім, в процесі еволюції,
малі клітини розвивалися у більші, по�
тім об’єднувалися в багатоклітинні орга�
нізми, виникали нові види. Тобто з кри�
хітних клітин стали розвиватися риби,
які пізніше змогли дихати повітрям, по�
тім літати, видиратися на дерева і вреш�
ті�решт перетворилися на нас, людей.
Дійсно, зміни відбуваються всередині
одного виду, але ніколи не було зафік�
совано, щоб один вид тварин чи рослин
перетворився на інший (собака на кота,
соняшник на помідор тощо.).

Важко в таке повірити, чи не так? Тому
потрібно дуже багато віри, щоб повірити
в еволюцію. Більшість науковців сьогод�
ні теж ставлять під сумнів цю теорію, і
тому висунули інші теорії. Вони вірять,
що Хтось керував усім процесом, але не
хочуть визнати, що існує лише одна ло�
гічна відповідь на це запитання.

А яку відповідь ти визнаєш на запитан�
ня: звідки це все з’явилося?

Прочитай Буття 1:1�2.
В процесі створення світу був задіяний

Хтось вічний. Всемогутній, всюдисущий,
всезнаючий Творець свідомо вирішив
створити щось прекрасне з нічого.

Прочитай перший розділ Буття і від�
знач, що Бог творив кожного дня.

День 1 (вірші 3�5)

День 2 (вірші 6�8)

День 3 (вірші 9�13)

День 4 (вірші 14�19)

День 5 (вірші 20�23)

Бог з любов’ю створив усіх людей і все, що існує
(Буття 1 і 2 розділи)

«Чоловіком і жінкою Він їх створив, і поблагословив їх. 
І того дня, як були вони створені, назвав Він 

їхнє ймення: Людина» (Буття 5:2)

НА ПОЧАТКУ СТВОРИВ БОГ. . .22



День 6 (вірші 24�28)

Що Бог зробив сьомого дня (Буття 2:2�3)?

Творець існував задовго до того, як
усе було створено. Подивися навкруги і
подумай про те, що колись цього всьо�
го не існувало. Люди, планети, твари�
ни... нічого не було. Але вже тоді був
Бог. Він створив усе. В Своїй незбагнен�
ній мудрості Він творив цей світ.

Важко уявити, що все те, що ми бачи�
мо, зненацька утворилось із нічого. То�
му й не дивно, що вченим важко визна�
ти Бога�Творця. Але саме так діє Бог.

Найважливіше запитання 
«Чому?»

Чому Бог створив планети, місяць, зо�
рі? Для чого Він створив рослини і тва�
рин? І навіщо Бог створив тебе? 

Прочитай перелік причин і відзнач ті
причини, які, на твою думку, пояснюють,
для чого Господь створив людей.

* Богу потрібен був хтось, хто б оброб�
ляв Еденський сад

* Богу потрібен був хтось, щоб дихати
повітрям, яке Він створив

* У Бога залишились животворні ча�
стинки після створення мавп

* Він занудьгував, творячи дерева
* Людина була просто космічною ви�

падковістю
* Бог хотів мати спілкування
* Людина повинна була володарюва�

ти над тваринним світом
* Людина мала підкорювати землю

для своїх потреб
Великий Бог Всесвіту створив людину,

яка б відображала Його образ. Бог не
створив людину як щось непотрібне, із
залишків інших створінь. Увесь Всесвіт
Бог створив для людини. Коли цар Давид

усвідомив цю істину, з його серця, вдяч�
ного Богові, полився величальний пса�
лом. А для нас, читачів, він наповнений
чудовими істинами, які допомагають зро�
зуміти причину, з якої Бог усе створював,
і яке Він має ставлення до людини.

А тепер прочитай молитовний псалом,
він знаходиться під номером 8 у Книзі
Псалмів. Давши відповіді на запитання,
ти відкриєш для себе багато цікавого.

Як автор псалма називає Бога, возве�
личуючи Його? (2 вірш) _______________

За яким творінням спостерігав Давид,
що надихнуло його задуматися про при�
значення людини? (4 вірш) 

Про яке ставлення Бога до кожної
звичайної людини ти дізнався з цього
вірша? (5 вірш) 

З якими можливостями Бог вчинив лю�
дину? (6(а) вірш) _____________________

Чим коронує Бог людину? (6(б) вірш) 

Володарем чого була вчинена люди�
на? (7 вірш) __________________________

Як ти розумієш вислів «все під ноги йо�
му вмістив»? (7�9 вірші) 

Якщо Бог має таке особливе ставлен�
ня до кожної людини на землі, то чи
пам’ятає Він про тебе? Чи задумувався
ти над тим, що Бог знає все про кожну
людину, любить кожного по�особливо�
му, і має певне призначення для кожно�

Божий заповіт зі мною10
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го. Бог знає все і про тебе, адже саме Він
запланував твою появу на світ і подару�
вав тебе твоїм батькам. Бог був Автором
твоєї зовнішності, твоїх здібностей і тво�
го темпераменту. Тому Господь любить і
приймає тебе таким, який ти є.

Бог створив цю землю для тебе, щоб
ти жив на ній; повітря – щоб ти дихав;
воду – щоб ти пив, і їжу – щоб ти хар�
чувався. Зорі на небі для того, щоб на�
гадувати тобі про велич і славу твого
Небесного Отця.

Прочитай Псалом 18(19):1 і встав про�
пущені слова.

«__________ звіщає про _____________
__________, а про ________ Його _______
розповідає ____________________».

Прочитай Буття 1:26�31.
Яка різниця у створенні Богом тварин 

і людини?

Якщо ти переконався, що людина бу�
ла створена особливою особистістю, то
й доручена їй Богом відповідальність
теж була особлива.

Прочитай подані нижче вірші Писання 
і постав відповідну букву біля того твер�
дження, яке узагальнює зміст вірша.

А. (Буття 1:26�27)

Б. (Буття 1:28)

В. (Буття 1:26; 2:15,19)

Г. (Буття 2:16�17)

Д. (Буття 2:18)

Е. (Буття 2:19)

Є. (Буття 2:24)

Ж. (Буття 2:25)

___ Жодна людина не була створена 
з гріхом.

___ Бог поклав на Адама
відповідальність, щоб піклуватися 
про землю.

___ Бог дозволив Адаму давати імена
всьому творінню.

___ Адам повинен був піклуватися 
про свою жінку.

___ Бог створив Єву, щоб вона була
помічником для чоловіка.

___ Людина була створена за Божим
образом, що робить її дуже цінною.

___ Бог бажає, щоб людина покорялася
Його Слову.

___ Бог створив людину з потребою 
у спілкуванні.

Роби те, що ти можеш!
Прочитай Буття 2:7�15.
Господь хотів, щоб Адам обробляв

Еденський сад і піклувався про тварин.
Зараз Бог чекає догляду і піклування

про Його творіння й від тебе. Господь
створив тебе з особливою метою, і після
того, як ти дізнаєшся про неї, на тебе
покладається відповідальність. Тому не
будь байдужим до проблем екології та
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забруднення нашої планети, роби все,
що залежить від тебе. А починається ця
турбота про навколишнє творіння з тво�
го дому, двору, з твоєї вулиці.

Розкажи про те, як ти можеш піклува�
тися про Боже творіння в межах твоєї
місцевості.

Ти не будеш самотнім!
Адам ретельно порав і доглядав сад. З

роботою він, напевно, справлявся швид�
ко, бо до його гріхопадіння земля не ро�
дила бур’янів. Але Адам був самотній,
Бог бачив, що не було йому помочі, по�
дібної до нього. Навіть тоді, коли Адам
почав називати тварин, стало ясно, що
він був одиноким. У кожного була своя
пара, лише Адам був сам. Та Бог знай�
шов вихід з цієї проблеми.

Прочитай Буття 2:18�23.
Господь створив Єву, щоб показати,

що людина теж потребує спілкування з
іншими і несе відповідальність за інших.
Господь у Слові Своєму постійно нага�
дує про те, що ми повинні піклуватися
один про одного.

Чи знаєш ти, що Бог любить людей і
хоче, щоб ти теж любив своїх ближніх?
Господь ніколи не хотів, щоб ти був его�

їстом і не звертав уваги на людей, які
поруч з тобою. Він бажає, щоб ти при�
святив своє життя допомозі іншим лю�
дям. Ти ніколи не будеш самотнім, якщо
дбатимеш, щоб люди, які живуть поряд
з тобою, не були самотніми. Бог подбає,
щоб у тебе були хороші друзі.

Коли ти визнаєш Бога своїм Творцем,
ти повинен підкоритися Йому і Його пла�
ну. Господь створив тебе і світ, у якому
ти живеш. Він уже приготував дорогу,
якою тобі треба йти за Ним. Він дав за�
повіді, які треба виконувати. Непокора
Богу – це гріх, який розділяє з Творцем 
і приводить до вічної загибелі. Та, на
щастя, Господь дав нам дорогу спасіння.
І ця дорога – Його Син, Ісус Христос.
Саме за Ним нам треба йти.

Робота на уроці
Завдання №1
Прочитай біблійні вірші, встав пропу�

щені слова, щоб дізнатися, про яке тво�
ріння детальніше згадується в Писанні.

Пс. 73(74):17 «Всі _________ _______ Ти
поставив, Ти ______ та _______ створив!»

Пс. 85(86):9 «Всі ____________, яких Ти
створив, __________ і __________ перед
лицем Твоїм, Господи, та Ім’я Твоє
___________ будуть.»

Пр. 22:2 «_________ та __________ стрі�
чаються, – Господь ___ ________ство�
рив.»

Пс. 32(33):15 «Хто створив __________
кожного з них, наглядає всі їхні діла!

Йов. 9:9 «Він _______________ створив,
___________та ___________, та _________
південні.»

Ам. 5:8 «Той, хто __________________ й
_______________ створив, Хто смертну
____________ зміняє на __________, а
___________затемняє на __________, хто
____________ воду морську й __________
її на поверхню землі, – Господь Ймення
Йому!»



На початку створив Бог... 13

АНКЕТА АДАМА

1. Прізвище _________________________________________________________________
2. Ім’я _______________________________________________________________________
3. Ім’я Батька ________________________________________________________________
4. Час появи на світ __________________________________________________________
5. Місце появи на світ________________________________________________________
6. Стать _____________________________________________________________________
7. Професія _________________________________________________________________
8. Призначення в житті _______________________________________________________
9. Улюблена їжа _____________________________________________________________
10. Улюблений вид занять ____________________________________________________
11. Вид діяльності, де найбільше виявилася фантазія __________________________
_____________________________________________________________________________
12. Сімейний стан ____________________________________________________________
13. Ім’я дружини _____________________________________________________________

Завдання №3
Господь у Слові Своєму постійно нагадує про те, що ми повинні піклуватися один

про одного. Прочитай запропоновані місця з Біблії і коротко опиши, про що в них роз�
повідається. Наведи приклад, як нам слід піклуватися про інших.

1 Івана 4:11

Галатів 6:2

Римлян 12:15

Матвія 28:19



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 1:1=8

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 1:9=13Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 1:14=19Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 1:20=27Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 2:7=14П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 2:15=20Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 92(93)Неділя
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Свобода вибору
Вибір. Щодня ти робиш вибір, інколи

навіть не задумуючись. Що вдягнути? Що
поїсти? Поїхати чи піти пішки? Зробити
домашнє завдання чи подивитися телеві�
зор? Вивчити екзаменаційні білети чи по�
надіятись на удачу на іспиті? Допомогти
чи відмовити? Послухатися чи зробити
по�своєму? Кожен вибір, який ти робиш
щодня, приносить свої наслідки. З’їси щось
зіпсоване – і нашкодиш своєму здоров’ю. 
Не виконаєш домашнє завдання – і отри�
маєш оцінку, яку ти не хотів би отримати.
Відвернешся від Божих заповідей – і по�
жнеш неприємні наслідки.

Господь створив людину і дав їй сво�
боду вибору. Можливо, ти думаєш, що
було б набагато легше, якби Бог не дав
тобі волі, щоб розрізняти, що добре, а
що погане.

� Невже ти насправді хочеш бути ро�
ботом? ______________________________

Бог дав першим людям усе необхідне
для вічного життя. Вони жили в доско�
налому саду, на досконалій планеті і ма�
ли достатньо їжі. У Бога була лише одна
умова.

Прочитай Буття 2:8�9,16�17.
� Куди Бог осадив створену людину?

� Що Бог дав Адаму і Єві, щоб вони спо�
живали? _____________________________

� Які особливі дерева росли в саду?

� Який плід Бог заборонив людині їсти?

� Про які наслідки їхнього непослуху
попередив Господь?

Непроханий гість
Тобі подобаються правила? Більшість

людей їх не любить. Але дуже часто
батьки і вчителі складають довгий пере�
лік різних правил для нас. А уяви, якби
ти мав лише одне правило! Здорово!
Лише одне правило! Лише одна заборо�
на! Не було б ніяких проблем! Всі про�
блеми почалися, коли у Еденському са�
ду з’явився непроханий гість.

Прочитай Буття 3:1�6.
� Яка тварина почала розмову з Євою?

� Хто насправді говорив до неї?

� Що зробили Адам і Єва?
_____________________________________ 

Біблія вчить, що всі люди грішні та потребують Божого прощення
(Буття 2:8�9, 16�17; 3 розділ)

«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний,
щоб гріхи нам простити, та очистити нас 

від неправди всілякої» (1 Івана 1:9)

ДОСКОНАЛЕ БОЖЕ ТВОРІННЯ
БУЛО ЗАТЬМАРЕНЕ ГРІХОМ

33
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� Як їхній вчинок порушив Божий наказ?

Чому сатана зміг так легко обманути
Адама і Єву? До того, як ти почнеш за�
суджувати цих людей, подумай, що са�
тана і зараз використовує схожі прийо�
ми, щоб звести тебе з Божої дороги.
Більш важливе запитання постає: чому
ж ми продовжуємо потрапляти в давню
пастку ворога Божого?

Сатана використовує хитрі запитання:
«Хіба Бог не створив всі ці дерева в са�
ду, щоб ви їли з них?» Він наперед знав
відповідь, але хотів посіяти сумнів у ро�
зум Єви, що Бог насправді створив
Еденський сад для насолоди людей, а
не для Божої слави. «Хіба Він не дав все
це для вас?»

Сьогодні він каже те ж саме:
* Невже Бог не хоче, щоб ти був ща�

сливим?
* Хіба ти не заслуговуєш на веселе і

радісне життя?
* Невже Бог не сказав, що подбає про

всі твої потреби?
Сатана завжди каже лише частину прав�

ди. Він знає всі хитрі способи, як брехню
зробити схожою на правду. Більшість
людей дуже швидко б викрили очевидну
брехню. Тому він навмисне змішує брех�
ню з частковою правдою. Він подає тро�
хи правдивої інформації, щоб брехня
здавалася правдою. Ось що він сказав
Єві: «Бог знає, що в той день, коли ви
з’їсте цей плід ви станете схожими на
Нього і зможете розрізняти добро і зло».
Дуже схоже на правду, чи не так? Багато
людей вірять підступним словам сатани:

� Багато людей грішать і їх ніхто не ба�
чить.

� Лише один раз мені не нашкодить.
� Мій вибір не нашкодить іншим людям.
� Я маю право чинити так, як хочу.

� Живемо лише раз – бери від життя
все, що хочеться.

Кожна з цих думок має лише частину
правди, але повна картина розкриває,
наскільки оманливими і підступними во�
ни є насправді. Коли сатана підсовує то�
бі напівправду, не поспішай, а подумай,
що насправді він має на увазі. Сатана
завжди малює гарну картину. Він досяг�
нув своєї мети вже тоді, коли Єва лише
поглянула на дерево.

А тепер прочитай літери через одну 
2 рази і ти дізнаєшся, яку важливу потре�
бу жінка втратила.
Д П У І Х Л О К В У Н В А А П Н О Н Т І

Р З Е Б Б О А Г В О С М
Випиши ці слова. 

Сатана знає, що якщо ти лише погля�
неш на спокусу, ти вже ступив на стеж�
ку падіння. Спокуса здається гарною.
Яскрава обгортка та барвисті стрічки
маскують прихований всередині сюр�
приз. Якщо сатана зуміє переконати те�
бе поглянути на спокуси цього світу, по�
ловина його роботи вже зроблена.

Гріх призвів до покарання
Прочитай Буття 3:7,16�19.
Бог попередив Адама і Єву про те, 

що якщо вони з’їдять заборонений плід,
то помруть. І Бог говорив не лише по
фізичну смерть. Фізична смерть – це
відділення душі від тіла. А духовна
смерть – це відділення від Бога. Адам і
Єва дійсно померли духовно – вони бу�
ли відділені від Бога. Втім, і до фізичної
смерті вони теж почали готуватися – во�
ни почали старіти. До того, як Адам з’їв
плід, він постійно спілкувався з Богом.
Вони з Євою насолоджувалися часом,
проведеним разом з Богом в Еденсько�
му саду, але після того неправильного
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вибору, який зробили Адам і Єва, сто�
сунки з Богом було втрачено, причому
не тільки для них, а й для всіх людей. Ти
народився відділеним від Бога через
гріх, тому що твої прабатьки були гріш�
ні. А їхні діти, в тому числі і ти, успадку�
вали гріх при народженні.

Їхній непослух також залишив слід на
природі та на житті всієї землі.

Прочитай Буття 3:14�19 і назви Боже
покарання:

природі

жінці

чоловікові

Прочитай Буття 3:21.
Адам і Єва отримали більше, ніж їм

обіцяв сатана, за свій непослух. Вони
пізнали правду про гріх, а також відчули
провину за свій вчинок. Засоромлені,
вони намагались покрити себе листям
(Буття 3:7). Очевидно, що такий одяг
був незручним для них. Що зробив Бог
для того, щоб поправити це? «І зробив
Господь Бог Адамові та жінці його оде�
жу шкуряну – і зодягнув їх».

� А хто помер для того, щоб покрити
духовну наготу людей і наблизити нас до
Бога? ________________________________

Надія є!!!
Без Божої допомоги Адам і Єва заги�

нули б. Без Божої допомоги і в тебе не
було б надії на вічне життя. Бо гріх за�
слуговує на страшне покарання – вічну
розлуку з Богом і перебування у вічних
муках пекла.

Випиши нижче вірш, який записаний
в Посланні до римлян 6:23.

«

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________»

Чи визнаєш ти свій гріх перед Богом?
Біблія дуже ясно каже, що людині, аби
мати мир з Богом, треба не тільки віри�
ти, але й прийняти прощення від Ісуса.

Всі люди діляться на дві категорії:
1) ті, які прийняли Ісуса Христа як сво�

го Спасителя
2) ті, які будуть навічно відділені від

Бога.
До якої категорії належиш ти? Обведи

ту відповідь, яка підходить тобі.
* Я знаю Христа як свого Господа і

Спасителя.
* Я ніколи не просив Ісуса простити

мої гріхи.
Якщо ти ще не маєш прощення від Бо�

га, ти можеш зараз помолитися до Гос�
пода Ісуса Христа і попросити прощен�
ня в Нього за свої гріхи, довірити Йому
своє життя. Якщо ти знаєш Ісуса як Спа�
сителя, напиши молитву подяки за Його
велику любов.
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Робота на уроці

Бог Адам Єва спокусник
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Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 3:9=12

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 5:8=11Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 5:12=14Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 5:15=21Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 1:8=10П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ісая 1:12=16Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Ісая 1:17=20Неділя
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Боже, чи це досить добре?
«Це моя!», – почувся крик Оленки з

вітальні. «Ні, моя!», – закричав Сашко.
Маленький Сергійко теж приєднався до
суперечки, вже було чутно і його голос.
Мама, почувши лемент, вбігла до віталь�
ні й побачила, як всі троє билися і вири�
вали один в одного книгу.

«Що тут коїться?», – запитала вона.
Діти завмерли від несподіванки, що ма�
ма стала свідком їхньої бійки.

«Це вона все почала», – кивнув на се�
стру Сашко. «Ні, це не я, це – він», – обу�
рено відповіла Оленка.

Мама дивилася на них суворим погля�
дом, даючи зрозуміти, що вона хотіла
почути не це. «Мені дуже не подобають�
ся стосунки між вами! Я хочу, щоб ви
почали поважати один одного. Зараз же
попросіть пробачення один в одного», –
наказала мама.

Сашко перший пробубнів щось собі
під ніс. «Що�що? Нічого не чую», – пе�
репитала мама. В один голос діти ска�
зали: «Вибач». Але мама була незадово�
лена, тому що вони сказали це своїми
устами, а в серці ще мали образу. «Цьо�
го недостатньо. Я хочу, щоб ви обняли
один одного». Діти насуплено дивились
на маму, не маючи ані найменшого ба�
жання це робити.

Не знаємо, чи трапляється таке у тво�
їй сім’ї, але подумай, чи не було такого,

що ти теж використовував цю дитячу
тактику. Ти можеш сказати слова ви�
бачення, зізнання чи подяки заради за�
спокоєння рідних, а в серці продовжуєш
відчувати зовсім протилежне. Насправ�
ді ти любиш своїх рідних, але не зав�
жди щиро виражаєш свою любов до
них. Те, що можна приховати у своєму
серці від людини, ніколи не сховаєш від
Бога, тому що, як сказано в Біблії в Псал�
мі 93(94):11: «Господь знає всі людські
думки...»

Господь бачить кожного з нас. І Йому
зовсім не подобаються в нас вияви лу�
кавства та нещирості. Він не хоче, щоб
ми на словах були одними, а всередині
іншими. Він не хоче, щоб ми лише спі�
вали, слухали проповіді й не змінюва�
лись. Інколи ми думаємо, що поклоняє�
мося Богу і любимо Його, лише через
те, що ходимо в церкву щонеділі чи
якось служимо Йому. Але чи правильно
ми служимо Господу?

Ісус підкреслював це, коли був на
землі. Йому було боляче бачити людей,
які молились і приходили до храму, але
«серце ж їхнє далеко від Мене» (Матвія
15:8�9).

Господь очікує гідного поклоніння. Чи
думав ти коли�небудь про те, що існує
лише один правильний спосіб поклоня�
тися Господу?

Прочитай Буття 4:1�5.

Бог очікує гідного поклоніння
(Буття 4:1�12)

«Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн; нею заD
свідчений був, що він праведний, як Бог свідчив про дари 

його; нею, і вмерши, він ще промовляє» (Євреїв 11:4)

ПРИКЛАД АВЕЛЯ НА ВСІ ВІКИ44
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� Яку жертву приніс
Авель? ________________________________
Каїн? ______________________________

� Як Господь відповів на жертву
Авеля? ____________________________
Каїна? _____________________________

Чому ж Господь не прийняв жертву
Каїна, а жертву Авеля прийняв? Повну
відповідь ти знайдеш у Новому Заповіті.

Прочитай 1 Івана 3:12.
Жертва Авеля була бажана Богові 

не тому, що це була тварина, і не тому,
що це було найкраще, що він мав, а то�
му, що жертвоприношення було вико�
нано із чистим серцем, відкритим перед
Господом. А також тому, що діла Авеля
були праведні. Ось уяви собі, якби, на�
впаки, Авель був хліборобом, то яку
жертву він приготував би для Бога?

Прочитай Євреїв 11:4 і доповни ре�
чення.
«________ Авель приніс Богові _________
кращу,_______________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Стає зрозуміло, що правильне покло�
ніння ґрунтується на вірі, чистому серці
й доброму поводженні перед Господом.

Поклоніння – це наша відповідь вели�
кому Богові за Його милість і любов.
Бог хоче, щоб ти поклонявся Богові з
радістю та мав правильні стосунки з
Ним. Головне в поклонінні Богові – це
правильні взаємини з Господом.

Чому ти поклоняєшся Богові? Чому
ти прославляєш Його співом або просто
стоїш, благоговіючи в Його присутно�
сті? Господь зробив дуже багато для
нас, Він – милостивий, добрий, Він –
Той, що прощає.

Напиши три імена Бога, які для тебе
найважливіші.

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________

Закінчи наступну фразу своїми словами:
«Господи, Ти такий великий і чудовий,

бо ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Поклоніння – це наша відповідь
Господу правильними діями

Прочитай Буття 4:5�7.
Бог відкинув жертву Каїна, бо він при�

ніс її не з чистим серцем. Поклоніння має
відображати нашу любов до Господа.

� Що саме тобі спадає на думку, коли
ти міркуєш про поклоніння?

У Святому Письмі Господь постійно
нагадує Своєму народові про очищення,
про чисту совість і чисте серце, які тре�
ба мати, перш ніж іти з жертвою до
Нього або для поклоніння. Приходячи
до церкви або готуючись до молитви,
досліджуймо своє серце, щоб гідно
прославити Бога. Підготовка до покло�
ніння теж важлива в очах Божих – це
свідчить про нашу готовність виконува�
ти Його волю.

Поклоніння – це наша відповідь
Господу правильним ставленням.

Якось в одній церкві на недільному
богослужінні була присутня група юна�
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ків. Було помітно, що один із них про�
славляв Бога від чистого серця, а інші
жартували, кепкували один з одного. Як
тільки хтось дивився на них, ті робили
вигляд, нібито вони моляться, прослав�
ляють Бога, але як тільки погляд відво�
дився, вони продовжували своє. Покло�
ніння Богові – це дуже важлива справа.
Недостатньо взяти всі інгредієнти, доб�
ре розмішати – і поклоніння готове.
Твоє ставлення та щирість надзвичайно
важливі.

Чи думав ти коли�небудь про це:
* Я не можу поклонятися Богові під

таку музику.
* Проповідник не надихає мене покло�

нятися Богові.
* Щось мені не хочеться сьогодні по�

клонятися Богові.
* Я надто стомлений, щоб поклоняти�

ся Богові.
Приходячи на богослужіння, перевір

своє серце й облиш думки про себе і про
свої проблеми. Зосередься на Богові.
Ніколи не втрачай можливості в молитві
виразити свою любов і подяку Богові.

Хочеш довідатися, що трапиться, якщо
ти нещиро будеш поклонятися Богові?

Прочитай Буття 4:8�12.
Звичайно, ти не стаєш убивцею в пря�

мому розумінні, як Каїн, але ти можеш
убити багато чого у своєму житті. Про
це ти докладніше довідаєшся на уроці.

Хваліть Бога!
Прочитай Псалом 150 і ти зрозумієш,

чому християни створюють музичні гру�
пи, оркестри, хори, ансамблі, чому бо�
гослужіння наповнюються музикою та
співом.

Випиши на лінії все, описане в 150
псалмі, що можна використовувати для
хвали Богові.

Тепер тобі залишається уточнити, яки�
ми словами описано в 150 Псалмі місце
піднесення хвали Богові:

У приміщенні – ____________________
_____________________________________

Під відкритим небом – ____________
_____________________________________

� Виходячи з 2 вірша цього ж псалма,
за що ми повинні хвалити Бога? 

� Хто повинен хвалити Господа? (6 вірш) 

Прочитай Псалом 100(101).
1. Запиши коротко зміст псалма, і те,

чого він навчає про поклоніння Богові.

Хваліть Бога
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2. Намалюй малюнок, що зображує по�
клоніння у цьому псалмі.

3. Напиши вірш про поклоніння, базу�
ючись на цьому псалмі.

Робота на уроці
Завдання №1
«Коли я думаю про поклоніння...»
Обведи кружечком відповідь, яка, на

твою думку, буде правильною.
1. Про що ти думаєш після закінчення

богослужіння?
* Я радий, що це закінчилося.
* Це було чудово!
* Класно, що ще одна неділя минула!
* А що сьогодні на обід?

* Як прекрасно прославляти Бога!
2. Що найбільше впливає на твоє

сприйняття богослужіння?
* Мій настрій перед початком

служіння.
* Музика під час служіння.
* Люди, які сидять поруч.
* Мої почуття після закінчення

служіння.
3. Яка твоя участь у богослужінні?
* Я співаю всі пісні й записую все

важливе.
* Я уважно слухаю майже все.
* Я часто відволікаюся на навколиш�

ні речі або міркую про своє.
* Я не співаю й неуважно слухаю

проповідь.
4. Яка, на твою думку, найважливіша

частина богослужіння?
* Проповідь
* Спів
* Вітання
* Молитва
* Читання Біблії
5. Поклоніння – це...
* Спів для Бога
* Прославлення Бога
* Спілкування з Богом
* Повага до Бога
* Відвідування церкви

Завдання №2
Підстав правильні слова з таблички,

щоб доповнити речення.

Неправильне поклоніння вбиває у тво�
єму житті...
_________________ з іншими віруючими.
_______________________ від гріха.
____________________ служити Богові.

можливість, захист, майбутнє,
сила, спілкування, спів
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Виріж із паперу та наклей у рамочку певні фігури, які символізують поклоніння 
в цьому псалмі.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 9:19=28

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Амоса 5:21=27Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 50(51):1=9Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 50(51):10=21Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 33(34):1=9П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 4:1=12Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 33(34):10=18Неділя
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Наближається Судний День
Чи запитував ти хоча б раз свого бать�

ка, чи подобається йому бути татом? Для
нього це весело чи важко? Ми можемо
майже з точністю передбачити його від�
повідь: «І весело, і важко». Нелегко твоє�
му татові чи мамі передбачити, коли ти
можеш поранитися. Бо якби могли пе�
редбачати, то намагалися б із усіх сил
оберегти тебе від травмування. Інколи 
їм важко пояснити, як тобі може зашко�
дити неправильний вибір або непослух.
Нелегко їм встановлювати правила, щоб
захистити тебе, і зовсім неприємно кара�
ти за порушення цих правил. Але вони
роблять це з великої любові до тебе, як
найрідніші люди на світі.

Взявши за взірець любов батьків до
своїх дітей, ми краще зможемо зрозумі�
ти любов Отця Небесного до нас. Тепер
ти здогадуєшся, чому Бог установив так
багато правил для людей, які ми нази�
ваємо заповідями? Так, щоб оберегти
нас від гріха! Бог ненавидить гріх. Зро�
зумій, Він ненавидить твій гріх, бо знає,
що він зашкодить тобі. Він бачить все
твоє життя і знає, що краще для тебе, а
що може нашкодити.

Справа в тому, що всі гріхи однаково
неприємні Богу і ображають Його. Де
вчиниш один гріх, там з’явиться другий
і третій, а від них потрійна шкода, як в
оповіданні «Чорний сніг».

«Тар�р�ра�а�х! – почувся за вікнами
сильний і різкий тріск.

� Що це? – здивувалися ті, хто знахо�
дився в кімнаті.

� Неначе звалилося щось... Мабуть,
дерево у сквері, – висловив припущення
батько, підходячи до вікна і вдивляю�
чись у пітьму, розкреслену мигтінням
сніжинок.

� Але ж зовсім немає вітру, – запере�
чила Марина, притискаючись носом до
холодного скла.

� Чуєте? Знову щось тріщить!..
� Вранці дізнаємося, – сказала мама.
І ось зранку, вийшовши з будинку,

вони побачили дивовижну картину тор�
жества зими: за ніч навалило стільки
снігу, що замети здіймалися на один�
два метри величезними горами, які
приховали під собою не тільки вуличні
лавки і кам’яні бордюри, але навіть ма�

Бог осуджує гріх, хоча і дарує звільнення від нього тим, 
хто повірить (Буття 6:5�8, 11�14, 17�18, 22)

«Вірою Ной, як дістав був об’явлення про те, чого ще не баD
чив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти; нею світ

засудив він, і став спадкоємцем праведності, що з віри вона» (Євреїв 11:7)

БОЖИЙ СУД55
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шини. Мокрий сніг так сильно засипав
гілки дерев, що вони схилилися до са�
мої землі, а багато з них – навіть дуже
товсті – зламалися від непосильної ва�
ги. Видовище було одночасно і велич�
ним, і моторошним.

� І все це зробили сніжинки, – промо�
вила в роздумі Марина, – кожна з яких
така мала і так гарна!.. А якщо їх міль�
ярди мільярдів, то це стає страшним.

� Точнісінько як гріхи людські, – зіт�
хнув батько. – Кожний з них окремо мо�
же бути дуже малим і навіть здатися
красивим. А ось коли їх збереться біль�
ше... Скільки великих людей загинуло,
як ці дерева! Якщо продовжувати порів�
няння, то я назвав би гріхи «чорним сні�
гом», який прагне налипнути на гілці
днів життя людини.

� Чорний сніг! – вигукнула Марина. –
Я зроблю все, щоб на моїх гілках його
не було!

� Це не легко, – сказав батько. – Але
можливо!»

Біблія описує подію, яка трапилася
єдиний раз за все існування людства. І
можливо, ми ніколи про неї не дізнали�
ся б, та й нас напевно не було б на світі,
якби не чудом врятовані очевидці. Бо
саме тоді Бог пожалкував, що створив
людину. Люди настільки зіпсувалися у
своїх вчинках, що чаша Божого терпіння
переповнилася.

Прочитай Буття 6:5�7.
� Коли Бог поглянув на світ за часів Ноя,

що Він побачив? 

� Як в Біблії описані Його почуття?

Коли в серці смуток, це приносить
сильний біль, а уяви, як боліло серце
Бога, коли Він бачив усі ці гріхи. Він з
любов’ю творив цей світ, а зараз він по�
топав у гріху.

Спробуй уявити, що відчував Бог. Він
дуже сильно любив землю і все Своє
творіння, але не міг терпіти гріх і прими�
ритися з ним. Він не міг дозволити лю�
дям продовжувати порушувати заповіді,
не звертаючи уваги на Творця. Бог пови�
нен був вибрати: не звертати уваги на
гріх, знищити весь світ або якось про�
стити його.

І все ж таки той день настав!
Ось цікаво, чи зміг би ти описати той

день як очевидець події? Спробуймо! Уя�
ви, що ти мешкаєш на узбережжі річки
Євфрат 4000 років тому. Євфратську до�
лину можна сміливо назвати переший�
ком Східної півкулі, де Середземне море
й Індійський океан так близько. Гори Вір�
менії схожі на ряд островів. Каспійське 
і Чорне моря розташовані на півночі,
Середземне море – на заході, а Перська
затока й Індійський океан – на півдні.
Нехай тебе не лякає ця географія, адже в
тебе є знайомий сусід Ной. Ти маєш з
ним гарні стосунки, адже він хороша лю�
дина і завжди готовий допомогти.

Прочитай Буття 6:9 і випиши характе�
ристику Ноя так, як його описує Біблія. 

Саме через своє життя Ной не тільки
потрапив на сторінки Писання, але й за�
лишився серед живих разом зі своєю
родиною після однієї надзвичайно сум�
ної події.
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Життя вашого народу того часу ніяк
не відрізнялося від теперішнього. Всі
їли й пили, женилися і заміж виходили,
аж до дня, коли...а втім, давай за по�
рядком.

Якось вранці ти вийшов зі своєї хати і
побачив, що Ной почав тягати за допо�
могою домашніх тварин стовбури дерев,
обтесував їх разом зі своїми синами у
балки, робив дошки. Звичайно тебе ду�
же зацікавило навіщо він це робив, і ти
вирішив його запитати.

Прочитай Буття 6:13�22, і запиши ниж�
че ваш діалог:

Ти: 

Ной: 

Ти: 

Ной: 

Ти: 

Ной: 

Ти: 

Чи знайшлось би для тебе 
місце в ковчезі?

А тепер розв’яжи невеличку задачу,
рішення якої покаже тобі розміри ковче�
га за нашою системою вимірювання.

Отже, довжина ковчега становила 300
ліктів, ширина – 50 ліктів, а висота – 30.
Скільки метрів становили величини ков�
чега, якщо відомо, що 1 лікоть дорівнює
0,46 метра? Коли дізнаєшся скільки ме�
трів мав ковчег у висоту поділи цю суму
на 2,8 метра (середню висоту поверху
житлового будинку). Тепер ти уявляєш,
що ковчег мав висоту _________________
поверхового будинку. Ковчег не відзна�
чався ані красою, ані швидкістю, але
його величезні розміри забезпечували
високу стійкість у хвилях потопу.

І ще дещо цікаве про ковчег. Хтось
підрахував, що об’єм ковчега складав
близько 40 000 кубометрів, що відпові�
дає місткості 522 стандартних залізнич�
них товарних вагонів, які могли би пере�
везти 125 тисяч овець. У ньому були три
палуби, розділені на відділи, з невели�
ким отвором зверху. Стіни зсередини та
ззовні були осмолені смолою. Корабель
цей був дуже близький за своїми розмі�
рами і пропорціями до океанських су�
ден нашого часу.

Можна сміливо припускати, що на той
час Ной був підставою для безперервних
глузувань, але він залишався твердим у
своєму намірі і вірі.

Прочитай подані Місця Писання, і за�
пиши, яку основну думку хотів донести
до нас автор, згадуючи про всесвітній
потоп.

Псалом 28(29):10 

Ісаї 54:9 

Матвія 24:37�39

300 ліктів = _______ м

30 ліктів= _______ м

50 ліктів= _______ м
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Ісус Христос говорив про потоп як
про історичний факт і порівняв час Сво�
го Другого пришестя з днями життя Ноя.
Все, що відбувається в світі тепер, при�
мушує нас думати, чи не наближається
цей час знову?

1 Петра 3:20

2 Петра 2:5

Євреїв 11:7

Прочитай Буття 7 і 8 розділи та встав
пропущені числа.

Ною було _______ років, коли почався
потоп.

Разом з Ноєм в ковчезі було ________
людей.

Бог велів Ною впровадити в ковчег по
_________________ з нечистої худоби і по
________________________ чистої худоби.

За _________ днів до початку дощу Бог
звелів Ною увійти до ковчега.

Дощ лився ______ днів і ______ ночей.
Вода прибувала на землі ______ днів.
Скільки часу пасажири ковчега пере�

бували у ковчезі? ________
Після досить тривалого плавання (до

5 місяців), ковчег зупинився на вершині
однієї з гір Вірменії, що має назву Ара�
рат, в 300 км на північ від Ніневії. Гора
Арарат заввишки 5000 м. Біля підніжжя
гори стоїть місто, яке називається Нак�
суана або Нахічеван, в якому, нібито,
знаходиться могила Ноя. Ім’я міста оз�
начає «Тут поселився Ной».

Чутки про знахідку Ноєвого ковчега
У пресі не раз з’являлися відомості

про те, що російські авіатори перед ре�
волюцією бачили величезний остов ве�
ликого корабля на високих і недоступ�
них льодовиках Араратських гір, про що

було поставлено до відома російський
уряд. Відомості ці ніколи привселюдно
не оголошували.

Робота на уроці
Завдання №1
Оціни зазначені нижче гріхи за п’яти�

бальною шкалою. Найбільш неприємний
Богу гріх – 1, найменш неприємний – 5.

__ Обкрадати магазини
__ Обманювати батьків
__ Не читати Біблію
__ Пропускати недільні богослужіння
__ Поширювати плітки
__ Списувати на контрольній роботі
__ Вживати алкоголь чи наркотики
__ Не поважати начальство

Звичайно, Бог дуже хотів, щоб усі лю�
ди на землі були праведними. Проте, на
жаль, тільки одна людина жила життям,
яке сподобалося Богові. «Ной був чоло�
вік праведний і невинний у своїх поко�
ліннях. Ной з Богом ходив» (Буття 6:9).
Хоча Ной також народився грішним, як 
і його батьки, і решта людей на землі,
тільки він жив за Божими стандартами.
Як наслідок, «Ной знайшов милість у
Господніх очах» (Буття 6:8).

Завдання №2
Напиши, що таке, на твою думку, благо�

дать.
Це 
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Завдання №3
Прочитай Буття 6:11�14,17�18 та дай

відповіді на запитання:
Знаючи, що за часів Ноя не було

дощів, як можна було логічно зрозуміти
будівництво ковчега, щоб спастися від
потопу?

Як ти думаєш, якою була реакція лю�
дей на те, що Ной будує ковчег?

Як ти вважаєш, з якими проблемами
зіткнувся Ной, будуючи ковчег?

Завдання №4
Прочитай ці вірші з Біблії і знайди істини, про які в них говориться, впиши відпо�

відну літеру біля посилання.

__ Івана 1:17 а. Кожна людина має доступ до благодаті.

__ Ефесян 1:7 б. Ісус – джерело благодаті.

__ Ефесян 2:8 в. Ми спасенні благодаттю.

__ Тита 2:11 г. Твої гріхи прощені через благодать.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 6:5=12

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 7:1=10Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 8:20=22; 9:8=17Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 24:37=44Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 3:1=7П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 3:8=18Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 2:15=17Неділя
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Киплячий свинець
Одного дня в лабораторію вченого

Плейфсара завітав англійський принц
Альберт. Вчений підвів принца до котла,
в якому кипів розплавлений метал сви�
нець і запитав:

� Ваша королівська високість вірить в
науку?

� Звичайно, – відповів принц Альберт.
Плейфсар змочив руки принца спе�
ціальним розчином, а тоді каже:

� Ваша світлість, зачерпніть, будь ла�
ска, руками трохи гарячого свинцю, і я
обіцяю вам, ваші руки будуть цілі.

Чи бува не втратив розуму цей вче�
ний, щоб робити нащадку королівської
родини таку пропозицію? А ти б відва�
жився виконати таке прохання?.. Ні?

Проте принц опустив руки в котел і
зачерпнув трохи розплавленого свин�
цю і – о диво – його руки залишилися
неушкодженими!

Якщо в принца Альберта була така до�
віра науковцю, то наскільки більше ми
повинні довіряти Богові і Його словам.
Приклад з принцом Альбертом не є ча�
стим явищем в житті. Але кожен твій
день наповнений перевірками твоєї ві�
ри. Наприклад, сідаючи снідати ти на�
віть не задумуєшся, що їжа може бути
отруєною чи зіпсованою. Ти довіряєш
своїй мамі, бо знаєш, що вона добре го�
тує. Ти сідаєш в транспорт, довіряючи

своє життя водієві, не задумуючись, що
за кермом може бути людина, котра не
вміє водити машину. А сідаючи на сті�
лець, ти довіряєш йому своє тіло, знаю�
чи що він тебе витримає і не зламаєть�
ся. Тому що такі явища перевірені нами
як істинні: мама – добра, водій – профе�
сіонал, стілець – міцний тощо.

А тепер підкресли те визначення, яке
ти вважаєш істинним.

* Людина ходила по Марсу
* Ти не можеш навчити стару собаку

нових команд
* Бог любить тебе
* Динозаври жили мільйони років 

тому
* Ісус помер за твій гріх
* Ти закінчиш школу
* Печерська Лавра знаходиться у

Вінниці
* Для Бога немає проблем, які б Він

не міг вирішити
У нашому світі є багато речей, думок,

висловів, які не є абсолютною істиною, і
ми в них не віримо, це добре. Та, на
жаль, є одна абсолютна істина, в яку теж
не всі люди вірять. Це – існування Бога.

Що можна сказати про твою віру в Бога:
вона тверда, як камінь, чи схожа на же�
ле? Існує кілька рівнів віри. Перший – це
віра розумом. Людина вірить, що Бог іс�
нує, розуміє, що Він є, та на цьому все й
припиняється.

Біблія вчить довіряти Богові, як довіряв Авраам
(Буття 12:1�3; 15:5�6; 17: 5�9; Євреїв 11:8�10)

«І здійснилося Писання, що каже: Авраам же 
ввірував Богові, і це йому зараховане в праведність, 

і був названий він другом Божим» (Якова 2:23)

ХТО ТАКИЙ БАТЬКО АВРААМ?66
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Також є тимчасова віра, коли людина
вірить, що Бог може вирішити всі про�
блеми, але коли приходить важкий пе�
ріод, така віра зникає. Або навпаки,
вірить, поки важко, шукає Божої допо�
моги, а коли все стає добре, то про Бога
і не згадує.

Непохитна впевненість
Коли Біблія говорить про віру, це оз�

начає не просто визнати, що те, в що ти
віриш – правда. Біблійна віра – це непо�
хитна впевненість в абсолютній істині.
Яка твоя віра? Ти просто віриш, що Бог
є, чи віриш, що Він – всемогутній Бог, і
Йому можна довірити своє життя? Віри�
ти в Бога значить повністю Йому довіря�
ти і знати, що Він контролює весь світ і
також твоє життя.

Авраам (спочатку його було звати Ав�
рам) вірив у Бога. Його віра була на�
стільки сильною, що його назвали
«_____________________________». Щоб
цей пропуск не залишився пустим, про�
читай послання до Якова 2:23.

А ти б хотів, щоб і тебе так назвали? Як
же можна отримати таке цікаве звання?

Прочитай: Буття 12:1�3, Євреїв 11:8�10.
Ти колись переїжджав з одного місця

на інше? Якщо так, то ти знаєш, що це
трохи страшно, бо тобі треба залишити
свій дім, сусідів, друзів і поїхати в не�
знайоме місце. Господь наказав Авраму
піти з рідного краю. Але Аврам не про�
сто переїхав в інший район чи в інше мі�
сто. Господь наказав йому переїхати в
інший край, за тисячі кілометрів.

Куди саме Господь сказав Йому йти?

Ти помітив, що Господь не вказав точ�
ну назву міста? Бог сказав, щоб Аврам
розпочав свій шлях, а Він буде скерову�
вати його і скаже, де зупинитись.

Як ти вважаєш, що думав Аврам?

Що допомогло Авраму піти вслід за
Богом? (Підказка: це слово повторюєть�
ся в Євреїв 11:8�9)

У Бога була велика Мета, і хоча Аврам
не відразу побачив її виконання, він по�
слухався і залишив свій дім, своє місто.
Це не зупинило його віру.

Прочитай Буття 15:5�6.
Якщо подивитись на небо вночі, можна

побачити від трьох до п’яти тисяч зірок,
але неможливо побачити їх всі. Астроно�
ми вважають, що в нашій галактиці
близько 200 мільярдів зірок, а всього іс�
нує безліч галактик. В одній пісні є такі
слова: «У батька Авраама було багато си�
нів...». І насправді, Авраам був батьком
багатьох народів. Євреї та народи країн
Близького Сходу вважають Авраама сво�
їм батьком.

Головне в цій історії не те, що Авраам
був хорошою людиною. Він був зовсім
не ідеальним, але він ніколи не переста�
вав вірити Богові.

Прочитай Буття 15:6 і напиши, якою
була Божа відповідь на віру Авраама.

Що таке праведність?

Кого сьогодні можна назвати правед�
ним?
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Основний критерій праведності сьогод�
ні залишається незмінним. Треба всією
своєю душею повірити в Бога і Його Сина,
Ісуса Христа. Коли ти віруєш в Нього, Він
дає відповідь дивовижним способом.

Прочитай Буття 17:4�9.
Ім’я Аврам означає «великий, звели�

чений батько», а Авраам – «батько ба�
гатьох народів».

Як зміна імені відображає Божу обіт�
ницю?

Заповни пропуски необхідними словами.
Бог склав з__________________ з Авра�

амом. Він пообіцяв зробити його
б________________ багатьох народів і що
серед його нащадків народяться ц_____.
Крім цього Бог обіцяв дати його нащад�
кам землю Х______________________.

Як довго, за словами Бога, буде трива�
ти заповіт?

Як ти думаєш, що хотів сказати Гос�
подь, коли казав: «Я буду їм Богом»
(вірш 8)?

Живи вірою в Бога, як Авраам.
Божий заповіт набагато важливіший

за прості обіцянки, конкретніший за
угоди. Так як Бог – вірний, Він ніколи не
порушить Свій заповіт.

Віра Авраама допомогла Йому піти за
Божим покликом. Повір і ти, що Бог
дотримає Свого слова, прийми Божий
заповіт і йди вслід за Господом.

Віра схожа на м’язи. Вони стають
сильнішими, коли їх хоч інколи розтягу�
вати і працювати фізично. Так само й ві�
ра стає сильнішою від різних випробу�
вань, які вчать довіряти Богу.

Аврааму потрібно було чекати кілька
років і пройти через багато неприємно�
стей, аж поки Божа обіцянка здійсни�
лася. Як би ти оцінив свою віру?

Обведи пункт, який найбільше відпо�
відає твоїй вірі.

1. Я йду вслід за Богом і повністю
довіряю Йому.

2. Я прошу в Бога допомоги, коли
мені буває тяжко.

3. Я інколи довіряю Богу.
4. Я не часто думаю про Бога.
Довірся Богу і попроси Його, щоб Він

вів тебе у твоєму житті. Будь готовим
служити Йому!

Повеління Божі
Аврааму

Обітниці Божі
Аврааму

Здійснення обітниць 
в житті Авраама

Робота на уроці
Завдання №1
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Дай визначення, що таке «праведность»: 

Прочитай вірші з Біблії і напиши, що Бог обіцяє тим, хто живе вірою.
Римлян 8:28

Псалом 26(27):1

Ісаї 40:31

Євреїв 11:6

Запитання кросворда.

1. Місто де раніше проживав Авраам.
2. «Не бійся, Авраме, – Я тобі ...»

3. Ім’я сина Авраама.
4. Пораховане Богом, людина не полічить.

5. Край, куди вирушив Авраам.
6. Укладено між Богом і Авраамом.

7. Елі�Езер із Дамаска
у господарстві Авраама.

8. Проблема Авраама. Він був ...
9. Бог пообіцяв Аврааму дати ...

10. Залічена Аврааму
через віру.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 11:8=12

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Галатів 3:6=9Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 4:1=8Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 4:13=18Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 4:19=25П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 8:39=45Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 8:52=59Неділя
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Не став перед очима своїми
речі нікчемної!

Один випадок у житті Джона зруйну�
вав усе його майбутнє. Якось, прий�
шовши до школи, він зустрів свого дру�
га, що запропонував подивитися один
цікавий журнал. Коли Джон побачив
там оголених жінок, він засумнівався,
що можна таке дивитися, але цікавість
пересилила страх і сумніви, і він на
кожній перерві, ховаючись, щоб ніхто
не бачив, розглядав журнал. Після уро�
ків він попросив у друга дозволу взяти
журнал додому. Вже не міг Джон роби�
ти домашнє завдання, бо вся його ува�
га й думки були прикуті до непристой�
них фотографій.

Йому важко було зосередитися на
уроках, тому що в голові одна за другою
миготіли картинки з журналу. За неви�
конане домашнє завдання Джон одер�
жав двійку.

Якось пізно ввечері він дивився телеві�
зор. Після цікавої передачі почався
фільм про розпусних людей. Джон нена�
че прилип до екрана. Його вже не мучи�
ла совість. Він з жадібністю наповнював
свій розум все новими непристойними
зображеннями.

Дуже важко відмовитися від звички,
особливо поганої. І ще важче це зроби�
ти, коли звичка стає частиною твого
життя. Ми обманюємо самих себе, вва�

жаючи, що можемо зупинитися, коли
нам захочеться.

Лот, племінник Авраама, вважав, що
він зможе жити в розпусному суспіль�
стві, але це виявилося не так. Він запла�
тив величезну ціну за те, що залишався
в місті до останнього.

Прочитай Буття 19:1�13.
Лот жив у місті Содом. У Содомі й Го�

моррі жили найбільш аморальні й роз�
пущені люди того часу. Бог засуджував
їхній гріх.

Відповідно до Буття 19:1, де перебу�
вав Лот?

Коли людина сиділа біля міської бра�
ми, це означало, що вона має авторитет
і повагу серед жителів міста.

Прочитай Буття 13:10�13.
� Як Лот спочатку оцінив Содом і його

околиці (вірш 10)?

Сатана хоче, щоб ти повірив, що один
погляд не зашкодить тобі. Порівняй Бут�
тя 3:6 і Буття 13:10. Що спільне ти помі�
тив?

Бог покарає гріх
(Буття 13:10�13; 19:1�16, 24�29)

«Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій – 
свої задуми, і хай до Господа звернеться, – і його Він помилує, 

і до нашого Бога, бо Він пробачає багато!» (Ісаї 55:7)

ДО ЧОГО ПРИЗВЕДЕ
МОДА НА ГРІХ

77



До чого призведе мода на гріх 39

� Який висновок ти можеш зробити
для себе з цієї історії?

� Який вибір зробив Лот (вірш 12)?

Можливо, Лот думав, що має сильну
віру та зможе протистояти злу. Погляд
Лота був спрямований на багаті землі
цього краю. Іноді зручності та краще
життя засліплюють нас, і ми можемо 
не зауважувати того, як поступово гріх
входить у наш навколишній світ. Нам
необхідно постійно звіряти наші дії та
думки зі Словом Божим і намагатися
допомагати тим, хто не знає, що Бог за�
суджує гріх.

Прочитай Буття 14:12,14,16.
Порівняй Буття 13:12 і Буття 14:12.

Що змінилося в житті Лота?

Чому Лот залишався в цьому місті?

Можливо, Лот говорив людям про
Бога, але вони не бажали слухати. З іс�
торії видно, що Лот і його родина не
брали участі у грішних вчинках разом із
жителями цього міста. Але вони пере�
бували в цьому місті, а спосіб життя ін�
ших неминуче впливав на родину Лота.

� Як ти вважаєш, чому на тебе вплива�
ють звички та вчинки твоїх друзів?

Проаналізуй життя Лота в Содомі.
Він п_________________ Содом.
Він ж_______________ біля Содому.
Він п______________________ у Содомі.

Господь знищив усіх жителів міста за
їхній гріх. В 19 розділі Буття описується
той мерзенний гріх, який вони чинили.
Люди Содома прийшли до дому Лота,
тому що хотіли поглумитися над чолові�
ками, які відвідали Лота.

Ніколи не вірте цьому світу, який го�
ворить, що аморальні взаємини – це
нормальний стиль життя, що такими на�
роджуються. Боже Слово категорично
засуджує цей гріх (Левит 18:22, 20:13,
Повторення Закону 23:17, Римлян 1:8�19).

Лот урятувався, але проживання в
цьому грішному місті обійшлося йому
дуже дорого.

Прочитай Буття 19:14�26 і запиши, що
саме втратив Лот.

Тобі теж гріх вартуватиме дорого, як�
що не поспішиш утекти від нього. Але
що ж робити, якщо когось із твоїх близь�
ких людей затягує грішне середовище?
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Прочитай Буття 18:20�32.
� Як Авраам намагався заступитися пе�

ред Богом за Лота і його родину?

� Як це вчить тебе поводитися із дру�
зями, які потрапили в пастку цього світу?

Покайся у гріхах і слухайся Бога. Ні�
коли не зав’язуй дружніх стосунків із
людьми, які відкрито грішать проти
Бога, навіть якщо ти хочеш допомогти
їм. Набагато легше когось стягти додо�
лу, ніж витягнути наверх.

� До якого гріха люди у світі ставлять�
ся найбільше нейтрально й не засуджу�
ють його?

� Що особисто ти можеш зробити для
того, щоб більше людей знали, що це
гріх проти Бога?

Чи є у твоєму житті такі сфери, де ти
зробив неправильний вибір? Можливо,
у твоєму житті відбувається боротьба з
конкретним гріхом? Знайди друга�хри�
стиянина, який буде постійно молитися
за тебе Господу.

� За кого ти можеш молитися й із ким
можеш поговорити про їхнє гріховне
життя?

Робота на уроці
Завдання №2
Запиши тут відповідь на завдання, що

виконувала саме твоя група.



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 6:14=18

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Івана 3:1=9Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 12:1=2Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 5:6=13Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 4:1=6П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 4:7=12Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Петра 3:10=14Неділя
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Ох, знову контрольна! 
Чи, може, 

Ура! Невже контрольна?
Який вигук злітає з твоїх вуст, коли,

зайшовши до класу, ти бачиш дошку,
поділену на варіанти з написаними вчи�
телем контрольними завданнями, або ж
письмові тести, роздані на парти?

А що найбільше тобі не подобається 
в школі? Вчителі, однокласники, чи ти
просто не любиш вставати так рано?
Згідно з дослідженням, яке провели се�
ред школярів, контрольні роботи і екза�
мени – це те, що їм найменше подоба�
ється в школі. Фрази «Закрийте підруч�
ники, зараз будемо писати контрольну»
та «В п’ятницю напишемо диктант» учні
завжди зустрічають із обуренням. Не
дуже багато людей люблять тести, екза�
мени, перевірки.

Але незважаючи на це, тести завжди
мають на меті перевірити рівень твоїх
знань, покращити їх, показати ті прога�
лини, де треба ще попрацювати, чи на�
городити тебе за старанну працю.

Бог також посилає нам різні тести та
перевірки, щоб ми могли зростати ду�
ховно і пізнавати Його волю. Сьогодні
ти дізнаєшся про Божі екзамени, якими
християни часто називають випробу�
вання. Випробування – це Божий спосіб
показати тобі, як сильно ти залежиш від
Нього, і що найбільш важливо, показа�

ти тобі, що Він сильний провести тебе
через всі труднощі твого життя.

Якось Бог вирішив перевірити Авра�
ама, щоб допомогти його вірі зрости.
До того, як ти почнеш досліджувати цю
історію, ти повинен знати, що сталося в
житті Авраама.

Господь пообіцяв Авраамові, що Він
зробить його батьком багатьох народів 
і благословить світ через нього. Авраам
хотів допомогти Богові у виконанні цієї
обітниці. Він погодився, щоб служниця
його дружини народила від нього дити�
ну. Це лише ускладнило ситуацію, але
Бог не відкинув його за це.

Показавши чудо, Бог виконав Свою
обітницю: Він послав Аврааму сина від
його дружини, коли їм було близько ста
років!

Через кілька років Господь вирішив
випробувати віру Авраама.

Прочитай Буття 22:1�2.
Якби ти був другом Авраама і одного

дня він сказав тобі, що йде на гору при�
нести в жертву свого єдиного сина, що б
ти відповів йому?

Бог очікує послуху і благословляє тих, хто покоряється Йому
(Буття 22:1�13, 15�18)

«І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти
себе через те, що послухався ти Мого голосу» 

(Буття 22:18)

ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО
ПОСЛУХАВСЯ ТИ МОГО ГОЛОСУ

88
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Як ти думаєш, що відчував Авраам?

Що відчував би ти на місці Авраама і як
би діяв?

Прочитай Буття 22:3�13.
Як ти вважаєш, що допомогло Аврааму

виконати Божий наказ?

Ми знаємо, що Ісак був достатньо до�
рослим, щоб не дозволити батькові
принести себе в жертву.

Про що свідчить його покора?

Яку жертву Бог відразу ж послав Авра�
аму?

Символом якої події в майбутньому
був цей випадок?

Прочитай Буття 22:15�18.
Яку обітницю Бог повторив Аврааму?

Що, на думку Господа, допомогло Ав�
раамові покоритися Його волі?

Як ти вважаєш, чому послух такий важ�
ливий для Бога?

Як ти думаєш, що хотів сказати Гос�
подь, коли обіцяв благословити всі на�
роди через Авраама?

Присвяти себе на виконання Божих
повелінь!

Бог попросив Авраама віддати най�
цінніше, його єдиного сина.

Якби Бог сказав тобі віддати те, що ти
найбільше любиш, що б це було?

Який ти знаєш найяскравіший приклад
послуху Богу? (Підказка: Чому Ісус по�
мер?)

Як ти особисто можеш бути слухняним
Богу?
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Які випробування допускає Господь у
наш час?

Робота на уроці
Завдання №1
Ти ще не зовсім забув, що вивчали

минулого заняття? Ти маєш чудову на�
году перевірити свої знання відповідаю�
чи на запитання тесту. Зосередься.
1. В родинних зв’язках Лот був Аврааму:

А) сином;
Б) братом дружини Сарри;
В) племінником.

2. Ми дізнаємося про чоловіків, які «сидять
у брамі», що вони:

А) відпочивають;
Б) поважні громадяни, начальники,

судді;
В) збирають гроші за вхід.

3. Анголи, які прибули до Лота, виглядаA
ли як:

А) безтілесні духи;
Б) постаті в сяючих шатах;
В) звичайні чоловіки.

4. Народ, який оточив дім, вимагав, щоб
Лот:

А) вивів Ангелів до них для зґвалту�
вання;

Б) познайомив Ангелів з жителями;
В) попросив Ангелів здійснити чудо.

5. Ангели поклали край напруженій сиA
туації:

А) розігнавши натовп сльозогінним
газом;

Б) вдаривши всіх сліпотою;
В) вразивши всіх смертю.

6. Разом з Лотом з Содому вийшли:
А) дружина, доньки і майбутні зяті;
Б) доньки;
В) дружина і доньки.

7. Лотова дружина не втрималася і озирA
нулася назад на палаючі міста, бо:

А) вирішила не послухатися Божого
повеління;

Б) забажала залишитися навіки
пам’ятником;

В) пошкодувала про залишене.
8. Бог знищив Содом і Гоморру через:

А) непослух Богові;
Б) гріховність мешканців;
В) А і Б.

9. Бог вчить нас на прикладі знищених
міст, що:

А) гріх буде покараний;
Б) необхідно остерігатися гріховних

товариств;
В) не можна жити за принципом

«моя хата скраю».

Завдання №2
Пригадай, що відбувалося навколо подій

розп’яття Ісуса. Знайди спільне у цих двох
випадках. Подумай, як кожен елемент цієї
події можна порівняти з життям Ісуса Хри�
ста та метою Його приходу в цей світ.
Батько бажає принести в жертву свого сина

Авраам:

Бог: 

Син ніс деревину для цілопалення
Ісак:

Ісус: 

Син покорився волі батька
Ісак:

Ісус: 
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Завдання №3
Знайти ці місця в Біблії і пояснити, що кожне з них говорить про часи випробувань.

Бог ніколи не казав, що Його випробування легкі, але Він дав нам багато порад, 
як долати ці труднощі.

Якова 1:2�3

Йова 23:10

2 Коринтян 12:7� 9

1 Петра 1:6�8

Вибери одне місце з цього завдання, яке тобі найбільше сподобалося, тому що воно,
можливо, найбільше підходить до твоєї ситуації. Поміркуй над ним і запам’ятай його.

Завдання №4
Розгадай ребус, виписуючи на риски літери, яким відповідають певні цифри, і ти

прочитаєш ключовий вірш цієї теми.

А Б В Г Д Е І Ї З Л М Н О П Р С Т У Ь Я Х И Ч Щ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
7 3 16 7 12 1 15 13 5 22 9 6 11 10 7 2 18 5 18 17 19

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ �
14 13 17 13 11 16 17 3 13 11 17 3 13 8 11 2 10 1 4 13

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __
16 10 13 3 10 20 17 22 16 6 2 6 23 6 15 6 9 17 6 24 13

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
14 13 16 10 18 21 1 3 16 20 17 22 11 13 4 13 4 13 10 13 16 18



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 2:18=24

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 11:13=16Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 11:17=19Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 4:7=10Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 22:1=13П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 22:14=18Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 26:1=6Неділя
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Сергій був звичайним хлопцем. Він
жив у звичайному місті і мав звичайну
сім’ю: батька, матір та двох сестер. Йо�
го батьки ходили до церкви і виховува�
ли дітей по�християнськи. Він зростав,
знаючи, що батьки люблять його не ли�
ше на словах, а й на ділі. Вони багато
часу проводили разом, їздили на відпо�
чинок всією сім’єю, і коли Сергій грав у
футбол – це була справжня подія для
сім’ї. На полі він завжди чув голос
батька, який підтримував його з гля�
дацької трибуни.

Незважаючи на все це, Сергій зробив
неправильний вибір у своєму житті. Ко�
ли батьки не схвалили його вчинку, він
намагався довести свою правоту. Хоча
глибоко в серці хлопець знав, що вчинив
неправильно, він не міг визнати цього 
і попросити пробачення. Врешті�решт,
ця суперечка створила стіну між Сергієм
та його сім’єю, і він пішов із дому, щоб
розпочати своє власне доросле життя.
Тоді йому було шістнадцять років.

З часом Сергій зрозумів, наскільки
складним є життя: з’явилися труднощі,
біль і почуття провини. Через два роки
хлопець таки подолав свою гордість і
вирішив зателефонувати батькам. Він
знав, що дуже сильно образив їх і недо�
стойний називатися їхнім сином, але він
так втомився в цьому житті, що не знав,
що робити. Він витер сльози з очей,
взяв телефон і набрав знайомий номер.

Сестра підняла слухавку, але через
сльози не могла говорити і передала її
батькові. «Тату, – сказав Сергій, – про�
бач мені...». В грудях щось защеміло і
він не міг більше вимовити жодного
слова. «Сергійку, це не має значення.
Просто повертайся додому», – лагідно
сказав батько. Сергій вирушив додому
першим же автобусом.

Дуже зворушливо, коли людина отри�
мує прощення, не заслуговуючи на ньо�
го. Добре, коли в тебе є дім, куди ти мо�
жеш повернутися, незважаючи на те,
що накоїв. Кожна людина бажає мати
родину. Дім – це місце, де ти відчуваєш
тепло, щастя, безпеку і прощення. Сім’я
має бути твоїм якорем серед штормів
цього світу.

Чоловік на ім’я Яків розумів, що зна�
чить піти з дому і надовго залишити
своїх рідних, але через свої вчинки він
був змушений покинути свою домівку і
довгий час не міг повернутися.

Прочитай Буття 35:1�7.
Той, хто має брата чи сестру, розуміє,

що стосунки між рідними часто бувають
не ідеальними. Навіть якщо ви любите і
поважаєте один одного, інколи спалахує
заздрість, недовіра, починаються бійки,
які переростають у справжню війну. Те ж
саме відбувалося між Яковом та Ісавом.

Прочитай Буття 25:19�28, досліди жит�
тя цих двох братів і доповни речення.

1. Вони були б_______________.

Бог використовує різні обставини, щоб відшліфувати 
життя людини (Буття: 35:1�15)

«ТомуDто, коли хто в Христі, той створіння нове, –
стародавнє минуло, ото сталось нове!» (2 Коринтян 5:17)
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2. Ісав мав багато в____________ на тілі.
3. Яків народився д____________.
4. Б_____________ більше любив Ісава,

а м_________ – Якова.

Як ти думаєш, які конфлікти і непоро�
зуміння виникають між братами і сестра�
ми, які мають повністю протилежні ха�
рактери?

Прочитай Буття 25:19�34 та Буття
27:1�38 і запиши, що саме Яків обманом
забрав у Ісава?

__ __ р __ __ р __ __ с __ __ о

Коли обман було викрито, Яків утік із
дому, бо боявся, що Ісав уб’є його. Про�
тягом двадцяти років він жив далеко від
дому, та з часом вирішив попросити
прощення у брата.

Як ти думаєш, що відчував Яків перед
зустріччю з Ісавом?

Можливо ти здивувався, коли дізнав�
ся, що Ісав простив Якова ще задовго
до того.

Як сатана може використовувати страх
і почуття провини, щоб нашкодити твоїм
стосункам з Богом та з іншими людьми?

Прочитай 2 Коринтян 5:17 і встав про�
пущені слова:

«Тому�то, ______ хто в _________, той
_______________ нове, – ____________
_____________, ото сталось __________!»

Прочитай Буття 35:2�6.
Разом з Яковом поверталася його ве�

лика родина. Історія його кохання ро�
мантична, але разом з тим і трагічна.
Ісак, батько Якова, наказував, щоб його
діти одружувалися лише з жінками їх�
нього народу, тому Яків подолав довгий
шлях, зустрів вродливу дівчину, Рахіль,
зі свого народу і закохався в неї. Яків
домовився з її батьком, Лаваном, що
буде працювати на нього 7 років, щоб
той віддав за нього Рахіль. Під час ве�
сілля Лаван замість Рахілі віддав стар�
шу дочку Лію. Коли Яків побачив підмі�
ну, було занадто пізно, він уже нічого не
міг змінити і був змушений працювати
ще 7 років за Рахіль.

Як ти вважаєш, чому Яків потрапив у цю
пастку? Чи пов’язано це з його обманом?

З роками у Якова народилося дванад�
цять синів. Навіть зробивши багато по�
милок у житті, Яків ніколи не втрачав
бажання служити Богові. 

Що Яків наказав робити своїй сім’ї?
(вірш 2)

Що на це відповіла його родина?

Прочитай Буття 35:3,7,9�15.
Куди повернувся Яків?

Назва Бет�Ел означає Д_____________
Б_______________________.
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Саме в Бет�Елі Яків вперше зустрівся
з Богом. Там Бог наказав йому змінити
своє життя і обновити стосунки з Ним. 

Як Яків показав своє присвячення
Богу?

Як Бог відповів на оновлення та при�
свячення Якова?

1. Він змінив його ім’я Яків на
І____________________. Що в цьому було
особливого?

2. Яку обітницю Бог дав Якову?

Дозволь Богу формувати твоє життя
згідно з Його святою волею.

Головна думка історії про Якова – це
те, що, незважаючи на всі помилки, які
Яків зробив за своє життя, Бог не відки�
нув його. Насправді Бог використав все
це, щоб зробити з нього нову людину. 

Вибери дві сфери, де Бог змінив або хо�
че змінити тебе, і опиши їх.

Труднощі в сім’ї

Гріхи минулого чи погана репутація

Помилки та неправильні рішення

Рішення присвятити себе Богу і слу�
жити Йому

Робота на уроці
Прочитай 2 Коринтян 5:17.
«Тому то, коли хто в Христі, той ство�

ріння нове, стародавнє минуло, ото ста�
лось нове!»

А тепер своїми словами поясни, як ти
розумієш слова:

«в Христі» – 

«створіння нове» – 

«стародавнє» – 

«минуло» – 

«сталось нове» – 



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 25:21=28

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 25:29=34Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 27:1=17Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 27:18=29Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 27:30=46П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 32:7=12,22=31Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 33:1=15Неділя
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Хто застрахований 
від труднощів?

Щотижня Катруся ходила до недільної
школи й уважно слухала уроки. Здава�
лося, що кожного разу вчитель повто�
рював одне й те ж: «Бог любить тебе».
Одного разу вона не втрималася й за�
питала: «Якщо Господь так любить мене,
чому ж мій батько загинув?» Вчитель
трохи зніяковів. Він знав про трагічну
автокатастрофу, яка забрала життя бать�
ка Каті. Спочатку він хотів поговорити з
Катрусею після уроку, але, поглянувши
на дітей, зрозумів, що це питання хви�
лює кожного.

Вчитель задумався на хвилинку і від�
повів: «Життя нелегке, і кожен з нас пе�
реживав труднощі коли�небудь. Ми не
застраховані від них і в майбутньому,
але це не означає, що Бог не любить нас.
Господь безмежно любить нас навіть то�
ді, коли важко в це повірити. Лише
справжня віра в Бога може відкрити це.
Не віра в те, що Бог робить, чи в те, що
Він може зробити, а щира віра в Бога.
Господь завжди тримає все під контро�
лем і бажає тобі лише найкращого. Було
б дуже легко вірити в Бога, якби в нас
було все добре, але справжня віра в Бо�
га переносить найтяжчі випробування».

Часом важко вірити в Бога, коли жит�
тя підносить тобі неприємні сюрпризи.
Ми звикли думати, що якщо ми робимо

добрі вчинки, то отримаємо за це на�
городу, якщо ж погані, то – покарання.
Будеш поводитися добре – отримаєш
цукерку, погано – мама або тато буде
сваритися. Інколи неприємності трап�
ляються і з добрими, чесними людьми.

Якщо не віриш, то запитай у біблійно�
го персонажа Йосипа, того, що жив у
часи Старого Заповіту ще задовго до
народження Ісуса Христа.

Прочитай Буття 37:23�27.
Йосип був улюбленим сином Я_______.
На знак своєї любові Яків подарував

Йосипу яскраве різнобарвне вбрання. Хо�
ча він був не ідеальним, Біблія не розка�
зує про його гріхи. Він був просто хлоп�
цем, який намагався жити правильно.

� Що трапилося з Йосипом?

� Чи поводився хтось із тобою нечесно
чи несправедливо? Як ти відповів на це?

Йосип міг з ненавистю запитати Бога:
«Чому Ти допустив це в моєму житті?
Що недоброго я вчинив?» Та в Біблії ні�

Біблія закликає вірити, що Бог з нами в кожній ситуації
(Буття 37:23�27; 39:1�21; 42:6�7; 45:4�8; 50:19�20)

«Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на
добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати 

при житті великий народ!» (Буття 50:20)
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чого не написано про це. Брати продали
його в єгипетське рабство.

� Як ти думаєш, чому рідні брати вчи�
нили так зі своїм молодшим братом?

В Єгипті він потрапив у дім багатого
чоловіка, і, незважаючи на всі негараз�
ди, став найкращим рабом у тому домі.

Розгадай секрет успіху Йосипа
Знайди секрет успіху Йосифа та випи�

ши його нижче.

Прочитай Буття 39:1�12, 16�21.
Випиши нижче слова, які найчастіше

повторюються в цьому уривку Писання.

� Що Біблія говорить про репутацію
Йосипа в Єгипті?

� Як Бог благословив Йосипа в Єгипті?

� Чому Йосипа вкинули до в’язниці?

� Що ти відчуваєш, коли хтось обма�
нює, щоб зашкодити тобі?

� Чи були в твоєму житті випадки, коли
ти постраждав від несправедливих вчин�
ків інших? Як ти реагував на це?

� Як відреагував Йосип?

Подивись, як Йосип боровся з сек�
суальними спокусами. Що він зробив?

� Збери з цих букв правильну відповідь.

І Т К В ___ ___ ___ ___

Прочитай Буття 42:6�7; 45:4�8; 50:19�20.
Після ув’язнення Бог знову підніс

Йосипа на високу посаду. Він був приз�
начений другою людиною після фарао�
на, управителем з продажу зерна під час
голоду.

� Хто прийшов до Йосипа?



Різнобарвне життя 53

� Як Йосип поставився до своїх братів,
коли вперше побачив їх (Буття 42:7)? Як
він відповів їм пізніше (Буття 45)?

� Як ти вважаєш, що відчували брати,
коли дізналися, що перед ними – Йосип?

� Що відповів їм Йосип?

� Що допомогло Йосипу вчинити саме
так?

� Як Бог використав неприємності і
труднощі в житті Йосипа на добро?

Йосип ніколи не впадав у відчай. Він
не бачив одразу ж кінцевого результату
Божого задуму, але довірявся всім сер�
цем Господу і вважав, що Божий задум
важливіший за його зручності.

Вір, що Господь з тобою завжди, у
будь�якій ситуації. Господь знає наше
майбутнє. Як би ти не намагався, ти ні�
коли не будеш знати його. Це просто чу�
дово, що Бог бачить усі обставини твого
життя і контролює їх. Він бажає тобі ли�
ше найкращого. Довірся Йому і ніколи
не сумнівайся в Його допомозі.

� Через які труднощі ти проходив за
останні два роки?
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Робота на уроці
Завдання №1

Завдання №2
Поясни своїми словами такі вірші:
Псалом 36(37):1�6

Псалом 45(46):1�6

Єремія 29:11�13; Римлян 8:28

Буття 37:23�27; 39:1�21; 42:6�7; 45:4�8; 50:19�20

Проблеми Йосипа Вчинки Йосипа Благословення Йосипа



Різнобарвне життя 55

Оповідання «Бог завжди зі мною»



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 37:26=36

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 39:7=23Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 40:12=23Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 41:38=49Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 45:1=15П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 49:22=26Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Буття 50:15=26Неділя
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Правильні рішення
Прочитай запропоновані ситуації і ви�

бери відповідь, яка підходить тобі.
Замість того, щоб готуватися до екза�

мену з історії, ти провів увесь вечір з
друзями, і зараз сидиш на екзамені та
перелякано дивишся на білет. Вчитель
вийшов з класу на хвилинку, а твій то�
вариш за партою пропонує списати з
його роботи. А тобі так потрібна гарна
оцінка! Що ти будеш робити?

* Я спишу.
* Я скажу: «Ні».
Твої батьки пішли у справах і суворо

наказали тобі, щоб ніхто не приходив
до тебе. Вони були дуже засмучені тим,
що минулого разу за їх відсутності ти
провів вечірку з друзями, які залишили
повний безлад після себе. Ти знаєш,
що батьки навмисно сказали це, щоб
перевірити тебе. Аж ось телефонує
твій найкращий друг і розповідає про
те, що сталися якісь неприємності у
нього в житті. Він просить зустрітися з
тобою, бо потребує поради. Твою про�
позицію поговорити по телефону він
відкидає і наполягає на зустрічі.

* Я запрошу свого друга і не послуха�
юся батьків.

* Я скажу, що зателефоную йому, як
тільки батьки будуть удома.

Твої друзі запропонували піти в кіно,
але в тебе немає грошей. Вони запевня�

ють тебе, що це – не проблема. Ви
прийшли до кінотеатру і ти чекаєш, 
що буде відбуватися далі. Раптом від�
чиняється службовий вхід і один із твоєї
компанії подає знак швидко заходити.
Всі вбігли в двері, лише ти стоїш і вага�
єшся. «Ну, давай, заходь швидше. Ти ж
не боягуз?» – кличуть тебе. Що ти бу�
деш робити?

* Я зайду через службовий вхід, не
заплативши.

* Я не зможу зайти, повернуся додо�
му і попрошу батьків дати мені гроші.

Не завжди легко зрозуміти, як пра�
вильно вчинити. Здається, що всереди�
ні ти поділений на дві частини, кожна з
яких переконує тебе, що саме це – пра�
вильно. На щастя, у нас є Боже Слово,
Божий стандарт. Господь рясно благо�
словляє того, хто обирає Його дорогу.
Бог може навіть благословити людей
навколо тебе за те, що ти дотримуєшся
Його заповідей. Мойсей та його сім’я
прийняли рішення служити Господу – і в
результаті цього весь ізраїльський на�
род був визволений із рабства.

Прочитай Євреїв 11:22.
Минулого уроку ти вивчав тексти про

життя Йосипа. Де він помер? (Буття 50:26)

Через те, що Йосип обіймав високу
посаду, вся його родина переїхала до

Біблія вчить на прикладі Мойсея приймати  рішення, 
які шанують Бога і співпадають з Його волею
(Євреїв 11:22�29)

«Він хотів краще страждати з народом Божим, 
аніж мати дочасну гріховну потіху»  (Євреїв 11:25)

ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ1111
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Єгипту. Поки Йосип був живий, до них
там дуже добре ставилися. З часом на�
щадків Якова (тоді його вже звали Ізра�
їлем) стало дуже багато, вони станови�
ли значну частину населення Єгипту. Ще
при житті Йосип заповів, щоб його по�
ховали в Обіцяному Краї.

Кому Бог уперше пообіцяв дати Хана�
анську землю?

а. Ноєві
б. Якову
в. Аврааму
г. Адаму
Йосип знав про Божу обітницю і ві�

рив, що Він обов’язково виконає її.
Прочитай Вихід 1:15�22; 2:1�10.
� Якого наказу єгипетського фараона не

послухалися батьки Мойсея? (Вихід 1:22)

Як батьки Мойсея вирішили зберегти
його життя?

а. Одягнули його, як дівчинку
б. Втекли з Єгипту
в. Дали хабара начальникам
г. Сховали його в папірусній скриньці

на річці
Хто першим побачив дитину у скриньці?
а. Воїни фараона
б. Крокодил Нілу
в. Фараонова дочка
г. Невільниця
Де ріс маленький Мойсей в перші роки

його життя?
а. В палаці фараона
б. У себе вдома
в. У знайомих фараона
г. В яслах, в дитячому садку
Що отримала мати Йосипа за вигодо�

вування і догляд сина?
а. Зарплату
б. Велику радість
в. Спокій за збереження свого сина
г. Всі пункти разом

Роками Мойсей виховувався в палаці
фараона. Він мав усі права і привілеї
члена родини фараона, але він відмо�
вився від усього, щоб захистити свій
народ і свою віру. Це може здаватися 
не таким і поганим, але на той час євреї
(діти Ізраїля) були рабами в Єгипті і ма�
ли зовсім не легке життя.

Прочитай Вихід 1:11�14, серед пода�
них нижче слів знайди і обведи навколо
те, що було причиною важкого життя
євреїв в Єгипті.

ЕПІДЕМІЇ     ТЯГАР ПОДАТКІВ 

ВАЖКА ПРАЦЯ НА БУДІВНИЦТВІ

ВИСНАЖЛИВА ПРАЦЯ НА ПОЛІ

ПОГІРШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ

ЗНУЩАННЯ

Як ти думаєш, про що найбільше мрія�
ли євреї, перебуваючи у рабстві?

Все те, що займає місце Бога в твоєму
серці, – не вічне, і згодом ним заволодіє
інший або воно зовсім зникне.

Від чого тобі було б найважче відмо�
витися, якби тобі наказав це Господь?
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Рішення Мойсея жити зі своїм наро�
дом призвело до того, що Мойсей був
змушений залишити Єгипет. На той час
становище рабів�євреїв значно погірши�
лося і було просто нестерпним. Здавало�
ся, що вони вже ніколи не повернуться в
обіцяний Край – Ханаан, але Господь по�
кликав Мойсея, щоб вивести Свій народ
із рабства.

Прочитай Євреїв 11:28�29.
Які обставини допомогли Мойсею виз�

волити ізраїльський народ із Єгипту?
а. Мойсей заплатив великого хабара

фараону
б. Бог послав Свої кари на Єгипет
в. Мойсей очолив війну проти єгип�

тян
г. Мойсей убив фараона
Якою була остання Божа кара на Єги�

пет?

Кілька років тому серед християнсь�
кої молоді стала дуже популярна ан�
глійська фраза «What would Jesus do?»,
що в перекладі означає «А що б зробив
Ісус?». З’явились браслети, наклейки,
закладки з цією фразою, але, на жаль,
ця фраза просто стала модною фішкою,
а не щирим присвяченням. Чи ти коли�
небудь запитував себе перед тим, як
зробити вибір: «А що б зробив Ісус?»

Що би сталося у твоєму житті, якби ти
почав приймати рішення згідно з волею
Божою?

� Що тобі треба змінити в житті?

� Як ти можеш прославити Бога в та�
ких сферах життя?

Вибір супутника життя:

Відпочинок на вихідних:

Музика, яку ти слухаєш:

Фільми, які ти дивишся:

Приймай рішення, які відповідають
Божій волі та прославляють Його.
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Робота на уроці
Завдання №2

Життя Мойсея
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 1:1=14

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 2:11=15Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 3:1=10Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 7:1=13Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 12:29=36П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 14:8=18Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 14:19=31Неділя
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Прихід Закону
Прочитай таке уявне листування. Мож�

ливо, і ти звертався до Бога з таким са�
мим питанням.

Дорогий Боже,
я знаю, що до Тебе звертаються міль�

йони людей і, можливо, Ти дуже зайня�
тий, але одне питання непокоїть мене, і
я хотів би знати відповідь на нього.

Я ціную те, що Ти дав нам волю і пра�
во вибору, але інколи мені дуже важко
зробити правильний вибір, коли все
здається сірим. Повернути наліво чи по�
вернути направо, піти прямо чи зупини�
тись? Дуже часто мені важко зрозуміти
Твою волю. Думаю, що було б набагато
легше, якби Ти залишив нам карту чи
якийсь довідник для життя на землі.

Збентежений Сашко.

Дорогий збентежений Сашко,
Я – вічний і незмінний Бог. Я такий са�

мий від початку світу і на всю вічність. Я
чітко бачу, що чорне, а що біле. Якщо ти
хочеш знати, як правильно жити, читай
Біблію, Моє Слово, яке Я залишив для
всіх людей, що живуть на землі. Буду
радий спілкуванню з тобою на будь�які
теми.

З любов’ю, Бог.

Перші книги Біблії, П’ятикнижжя Мой�
сея, розповідають нам про створення сві�

ту і зародження стосунків між Богом та
Його вибраним народом. Також там опи�
сані Божі заповіді, за якими треба жити.
А як же інші заповіді Божі і правила, за�
писані в перших п’яти книгах Біблії?

Які з поданих нижче висловів нале�
жать до Божого Закону, а які ні? (Познач
З, якщо це Закон Божий, Н – якщо ні).

____ 1. Не їж орлів та сов.
____ 2. Завжди їзди по правому боці

дороги.
____ 3. Не грай в комп’ютерні ігри.
____ 4. Не розмовляй з тими, хто має

ваду мови.
____ 5. Мий руки перед обідом.
____ 6. Не їж чотириногих жуків.
____ 7. Ніколи не пий води із крана.
____ 8. Поважай своїх батьків.

Божий Закон – це набагато більше, а
ніж тільки «Не вбивай!» (Вихід 20:13),
чи не так? А як же Бог передав всі ці на�
станови людям?

Прочитай Вихід 19:1�6.
Назви імена людей, яким Бог дав обіт�

ницю бути родоначальниками сильного
народу та спадкоємцями обітованої зем�
лі Ханаанської.

А_______________
І________________
Я_______________
Приблизно два мільйони євреїв вий�

шло з Єгипту. Коли вони зупинилися бі�

Бог дав Закон для того, щоб вказати людям на майбутнього
Месію і встановити з ними вічний заповіт
(Вихід: 19:1�19; Галатів 3:19�25)

«ТомуDто Закон виховником був до Христа, щоб нам 
виправдатися вірою» (Галатів 3:24)

ПРИХІД ЗАКОНУ1212
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ля гори Сінай, Бог хотів обновити запо�
віт, укладений з народом Ізраїльським.

Що Бог очікував від народу (вірш 5�6)?

Обведи слово, яке, на твою думку,
найкраще описує основу взаємин ізра�
їльського народу з Богом.

СПІЛКУВАННЯ       ВІРА       СТРАХ

Прочитай Вихід 19:7�9.
Бог дарував людям заповіді, як путів�

ник життям. Весь Закон Божий складав�
ся з таких частин:

1. Історія народу. Книга Вихід – це ча�
стина Божого Закону. Адже знання істо�
рії та віри батьків допомагало євреям
краще пізнати Бога.

2. 10 Заповідей – це моральна основа
Божого заповіту. Вони стали фундамен�
том для всього Божого Закону.

3. Ритуальні закони. Бог дав правила
поклоніння та жертвоприношення. Біль�
шість із них можна знайти в Книзі Ле�
вит. Господь хотів, щоб народ знав, що
духовне життя і поклоніння Богу – це
важлива частина людського життя.

4. Суспільні закони. Бог дав багато
правил для повсякденного життя Свого
народу. І це не просто список заборон 
і дозволів, це стиль життя, який допо�
магав людям жити довше і щасливіше у
недосконалому світі. Багато законів вка�
зують, що їсти, а що не їсти, щоб не заш�
кодити здоров’ю. Також велика частина
всіх заповідей присвячена стосункам у
сім’ї: між чоловіком і дружиною, батька�
ми і дітьми. Закон застерігає від розпов�
сюдження хвороб через обмеження в їжі
та сексуальні стосунки тільки в шлюбі.

Як народ відреагував на Божі заповіді
(вірш 8)?

Погодившись зі словами заповіту, із�
раїльський народ приєднався до Бога.
Вони пообіцяли служити Йому. Ти мо�
жеш подумати: невже Закон досі дію�
чий? Хіба Христос не виконав увесь
Закон? Для чого мені Закон?

Прочитай Галатів 3:19�25.
Яка мета Закону згідно з цим віршем?
А. Приготувати шлях для Месії.
Б. Показати, що всі люди – грішні.
В. Допомогти людям пізнати Ісуса 

як свого Спасителя.
Г. Все перераховане вище.

� Чи може людина дотримуватися всіх
Божих заповідей протягом свого життя?
Чому?

Що в наш час є основою стосунків між
людиною і Богом?

СПІЛКУВАННЯ      ВІРА      СТРАХ

Вивчай і виконуй Божі заповіді, щоб
краще Його пізнати.

Якщо Христос виконав Закон, то чи
потрібно нам його дотримуватися? Чому
так або ні?

Ісус Христос прийшов у цей світ і ви�
конав увесь Закон. Його смерть на хресті
і воскресіння зробили стосунки з Богом
можливими за межами Закону, та це
зовсім не означає, що ти не повинен слу�
хатися Бога.
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Як християнин, в яких сферах життя ти
повинен слухатися Бога?

Напиши молитву по�
дяки Богу за Його Сина
Ісуса Христа, за вічне
спасіння та стосунки з
Ним.

Продивись перелік того, що ізраїльтя�
ни могли їсти, і що їм було заборонено
(Левит 11:2�23). Що незвичайне Бог до�
зволяв їм їсти?

За допомогою Біблії та допоміжних ма�
теріалів (словників, довідників) досліди

одне з єврейських свят. Напиши висновки
про це свято та його духовне значення.

Робота на уроці

Завдання №2
Закони моралі

Суспільні закони

Релігійні закони



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 20:1=17

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 21:12=25Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 25:8=22Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 32:1=14Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Вихід 34:1=10П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 6:27=38Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 10:1=15Неділя
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Чи знайомий тобі хоча б один із таких
висловів:

* Усі так роблять.
* Ти що, боягуз?
* Ніхто з тобою не буде дружити, як�

що ти...
* Всі сміються поза твоєю спиною.
* Ти ж не хочеш, щоб вони вважали

тебе білою вороною.
Моральний тиск – це потужній інстру�

мент, і в руках злих людей він змушує
інших робити такі вчинки, які вони за�
звичай не роблять. Проте з іншого боку
моральний тиск можна сприймати як
засіб для перевірки стійкості віри, пере�
конань, поглядів. Такий вид екзамену
пережили в своєму житті двоє людей.
Ісус Навин та Калев намагались проти�
стояти натиску цілого натовпу.

Ізраїльський народ зупинився біля го�
ри Сінай і провів там два роки, вивчаю�
чи закон Божий та будуючи скинію. Гос�
подь посилав їм воду та їжу, тому вони
не мали потреби в цьому. Їхня подорож
не була легкою. Важко подорожувати
разом із двома мільйонами людей, та,
незважаючи на це, вони йшли до Обіця�
ного Богом Краю. Ситуація ускладнилася,
коли біля самого Ханаану вони зляка�
лись і відкинули мудре рішення. У Бога
є чудовий задум для своїх дітей, але че�
рез постійні побоювання вони не можуть
повірити в прекрасне майбутнє.

Прочитай Числа 13:1�3 і 17�20.
Мойсей послав 12 чоловік, щоб розві�

дати землю. 
Назви, на що повинні були звернути ува�

гу розвідники, виконуючи такий наказ?

Біблія говорить, що гріх невір’я завдає найбільше шкоди
(Числа: 13�14 розділи вибірково)

«Тільки не бунтуйтесь проти Господа, – і не бійтеся народу
того Краю, бо вони – хліб для нас! Їхня тінь відійшла 

від них, а з нами Господь, – не бійтеся їх!» (Числа 14:9)

НЕ ТАКИЙ, ЯК УСІ1313

НАРОД – _______________________________чи ________________________________

________________________________чи ________________________________

КРАЙ –   ________________________________чи ________________________________

МІСТА –  ________________________________чи ________________________________

ЗЕМЛЯ – _______________________________чи ________________________________

________________________________чи ________________________________

Прочитай Числа 13:21�29 і напиши, що саме побачили ці люди. Згідно з Писанням,
що б вони могли записати у письмовому звіті, якби у них цього вимагали?
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Хто з 12 розвідників міг би поставити
підпис під цим звітом?

Прочитай Числа 13:30�14:10
Скільки розвідників повірили, що Бог

допоможе їм завоювати цю землю?

Хто залишався вірним Богу?

Які факти наводили 10 розвідників,
щоб переконати народ?

Один з їхніх аргументів – це велетні,
які жили в тому краю. Часто страхи і
«проблеми�велетні» утримують тебе від
покори Богу.

Що саме може «паралізувати» твою віру?

Як Ісус Навин та Калев відповіли на та�
кий негативний опис Обіцяного Краю?

Випиши конкретну фразу з поданого
уривку, яка показує, як Ісус Навин та Ка�
лев надіялися на Бога.

Які аргументи вони наводили, щоб пе�
реконати народ покоритися Богу?

На жаль, голос натовпу переміг віру і
мудрість, і народ вирішив не завойову�
вати Обіцяний Край.

Звіт про розвідку Краю Ханаанського
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Яку розправу з вірними Богові чолові�
ками надумав здійснити народ?

Що зупинило розгнівану громаду здійс�
нити самосуд?

Як ти вважаєш, чи важко було Ісусу
Навину та Калеву протистояти цілому
народу?

Є один християнський відеоролик, де
спочатку показують групу віруючих, які
разом моляться і прославляють Бога.
Потім з’являються інші кадри, на яких
дівчинка сама молиться у школі. Учні
проходять повз неї, здивовано дивлять�
ся і думають, що вона трохи дивакувата.

Одна справа – молитися в групі хри�
стиян і зовсім інша – виступати на боці
Бога наодинці. Дуже важко вистояти
самому, особливо коли голос цього сві�
ту кричить тобі зупинитись, втекти чи
заховатись.

Прочитай Числа 14:26�33.
Що стало наслідком непослуху ізра�

їльського народу?
10____________________ та всі дорослі

померли і не ввійшли в обіцяну землю.
Народ б__________________ по пустелі

протягом ________ років.
Бог дозволив двом чоловікам, яким

було більше 20 років, увійти в Ханаан.
Їхні імена були:

Кожне рішення, прийняте тобою, несе
свої наслідки. Йдучи за натовпом, ти до�

зволяєш йому керувати своїм життям та
диктувати свою думку і за це в майбут�
ньому ти збереш гіркі плоди. Дуже важко
протистояти більшій частині класу, яка
вирішила втекти з уроку, але ти добре
знаєш, що потрібно буде відробляти про�
гул в школі чи отримати покарання вдома.

Опиши випадки, коли ти постраждав
від того, що пішов за натовпом.

Коли голос натовпу перемагає тебе,
зупинись, подумай і все зваж. Пере�
стань бігати, панікувати, шукати пора�
ди в цьому світі, просто заспокойся і
послухай Божий голос. Ти маєш обрати:
послухатися Божої поради, чи піддатися
голосу натовпу.

Слухайся Бога, а не юрбу. Часто ти
маєш бути «Ісусом Навином» або «Ка�
левом», навіть серед своїх друзів. У
своєму житті християнину часто дово�
диться відстоювати свою віру, свої пе�
реконання, серед суцільного невір’я.
Якщо ти вважаєш себе дитиною Божою,
то ти маєш знати, що не варто боятися
засвідчити про свою віру іншим, не вар�
то соромитися говорити про свого Бать�
ка Небесного, про Його силу і мудрість.
Адже твоя віра і стійкість буде винаго�
роджена подібно до того, як була вина�
городжена у Ісуса Навина та Калева!
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Об’єкт дослідження 
з Книги Чисел 13�14 Записи дослідження

Божий наказ

Хто мав 
провести розвідку

Мета розвідки

Наочний доказ, про
успішне повернення 
з розвідки

Тривалість розвідки

Звіт розвідників 
про Край

Висновок Калева 
про розвідку

Робота на уроці
Завдання №1
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Об’єкт дослідження 
з Книги Чисел 13�14 Записи дослідження

Неправдиві
повідомлення
розвідників про Край

Реакція громади 
на злу вістку

Відстоювання
переконання Ісусом
Навином та Калевом

Реакція громади на
переконання чоловіків

Рішення Бога

Прохання Мойсея

Останній вирок Бога
для Ізраїльської
громади

Твій власний 
висновок дослідження



Не такий, як усі 71

Завдання №2

Як ці люди відстоювали Бога, не зважаючи на ставлення інших?

Давид (1 Самуїла 17:20�51)

Даниїл (Даниїла 1:1�17; 6)

Апостоли (Дії 4:1�20; 5:12�42)



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 1:10=16

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 3:1=12Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Числа 13:16=24Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Числа 13:25=33Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Числа 14:11=24П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Числа 14:30=38Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 4:14=19Неділя
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Я це не можу!
«Я не можу це зробити!»
«У мене не вийде!»
«Я не вмію!»
«Я боюся, що зазнаю невдачі».
Скільки разів ми чуємо такі слова? А

як часто ми самі говоримо такі слова?
Швидше за все, нерідко.

Назви випадки, коли ми використову�
ємо такі вирази.

*

*

*

Зазвичай такі слова ми говоримо, коли
перед нами стоїть яке�небудь завдання
чи відповідальність. Ми говоримо це то�
ді, коли нас просять про якусь справу,
послугу або доручення. Чи дійсно ми
завжди не можемо виконати те, про що
нас просять? Ні, найчастіше це наша
відмовка. Причини для неї можуть бути
найрізноманітніші:

� ліньки робити це;
� небажання вчитися нового;
� страх перед невдачею;
� невір’я.
Ці й інші причини не дозволяють нам

робити багато добрих справ, досягати
нових висот і перемог, навчитися чогось

нового. Нам простіше й легше сидіти у
своєму куточку й не ризикувати. Такий
підхід не новий. У Біблії ми також чита�
ємо про людей, не впевнених у своїх си�
лах, але зустрічаємо ще й людей, що
повністю покладаються на Господа.

Період суддів – нелегкий час
Книга Суддів описує правління бага�

тьох суддів Ізраїльського народу, які
ввійшли в історію як великі полководці,
мудрі й справедливі правителі, що вико�
нують волю Бога й ведуть свій народ до
миру й процвітання. Роль суддів – керу�
вати Ізраїльським народом у часи його
відступництва від Бога, в період ідоло�
поклонства. Бог карав Ізраїль за його
гріхи, посилаючи сусідні народи�загарб�
ники, які полонили Ізраїльський народ і
завдавали йому чимало лиха. Суддів по�
силав Бог у відповідь на молитви Ізраї�
ля, і вони звільняли народ від ворогів.

Яких суддів ти вже знаєш? Запиши їхні
імена й чим ці судді відзначилися.

Бог очікує від нас віри в Його силу й упевненості 
у Його допомозі нам (Суддів 4 (вибірково))

«Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся?
Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати 

за спасіння Його!» (Псалом 41(42):6)

МОЖЛИВОСТІ БОГА
І МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

1414
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В Ізраїлі суддями були не тільки чоло�
віки, але й жінки.

Прочитай Суддів 4:4�5. Запиши, хто
був суддею на той час, звідки ця людина
походила.

Ким ще була Девора, окрім того, що во�
на була суддею?

Ім’я Девора означає в перекладі «ме�
доносна бджола». Для Ізраїльського на�
роду вона дійсно такою і була – бджо�
лою, що багато трудиться й приносить
солодкі плоди справедливого суддівст�
ва для свого народу. У давні часи жінка
не мала багато прав у суспільстві. Те, що
Девора була й суддею, і пророчицею –
було винятком, а не загальноприйнятим
правилом. Зазвичай жінка не втручала�
ся в громадське життя, не мала права
впливати на рішення чоловіків. Але Бог
нерідко використовував жінок для Своєї
справи й слави.

Барак – великий воїн
Прочитай Суддів 4:6�24.
Яке доручення дає Бог воєначальни�

кові Бараку?

Як відреагував Барак на слова Девори?

Що спонукало Барака сказати такі сло�
ва?

Як діяв Барак, організовуючи битву?

Із усього видно, що Барак був досвід�
ченим воїном і начальником. Він умів
організовувати людей, керувати ходом
битви, знав стратегію і планування. Він
не був новачком, не був боягузом, не був
ледачим. Але чому ж він не зважився
піти на битву сам, без Девори?

Як Девора підбадьорювала Барака?
Вірші 6�7,14

Барак не мав іти самотнім на цю бит�
ву. Бог Сам сказав, що Він приведе во�
рога, віддасть його в руки Барака, піде
перед Бараком. Маючи такі обіцянки й
запевнення в допомозі, Барак все�таки
вдається до допомоги жінки.

Чи сильніша Девора, ніж Бог?
Чи розумніша Девора, ніж Бог?
Чи в руках Девори результат битви?
Відповідь – ні. Але Бараку важливіше

було бачити поруч із собою людину, ніж
керуватися Божим словом, яке було
звернене до нього.

Чого це вартувало Бараку? Вірш 9
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Як це здійснилося?

Що було б, якби Барак пішов на битву
сам, не просячи Девору йти з ним?

Зобрази схематично або намалюй си�
туацію Девори й Барака.

Бог засмучується, коли ми обмежує�
мо себе і Його, коли ми не довіряємо
Йому, що Він має силу і можливість ви�
конати через нас щось неймовірне. Ба�
раку було недостатньо Божої обіцянки
дати йому перемогу. Він не повірив Бо�
жій обіцянці. А ось якщо Девора�проро�
чиця піде з військом, тоді інша справа,
перемога точно забезпечена – можливо,
саме так думав Барак.

Головне запитання для тебе сьогодні –
що може Бог і що можу я, коли поруч із
мною Бог? Не треба обмежувати Бога і
Його можливості. І не треба обмежувати
себе, коли Бог іде поруч із тобою й обі�
цяє успіх.

Робота на уроці
Завдання №2

Ім’я жінки, посилання Для чого Бог її призначив
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Ситуації, у яких ми применшуємо силу й можливості Бога.

Ситуація Наші пояснення



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 4:1=7

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 4:8=14Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 4:15=24Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 5:1=13Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 67(68):1=11П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 67(68):12=21Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Псалом 67(68):29=37Неділя
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Чого ми боїмося в житті?
Чи багато чого ти боїшся в житті?

Внизу дано перелік того, що може ляка�
ти людину.

Візьми фломастери трьох кольорів і
відзнач червоним те, чого ти дуже боїш�
ся; жовтим – те, чого боїшся трохи; зе�
леним – те, чого ти взагалі не боїшся.

Миші, пацюки
Темрява
Собаки
Незнайомі люди
Павуки
Змії
Природні катаклізми (повінь, земле�
трус, смерч тощо)
НЛО
Голод
Пожежа
Переслідування
Твоя смерть
Смерть близької людини
Гроза
Самотність
Сатана і його демони
Ворожки
Безгрошів’я
Пекло
Неприйняття друзів
Хвороба
Зрада
Літаки
Метро

Війна
Сни
Ангели
Бог
Підрахуй і визнач, якого кольору в те�

бе найбільше, і ти зможеш зрозуміти,
наскільки страх долає тебе.

Кожна людина чогось боїться в житті.
Людям властиво боятися. Деякі страхи
обґрунтовані, деякі – ні. І це не означає,
що сміливих людей на землі немає. Смі�
ливим є той, хто долає свій страх заради
чогось або когось. Наприклад, пожеж�
ники бояться вогню, але вони долають
страх і сумніви заради порятунку люди�
ни на пожежі.

Гедеон – боягуз чи сміливець?
Біблія розповідає нам про Гедеона. Ця

людина жила у важкий для Ізраїля час –
час сильних утисків з боку мідіянітян. То
був період Ізраїльських суддів, які управ�
ляли народом.

Прочитай Суддів 6:1�10. Заповни про�
пуски.

Ізраїлеві сини стали знову __________
________ в очах Господніх, і дав їх Гос�
подь у руки мідіянітян на ________ років.
___________________ рука мідіянітян над
Ізраїлем. Ізраїлеві сини поробили собі зі
страху перед мідіянітянами проходи в
горах і ______________, і ______________.
Коли ____________ Ізраїль, прийдуть мі�
діянітяни й амаликитяни й жителі Кеде�

Бог дає успіх тим, хто сподівається на Нього 
(Суддів 6:1�10)

«На Бога надію кладу й не боюсь, – що людина 
учинить мені?» (Псалом 55(56):12)

СМІЛИВІСТЬ В ІМ’Я ГОСПОДА1515



Сміливість в ім’я Господа 79

му й ________________________ на нього;
і таборували в них, і винищували
_______________ ____________ __________
аж до підходу Гази. І не лишали вони в
Ізраїлі _____ ________________, ані штуки
дрібної худоби, ані вола, ані осла, бо во�
ни приходили з худобою своєю і з наме�
тами своїми, приходили в такій кілько�
сті, як сарана, а їм і ____ ______________
_________________________ не було чис�
ла. І вони приходили до Краю, щоб
________________ його. І через Мідіяна
Ізраїль _______ ______________, і Ізраїле�
ві сини ______________ до Господа. І ста�
лося, коли Ізраїлеві сини ______________
до Господа через Мідіяна, то Господь
послав до Ізраїлевих синів _________ –
_______________, а він сказав їм: «Так
сказав Господь, Бог _________________:
Я вивів вас із Єгипту, і випровадив вас із
дому ______________. І Я спас вас з руки
Єгипту, і з руки всіх, хто вас тиснув, і Я
повиганяв їх перед вами, а їхній Край
віддав вам. І сказав Я до вас: Я
_____________, ________ ваш! Не будете
боятися аморейских богів, що в їхньому
краї сидите ви. Та ви ___ ______________
Мого голосу!

Ізраїль грішив проти Бога, поклоняв�
ся ідолам, забув усе благословення, яке
дав їм Бог. За це Господь і карав Ізраїль,
посилаючи на них загарбників і понево�
лювачів.

Як ти думаєш, якою була мета Бога?

Бог не хотів, аби Його народ грішив.
Він бажав навчити їх, відновити з ними
стосунки, віддалити їх від гріха. Але лю�
ди – неслухняні й уперті. І тому Богові
доводилося ставити їх у такі умови, щоб
Ізраїль відчував на собі, що таке жити
без Бога і Його благословення.

Про що розповідає Писання далі?
Прочитай Суддів 6:11�24.
Хто такий Гедеон?

Зауважте, що Гедеон молотив пше�
ницю в виноградному чавилі. Чавило
призначене для виготовлення вина, а
пшеницю молотили на полі. Це означа�
ло, що страх перед мідіянітянами був
великим, і що врожай пшениці був ма�
леньким.

Хто з’явився Гедеонові?

Що він доручив зробити?

Якою була реакція Гедеона?

Чи боявся Гедеон?

Гедеонові належало зібрати військо із
заляканого народу й поборотися з мідія�
нітянами, чисельність війська яких була
135 000 чоловік! Як тут не злякатися?!
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Але як Ангел назвав Гедеона у віршах
12 і 14?

Гедеон не був слабким у житті, але в
нього не було можливості виявити свою
силу.

Які аргументи навів Гедеон?

Бог знав це. Він вибрав Гедеона на цю
велику місію за Своїм задумом. Він по�
обіцяв Свою підтримку в цій місії.

Яке перше знамення попросив Гедеон?

За якою ознакою Гедеон зрозумів, що
його співрозмовник був не просто люди�
ною?

Але це був лише початок. Бог велить
Гедеонові зруйнувати жертівник Ваала й
зрубати священне дерево при ньому, а
замість нього поставити жертівник Жи�
вому Богові. Згадай, що на той час весь
Ізраїль поклонявся Ваалу як богові.
Вчинити так, як повелів Ангел, означало
піти проти народу й ризикувати своїм
життям.

Чи боявся Гедеон зробити це?

Незважаючи на свої переживання, він
зробив це. Зробив уночі, за допомогою

своїх рабів, бо розібрати жертівник і
спорудити новий – справа нелегка.

Як відреагували люди, коли побачили
вчинок Гедеона вранці?

Так, Гедеон, безумовно, ризикував своїм
життям і міг померти, якби не його батько.
Незважаючи на реальну небезпеку, Бог
урятував Гедеона від смерті, тим самим
довівши, що Він – надійний захисник.

Військо з племен Ізраїлевих почало
збиратися. Відповідальність Гедеона зрос�
ла, зросли і його занепокоєння та страх.

Що попросив Гедеон у Бога?

Навіщо йому це було потрібно?

Бог знав, що Гедеонові нелегко зроби�
ти те, що Він йому доручив. Бог знає
сумніви й побоювання людини. Тому Він
і дав додаткові ознаки для юнака, щоб
запевнити, що це Божа справа, а також,
що Бог іде попереду Гедеона. А якщо Бог
піде попереду, успіх гарантовано. Геде�
онові треба було лише повірити і прийня�
ти Божу допомогу та керівництво.

Що робити, коли не знаєш, 
що робити?

Отже, у нашому житті буває так само:
Бог дає нам веління, дає нам гарантії
Своєї присутності й допомоги, ми бачи�
мо, як Він допомагає нам долати пере�
шкоди перед Його ділом. Як же нам вчи�
нити? Часто нам не вистачає сміливості,
як Гедеонові. Інколи хочеться відмови�
тися, зробити вигляд, що ми не можемо,
що в нас немає здібностей, можливос�
тей тощо.
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Що ж робити в такій ситуації? Пам’ятай, що тільки віра у Всемогутнього Бога
зможе тобі допомогти. Молися, щоб Бог дав тобі сили вірити й не сумніватися в
Його словах. Що Бог обіцяє, те завжди виконує!

Робота в класі
Завдання №1

Завдання №3

Що робити, коли тебе долає страх?

Посилання Моя дія



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 6:1=6

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 6:7=11Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 6:12=26Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 6:27=32Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 6:33=40П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 7:1=14Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Суддів 7:15=25Неділя
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Я нікому нічого не винна!
Дві дівчини, Віра й Ольга, навчалися 

у християнському коледжі. Вони були з
різних міст, але швидко потоваришува�
ли. У коледжі вони разом сиділи на лек�
ціях, жили в одній кімнаті, часто роз�
мовляли, проводили багато часу разом.
Вони стали друзями. Віра вміла вишива�
ти гарні картини; вона часто дарувала
свої вироби викладачам, знайомим, ку�
харям у коледжі. Одного разу Ольга з
усмішкою сказала:

� Вірочко! У коледжі так багато людей
одержало твої вишивки. Ти вже й мені
повинна вишити що�небудь!

Віра подивилася на Ольгу й чітко ска�
зала:

� Я нікому нічого не повинна!
Ольга не образилася... Але вишивку

від подруги так і не одержала.
Як ти вважаєш, хто неправий у цій си�

туації? Хто припустився помилки? Чому?

Чи повинна була Віра Ользі щось пода�
рувати?

Прочитай Римлян 13:8.
Хто, кому й що винен?

Що значить «хто іншого любить»?

Що винна була Віра Ользі згідно з
Писанням?

Як вона могла показати це на ділі?

Сьогодні ти довідаєшся про біблійно�
го персонажа, що показав свою любов
на ділі.

Хто така Рут?
Прочитай Рут 1 розділ й заповни про

неї анкету.
Ім’я _______________________________

Батьківщина _______________________

Віросповідання ____________________

Сімейний стан _____________________

Ім’я чоловіка _______________________

Ім’я свекрухи ______________________

Бог хоче бачити в нашому житті благочестиве ставлення 
до людей
(Книга Рут (вибірково))

«Ліпше добре ім’я за багатство велике, і ліпша милість 
за срібло та золото» (Приповісті 22:1)

«ОТАК ВАШЕ СВІТЛО
НЕХАЙ СВІТИТЬ»

1616
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Ім’я другої невістки і її чоловіка
_____________________________________

Характер __________________________

Мета в житті _______________________

Коли сини Ноомі померли, вона вирі�
шила повернутися на свою батьківщину
до міста Віфлеєма. Своїм невісткам во�
на запропонувала вернутися до себе до�
дому – до матерів і до своїх богів.

Як вчинила Орпа?

Як вчинила Рут?

Запиши слова Рут в 16�17 віршах.

Зобов’язання Рут
Які зобов’язання були в Рут як у невіст�

ки?

Чи виконала їх Рут, поки вони жили в
моавських полях?

Чи зобов’язана вона була йти за своєю
свекрухою після смерті чоловіка?

Після смерті чоловіка дружина стає
вільною, вона може облаштовувати своє

життя на свій розсуд. Але Рут вирішує
замість свого благополуччя подбати про
вже літню свекруху. Отже, Рут іде з Но�
омі у Віфлеєм.

Як зустрічали жителі Віфлеєма Ноомі?

Як відповідала Ноомі на вітання?

Ім’я Ноомі означає «приємна», а ім’я
Мара – «гірка». Так Ноомі образно хоті�
ла виразити, скільки горя вона натерпі�
лася за ці роки в Моаві.

Ким для Ноомі стала Рут?

Прочитай Рут 2 розділ.
Що робила Рут у Віфлеємі?

Як звали власника поля, де працювала
Рут?

Яке ставлення було до Рут у цьому місті?

За єврейським законом під час жнив
женці не повинні були збирати весь уро�
жай, а залишати трохи колосків для бід�
них людей. Боаз не тільки дотримував�
ся закону, але зробив набагато більше,
ніж від нього очікувалося. Завдяки йо�
му в Рут і Ноомі була їжа на багато днів.
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Як відреагував Боаз на вчинок Рут?

Рут зробила для своєї свекрухи наба�
гато більше, ніж того вимагав звичай, і
люди бачили це. Рут, що була язични�
цею, виявила більше любові й чесноті,
ніж була зобов’язана, і ніж від неї очіку�
валося.

Спробуй прочитати, що сказали жителі
міста про Рут.

Благословення Рут
Бог бачив серце Рут, її любов до све�

крухи, її доброту. Господь не залишає
вірних Йому людей, а рясно благослов�
ляє їх у всьому.

Прочитай 3�4 розділи.
Що хотіла Ноомі для Рут?

Що зробила Рут?

Як відреагував Боаз на вчинок Рут?

Боаз був людиною багатою, богобій�
ною. Він оцінив учинок Рут як правильний
і доброчесний. І провів усю процедуру
викупу землі, одруження й відновлення
роду померлого Махлона з найбільшою
точністю.

Що одержала Рут у підсумку?
1. Чоловіка
2. Дитину
3. Добре ім’я
4. Достаток
5. Участь у родоводі Ісуса Христа
Рут – як промінчик світла в непро�

глядній пітьмі беззаконня. Вона стала
зразком доброго ставлення до своїх
рідних і близьких, взірцем любові до
Бога й до ближнього.

Робота в класі
Завдання №2

Персонаж Якості характеру Чого ми можемо навчитися

Доклад
норозповідж

еноменівсе,щоз
робилатизсвоєюсве

крухоюпосмертітвогочо
ловіка,ітикинулабатькасво

гойматірсвоютакрайсвогона
родження,іпішладонароду,яко

гонезналавчора�позавчора
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БАТЬКИ
Що вони нам дали?

Що ми їм винні?

Що нам заважає це давати?

Як це проявляється в житті?

Що бачать навколишні люди? Яка в них
складається думка про віруючих?

Як на це дивиться Бог?

Як треба поводитися?

РОДИЧІ
Що вони нам дали?

Що ми їм винні?

Що нам заважає це давати?

Як це проявляється в житті?

Що бачать навколишні люди? Яка в них
складається думка про віруючих?

Як на це дивиться Бог?

Як треба поводитися?

БРАТИ Й СЕСТРИ
Що вони нам дали?

Що ми їм винні?

Що нам заважає це давати?

Як це проявляється в житті?

Що бачать навколишні люди? Яка в них
складається думка про віруючих?

Як на це дивиться Бог?

Як треба поводитися?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 1:1=10

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 1:11=22Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 2:1=12Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 2:13=23Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 3:1=18П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 4:1=11Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Рут 4:12=22Неділя
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Що я бачу?
Асаф був Левитом і прозорливцем із

роду Ґершона (2 Хроніки 29:30), слав�
нозвісним співаком і музикантом у ча�
си Давида й Соломона. Він брав участь
у «правильному» переносі ковчега за�
повіту в Єрусалим (1 Хроніки 15:17) і в
освяченні храму (2 Хроніки 5:12). Судя�
чи з того, як часто згадується про його
служіння у Святому Письмі, це був ду�
же присвячений Богові й служінню чо�
ловік. І раптом він почав аналізувати
те, що відбувалося навколо. Він звер�
нув увагу на те, як бенкетують нечес�
тивці (Псалом 72(73):3). Він відійшов
від служіння при святилищі Бога. І від�
разу його обступили запитання щодо
справедливості Божої та сенсу служін�
ня Йому. Він зненацька зауважив, що
«нечестиві» начебто отримують більше
земних благ.

Проповідник Роланд Гілл наводив
один приклад того, як сатана спонукає
нас гнатися за земними цінностями.
Одного разу свинопас повинен був до�
ставити на бойню стадо свиней. Машин
не було, а перевезення на возі – справа
складна. І тоді він скористався нена�
жерливістю свиней. Сидячи на візку, ха�
зяїн час від часу розсипав перед ними
горох. Зайняті його поїданням, тварини
непомітно для себе опинилися на бойні.
Вони помітили пастку, коли вже було
пізно – ворота бойні зачинилися.

Щось подібне відбувається і з людь�
ми. Щоб відволікти увагу людей від го�
ловних питань: «Куди я йду? Що очікує
мене попереду? У чому полягає мета
мого життя?», у сатани є великий «мі�
шок з горохом». Він розсипає його
щедро, не скупиться. Тому замість того,
щоб аналізувати, що роблять інші, на�
магайся не відволікатися й просто йти
за Господом: «Обернувся Петро, та й
ось бачить, що за ним слідкома йде той
учень, якого любив Ісус, який на вечері
до лоня Йому був схилився й спитав:
“Хто, Господи, видасть Тебе?” Петро,
як побачив того, говорить Ісусові: “Гос�
поди, – цей же що?” Промовляє до
нього Ісус: “Якщо Я схотів, щоб він позо�
стався, аж поки прийду, – що до того то�
бі? Ти йди за Мною!”» (Івана 21:20�22).
Не дивно, що й зараз у світі, де панує
князь темряви (Ефесян 2:2), у людей
виникають різного роду сумніви: на�
приклад, чи дійсно Бог справедливий,
якщо Він – всезнаючий, і чи всезнаю�
чий Він, якщо справедливий? Ми мо�
жемо бачити сьогодні, як люди, що від�
кидають Бога, процвітають у багатстві,
насолодах, славі, а багатьом щирим
віруючим доводиться бідувати, терпіти
негаразди і чимало страждати. Через
сумніви в справедливості Бога й неста�
чу сподівання на Нього люди можуть
збитися з істинної дороги та стати без�
божниками.

Господь хоче стати для нас дорожчим за все на світі
(Псалом 72(73))

«Хто є мені на небесах, окрім Тебе? А я при Тобі на землі
не бажаю нічого!» (Псалом 72(73):25)

ХОЧУ БУТИ ТВОЇМ1717
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Куди я йду?
Нам часто доводиться стикатися з од�

ним міфом: чим людина багатша, тим во�
на щасливіша, живе у більшій безпеці й
має повну владу. Поглинені вірою в цей
міф, люди намагаються назбирати як�
найбільше «гороху». Бажання здобувати
й накопичувати стає для них головним у
житті. Але... Будь�яке майно приносить із
собою лише тимчасове відчуття щастя, а
кожний з нас не застрахований від нещас�
них випадків і непередбачених катакліз�
мів природи. Все наше багатство може
зникнути в один момент (Луки 12:16�31).
Більше того, у нашу душу закладена спра�
га спілкування з Богом, і ніякі насолоди
не зможуть цієї спраги втамувати.

Людина, що не знає Бога, не читає й
не виконує Його Слово, не відвідує церк�
ву, часто не замислюється над своїм
майбутнім, а живе сьогоднішнім днем.
Люди, які знають Бога, читають Слово
Боже й живуть за ним, відвідують церк�
ву, повинні знати, що земне багатство
стане для тих, хто не вірить у Бога, не
благословенням, а каменем на шию
(Луки 18:18�25). Прагнення до збагачен�
ня відволікає людину від Божих доріг,
багатство не врятує її на останньому су�
ді, і кінець таких людей буде дуже сум�
ний. Цю розв’язку й побачив Асаф, коли
ввійшов у Божу святиню. Він зрозумів,
що коли заздритиме нечестивцям, то це
призведе до загибелі і його, тому знову
звернув свій погляд до небес.

Отже, бачення чіткої мети й правильна
дорога у житті полягає в покірності Бого�
ві й протистоянні дияволові (Якова 4:7).
Їх можна бачити в присутності Божій, ко�
тра наповнює нас під час молитви (молит�
ва – це не якийсь певний час для певних
слів, але постійний стан наших думок), 
а також під час відвідування Божого
храму. Увійти у святиню – це не значить
просто відвідати церкву. Увійти в неї – це

значить наблизитися до Бога, довіритися
Йому, підкорити свою волю волі Отця
Небесного, а Його воля пізнається через
вивчення Святого Письма. Бог обіцяє нам:
«Я зроблю тебе мудрим, і буду навчати
тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, Я
дам тобі раду, Моє око вважає на тебе!»
(Псалом 31(32):8).

Тільки Господь може дати тобі «бу�
дучність та надію» (Єремії 29:11). Ми 
не повинні сподіватися на земне багат�
ство та дбати лише про земне житло.
Ми завжди повинні пам’ятати про своє
нетлінне багатство, а також усвідомлю�
вати, що наша віра робить нас не нещас�
ними, а найщасливішими людьми, адже
«життя ж наше на небесах» (Филип’ян
3:20).

До чого я прагну?
Не втрачай довіри до Бога! Не забувай

«збору свого», молися, читай і виконуй
Святе Письмо й міркуй над ним. Проси
Господа, щоб Він щодня вказував тобі,
як дотримуватися Його волі, як покла�
дати все своє сподівання лише на Ньо�
го, як звіщати всім людям Його диво�
вижні справи.

Всі ті, хто прийняв сьогодні Ісуса Хри�
ста, повинні бути вдячні Йому, що Він
став перед Справедливим Суддею заміс�
ною жертвою за всі наші гріхи й безза�
коння. Бог хоче, щоб ми довірили своє
життя Йому, а не сподівалися на багат�
ство. Тільки Він один може вказати нам
дорогу, ідучи якою ми змогли б прова�
дити благочестиве життя, щоб наприкін�
ці шляху почути запрошення увійти до
радощів Пана свого (Матвія 25:21)!

В яких якостях Бога ти коли�небудь
сумнівався?
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У яких ситуаціях зазвичай тебе відвідують подібні думки?

До чого призводять ці сумніви?

Які твої дії зазвичай завдають поразки сумнівам?

Що допомагає правильно розставляти пріоритети щодо матеріального і духовного, а
також остерігатися надмірного захоплення матеріальним, щоб не відступити від Бога?

Як знання того, що Бог справедливий, буде заохочувати тебе до благочестивого
способу життя?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 1

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 2Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 3Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 4Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 5П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Приповісті 8Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) М. Св. П.: Приповісті 22; Еклезіястова 12:13Неділя
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Що зараз буде?
Прочитай ситуації та дай відповідь на

запитання: що зараз буде?
У тебе задзвонив телефон. Ти береш

слухавку... Що зараз буде?

Ти зайшов до магазину за покупками,
підійшов до продавця...

Тебе викликали на уроці до дошки...

Ти прийшов до друга (подруги) у гості...

Ти не знаєш, як знайти потрібну тобі
вулицю...

Ти зустрів знайомого, з яким давно
не бачився...

Цей список можна продовжувати ще
дуже довго. Прочитавши ці ситуації, ти
можеш зробити висновок, що відповід�
дю на запитання «Що зараз буде?» було

Якщо ти ще не здогадався, як це на�
звати одним словом, ось тобі підказка:
розстав букви в правильному порядку –
і довідаєшся слово.
ВАКУНЯНСПІЛ _______________________

Наше життя наповнене спілкуванням
з іншими людьми. Де б ми не перебува�
ли: у транспорті, у церкві, у школі, вдо�
ма – нам скрізь доводиться з кимсь
розмовляти. Ми часто говоримо навіть
із нашими домашніми улюбленцями:
кішкою, папужкою, собакою... І вони, у
свою чергу, люблять спілкуватися зі
своїм хазяїном.

Є чи в тебе свійська тварина? Запиши,
яким чином вона спілкується з тобою.

Бог хоче, щоб ми спілкувалися з Ним щодня
(Матвія 6)

«Удень виявляє Господь Свою милість, уночі ж Його пісня
зо мною, молитва до Бога мого життя!» (Псалом 41(42):9)

МОЛИТВА:
ТРАДИЦІЯ ЧИ СПІЛКУВАННЯ?

11
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Що воно дає?
Люди мають потребу в спілкуванні

щодня. Так людина:
* відчуває свою приналежність до

суспільства;
* може реалізувати себе самого;
* має змогу дізнаватися нове;
* може ділитися досвідом;
* почувається потрібною.
Що тобі особисто дає спілкування з ін�

шими людьми? Доповни список.
*

*

*

Подумай, з ким тобі подобається спіл�
куватися і чому?

Коли друзі в добрих стосунках, вони
багато часу проводять разом.

Відзнач, де і як тобі найбільше подо�
бається спілкуватися із другом.

___ виконуючи з ним яку�небудь ро�
боту;

___ на природі (у парку, на пікніку, на
прогулянці);

___ вдома за чашкою чаю;
___ на ринку або в супермаркеті;
___ свій варіант 

Якщо ми довго не телефонуємо й не
приходимо до друга, що зазвичай відбу�
вається?

Із чого все почалося?
Прочитай Буття 1:2,7,15�24.
Кого Бог створив за Своїм образом? 

Чому Бог не залишив Адама самого? 

Людина не може без спілкування, тому
Бог передбачив це, створивши Адамові
Єву, а також і Сам відвідував їх в Єдені та
спілкувався з ними.

Розстав стрілки, як відбувалося спілку�
вання в Єденському саду.

БОГ

АДАМ ЄВА

Прочитай і запиши, що робив Бог.
Буття 1:28

Буття 2:16

Буття 3:8�9

Бог говорив з людьми, і це було живе
особисте спілкування. Гріх це зіпсував,
порушив, але Бог не переставав спілкува�
тися з людиною, а людина – з Богом, хо�
ча цей процес став набагато складнішим.

Як спілкувалися з Богом 
у давнину?

Кого ти можеш назвати, хто спілкував�
ся з Богом через молитву?
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Прочитай Вихід 33:7�11.
Хто молився Богові? 

Що робив Бог? 

Це було живе спілкування віч�на�віч!

Прочитай Псалом 62(63):2; 107(108):3�4.
Коли Давид спілкувався з Богом? 

Чим Давид ще займався щоранку?
Псалом 58(59):17

Псалом 41(42):2�3

Псалом 72(73):14

Псалом 118(119):145�148

Давид названий чоловіком за серцем
Господа. Як ти думаєш, чому?

Давид віддавав багато часу спілкуван�
ню з Богом. В основному, це був ранній
ранок або нічний час – відсторонено від
суєти, проблем і людей. Тільки так він міг
наблизитися до Бога й ближче пізнавати
Його – через спілкування з Ним у молитві.
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Робота на уроці
Завдання №1

Завдання №2

Що можна змінити у своїх звичках? 

1.

2.

3.

РОЗДІЛИ «ОТЧЕ НАШ»



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 3=4Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 5Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 6Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 7П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 8=9Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 10=11Неділя
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«Першим ділом, 
першим ділом – літаки...»

Так співається в одній відомій пісні.
Зміст її в тому, що для справжнього піло�
та на першому місці завжди стоїть голов�
не в його житті – літаки. А все інше, вклю�
чаючи дівчат, потім. Так часто трапляєть�
ся в житті кожної людини: всі ми чогось
шукаємо, прагнемо до якоїсь мети, дома�
гаємося її всіма силами. Це можуть бути
найрізноманітніші речі або люди:

* професія або кар’єра;
* заміжжя;
* достаток, багатство;
* слава й визнання в суспільстві;
* гроші;
* відмінне навчання;
* прийняття в компанію друзів;
* добре здоров’я.

Підкресли зеленим фломастером, що
зі списку для тебе важливе, і ти б хотів
цього досягти. Що для тебе не важливе,
підкресли синім фломастером.

Нормально й природно прагнути й до�
сягати чогось у житті. Багато які з цих
пунктів і важливі, і цінні в житті. Але
хтось витрачає роки життя, здоров’я й
усі сили, щоб отримати бажане. Це схо�
же на золотошукача, що копає, риє, до�
кладає чимало часу й зусиль, щоб знай�
ти коштовний метал.

Справжні цінності – у вічному
Все, що є цінністю тут, на землі, тимча�

сове й ненадійне.
Прочитай Матвія 6:19. Знайди в голо�

воломці причини, через які можна втра�
тити земне багатство.

Біблія вчить, що найважливіше – шукати Бога і Його Царства
(Матвія 13)

«Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, – 
а все це вам додасться» (Матвія 6:33)

ШУКАЙ МЕНЕ, ПОКИ МОЖЕШ22
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Отже, Ісус Христос навчав людей не
вкладати свої сили в те, що можна зни�
щити. Ось що можна додати до цього
списку:

* інфляція;
* пожежа;
* зрада людей;
* стихійне лихо;
* нещасний випадок та інше.

У нашому ненадійному світі існує ду�
же багато різних перешкод у збережен�
ні своїх цінностей.

Що радить Ісус у Матвія 6:20?

Найнадійніша система внесків і збере�
ження цінностей – у вічному, на небесах,
де немає доступу ніяким земним нега�
раздам. Але там живе Бог, Який є віч�
ність і Який відплачує на всю вічність за
нашими заслугами, чи добрі вони, чи злі.

Це варто запам’ятати!
Запиши вірш Матвія 6:21. 

Це підсумок, що підбив Ісус, навчаю�
чи шукати цінне в нашому житті. Якщо
скарб наш – земне, то й серце наше
прив’язане до землі. А ми знаємо, що
земне легко викрасти; та й сама земля
буде знищена вогнем (2 Петра 3:10). Ви�
ходить, і нас спіткає та ж сама доля –
погибель.

Коли людина шукає вічних цінностей,
вона вкладає в те, що не руйнується, не
вмирає, не старіє, не знищується, що дає
життя й нагороду від Господа навічно!

Шукати вічні цінності – значить шукати
Царства Божого, притому насамперед.

Прочитай Матвія 6:33.
Веління�порада Ісуса – шукати Царства

Божого. А яке воно – Царство Боже?
Прочитай Матвія 13 і знайди, на що

воно схоже.

Ісус залишив багато підказок, на що
схоже Царство Бога. Тобі залишилося
лише шукати його і знайти!
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Робота на уроці
Завдання №1
Зміст притчі про скарб і перлину.

Завдання №2
Неправильне уявлення про Царство Боже і його пошуки

Що значить «шукати Царства Божого»?
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(дата) Місце Св. Письма: Матвія 12=13

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 14=15Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 16=17Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 18Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 19П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 20Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Матвія 21Неділя
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Антоніми
Чи знаєш ти, що таке антоніми? Це

протилежні за значенням слова й по�
няття, наприклад: день – ніч.

Знайди й запиши антоніми до цих слів:
Вода – _____________________________
Зима – ____________________________
Вітер – ____________________________
Життя – ___________________________
Мороз – ___________________________
Злість – ___________________________
Війна – ____________________________
Упертість – ________________________
Час – ______________________________
Початок – __________________________
Світло – ___________________________
Сила – _____________________________

Практично на кожне слово є антонім,
його протилежність. Протилежності не
можуть існувати разом, вони не поєдну�
ються. Наприклад, як вогонь і вода.

Як ти думаєш, чому?

Їхня мета – у протилежному, вони
прагнуть до різного: вогонь – запалює,
вода – гасить вогонь. Їм аж ніяк не бути
разом – буде або вогонь, або вода.

Два в одному або Хочу бути
президентом!

Як це не дивно, але в деяких людях та�
ки поєднуються дві протилежності. Мо�
ва йде про християн. У християнина є
дух і тіло. Вони не дружать, вони не до�
сягають спільної мети. Вони постійно
ворогують, і мета їх – зайняти «прези�
дентське крісло», тобто керувати люди�
ною, її життям, її вчинками й рішеннями.

Прочитай Галатів 5:19�21 і випиши, чим
займається й до чого прагне наше тіло.

Може, ти скажеш, що в тобі такого
немає й твоє тіло нічого такого не хоче.
Ну, можливо, майже нічого... Може, є
трохи сварливості, іноді заздрість про�
слизне, ворожнеча часом буває... Але
щоб пияцтво або ідолослужіння – ні, та�
кого й у думках немає!

Ось тест для самоперевірки, наскіль�
ки сильне твоє тіло.

Біблія вчить чинити за духом і перемагати тіло
(Матвія 26:36�46)

«І кажу: ходіть за духом, – і не вчините пожадливости тіла,
бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, 

і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, 
чого хочете» (Галатів 5:16�17)

ДУХ БАДЬОРИЙ, А ТІЛО?33
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Відзнач галочкою ті пункти, із чим у
тебе бувають проблеми.

___ Вранці не можеш устати на моли�
тву – спати охота!

___ Увечері не можеш змусити себе
відірватися від комп’ютера.

___ Витрачаєш більше часу на зачіску
й убрання, ніж на спілкування з Богом. І
якщо належить зробити вибір – вибира�
єш свій зовнішній вигляд.

___ Не можеш собі відмовити в покупці
чогось (одягу, взуття, гри, фільму тощо)

___ Можеш витратити останні гроші
на улюблені ласощі (морозиво, піцу).

___ Залишаєшся вдома й не йдеш до
церкви, бо ліньки.

___ Підвищуєш голос на своїх батьків,
учителів, наставників.

___ Дивишся потай непристойні жур�
нали, фотографії.

___ Не постишся, тому що не можеш
витримати й половини дня без їжі.

___ Іноді обманюєш і виправдовуєш
свою неправду.

Якщо навіть половина відповідей на
цей тест – «так», то твоє тіло частіше
перемагає твій дух і керує тобою. Здога�
дайся, кому ти догоджаєш?

Якщо ще не зрозумів, прочитай і запи�
ши, що про це каже Павло.

Римлян 8:5�8

Які ж діла духа? Що він робить у лю�
дині?

Прочитай Галатів 5:22�23 і випиши пло�
ди духа.

Коли в серці живе Господь, Він направ�
ляє людину до доброго й святого спо�
собу життя, адже Він Сам – добрий 
і святий.

Боротьба за життя
Поки людина невіруюча, дух її не тур�

бує, а тіло безроздільно править. Однак,
як тільки хтось стає християнином, від�
разу починається ця боротьба, коли ті�
лесні бажання нікуди не пропали, але
тепер Святий Дух діє в людині та впли�
ває на її життя. Нам важливо пам’ятати,
хто готує «програму тіла» – це сатана.
Він діє через тіло, підказує йому справи,
які супротивні нашому духові, а вихо�
дить, і Богові. Коли людина, яка любить
Бога, вирішила чинити за духом, то її
серце і розум, і все її єство за те, щоб
бути духовною, а не тілесною людиною.
Але її тіло – проти, і воно часто перема�
гає! Як бути? Невже ми – невиправні
грішники?

Прочитай Римлян 7:19.
Виявляється, і Павло переживав по�

дібні проблеми! Не так уже й легко чи�
нити свято, за духом. Боротися зі своїм
тілом – справа непроста. Нелегко боро�
тися проти себе самого, йти на жертви,
свідомо піддавати себе випробуванням,
обмежувати себе, вчитися терпіння й
витримки. І якщо тільки вчора в тебе ви�
йшло перемогти своє тіло, сьогодні ча�
сто потрібно починати все спочатку. Так
само важко встати вранці для молитви й
читання Біблії, хоча тільки вчора ти
встав вранці без проблем!
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Особливо важко боротися тому, що в
тіла є сильний заступник, який діє проти
духу. Коли ми згадуємо про це, важливо
також згадати, що в духу є набагато сер�

йозніший захист і допомога – Дух Свя�
тий. А Він – сильніший за всіх! І може
допомогти тобі перемагати тіло щодня.
Ти тільки завжди проси Його про це!

Робота на уроці
Завдання №2

Що робити, щоб не піддатися гріху й не чинити за тілом?

Якова 1:14�15

Якова 4:1�3

Якова 4:7�8

Псалом 138(139):23�24

1 Коринтян 10:31

1 Коринтян 11:28а

Біблійний герой,
посилання

Як він
вчинив Наслідки
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«Посадив дід ріпку...»

Чи чув ти казку про ріпку? Звичайно
ж, чув. Кожний знає історію про діду�
ся�селянина, що вирішив посадити ко�
рисну рослину, щоб прогодувати свою
родину. А родина в діда, як відомо, бу�
ла немаленька: баба Марушка, дочка
Мінка, собачка Фінка, киця Варварка та
ще й мишка Сіроманка. Ось дід�году�
вальник і пішов на город. І ріпка вирос�
ла, так ще й яка! Вона перевершила всі
очікування дідуся, побила всі рекорди
своїми розмірами. Щоб її витягти, тре�

ба було запросити всю родину. Який,
напевно, бенкет влаштували вони, коли
зуміли вирвати ріпку!

Як ти думаєш, про що мріє кожен, хто
працює на землі? 

Усім, хто хоч раз у житті щось садив,
хочеться, щоб посаджене виросло вели�
ким і гарним, як ріпка в діда.

Що ти садив у своєму житті?

Бог хоче, щоб наше серце було доброю землею 
для Слова Божого (Марка 4:1�20)

«Блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже!» 
(Луки 11:28)

КУДИ ВПАДЕ НАСІННЯ?44
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Яким воно виросло? 

Чому? 

Якщо виростає погане, виходить, рос�
лині чогось не вистачало: світла, тепла,
догляду. Якщо рослина виросла гарною,
виходить, їй було створено всі умови
для росту. Але буває, що в посаджену
рослину вклали всю душу: і доглядали, і
поливали, і місце вибрали добре, а вона
не виросла. Чого ж їй не вистачало?

Сіється насіння
Прочитай історію про сіяча, записану в

Марка 4:1�9. Запиши, що трапилося з по�
сіяним насінням.

Посіяне край дороги – 

На кам’янистому ґрунті – 

Між терен – 

На добру землю – 

Чому не все насіння виросло й дало
плід?

Чи старанно трудився сіяч? 

Чи все насіння було однаковим? 

Як Ісус пояснив притчу про сіяча?

З яким типом людей, описаних Ісусом,
ти зустрічався? 

Люди бувають різні. Хтось просто слу�
хає Слово Боже, хтось відкидає, а хтось 
і не проти, та все часу нема!

Чи значить це, що ми не повинні гово�
рити іншим людям про Бога, якщо вони –
не добра земля? Чому? 
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Зважаємо на себе
Можливо, коли ми читаємо цю притчу

в Біблії, то відразу думаємо про інших
людей. Наприклад, «Ось мій дядько Ми�
кола – точнісінько, як кам’янистий
ґрунт, а подруга в школі – як посіяне
край дороги!» З одного боку, це так і є,
але з другого боку – поставмо собі запи�
тання: а наше серце – яка земля? Коли
ти слухаєш Слово Боже, як ти реагуєш?
Чи приносить воно у твоєму серці рясні
плоди, або ж його заглушають терни?

Подумай і визнач, до якого виду землі
належить твоє серце.

Що можна зробити, щоб Христове
вчення проростало у твоєму серці, як
насіння на добрій землі? 

Прочитай, хто автор слів «Вам дано
пізнати таємниці Божого Царства, а тим,
що за вами, усе відбувається в притчах...»

_____   _____   _____   _____       _____   _____   _____   _____   _____   _____   _____  

ключ:
С – ; Х –  ; И – ; У –  ; Р – ; Т – ; О – ; І – 
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Робота в класі
Завдання №2

Як ми можемо змінити землю нашого серця?
Івана 16:24

Матвія 7:7

1 Петра 3:12

1 Петра 5:7

Псалом 54(55):23

Вид землі Приклад з Біблії

Край дороги

Кам’янистий
ґрунт

Терен

Добра земля
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Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 6Четвер
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Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 9Неділя
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Дитячі ігри – 
погляд у майбутнє

Пам’ятаєш себе маленьким? У які ігри
ти грався зі своїми друзями? 

У які ще ігри граються діти? 

Всі любили в дитинстві й побігати, і
покопати в пісочниці, і з іграшками по�
гратися. Але найбільш дивним є те, що
маленькі діти граються у дорослих. Дів�
чинка колише ляльку в іграшковому ві�
зочку й уявляє себе її мамою. Хлопчики
граються машинками та копіюють до�
рослих – їздять, як тато, працюють, як ті
дядьки на великих вантажних машинах.
І, звичайно ж, граються в родину – тата,
маму, дітей, облаштовують будиночок,
розкладають дитячий посуд тощо.

...Ще вчора всі ми жили звичайним
життям, гралися разом в однакові ігри,
сварилися й мирилися, вчилися й відпо�
чивали. Ми були дітьми. А сьогодні –
сьогодні все змінилося. Ми помітили,
що ми різні – хлопчики й дівчатка. Й ін�
тереси наші теж змінилися, ставлення
один до одного вже не те, погляди не ті,
що були в дитинстві. Ми стали на шлях
дорослішання, ми вже не малята, ми –
молоді люди!

«Усі ми прагнемо любові...»

І раптом, одного чудового дня якогось
хлопчиська осінить думка, що він без
пам’яті закоханий у дівчинку, яку рані�
ше, здавалося, і не помічав зовсім! А те�
пер вона просто красуня, розумниця,
найдивовижніша та найпривабливіша
дівчина в цілому світі!.. Це наступає по�
ра кохання, його перші вияви в житті

Бог задумав шлюб для щастя людини
(Марка 10:6�9; Ефесян 5)

«Бог же з початку творіння “створив чоловіком і жінкою їх.
Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони

одним тілом”, – тимDто немає вже двох, але одне тіло. Тож, 
що Бог спарував, – людина нехай не розлучує!» (Марка 10:6�9)

«НЕ ХОЧУ ВЧИТИСЯ,
А ХОЧУ ОДРУЖИТИСЯ!»

55
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кожного підлітка. Вона змушує дівчаток
старанніше одягатися й робити зачіски,
а хлопчиків – дарувати подарунки та кві�
ти не тільки мамам і вчительці в школі.
Період закоханості – найбільш диво�
вижний і яскравий у житті, коли готовий
не їсти, не спати, балакати годинами у
телефонну слухавку, бродити вдвох під
дощем...

Чи знайомі тобі ці почуття? Чи виявляєш
ти знаки уваги до протилежної статі через
симпатію до кого�небудь?  

Які?

Побачення
Що таке побачення? Як ти розумієш це

слово? 

Побачення – це особлива зустріч із
людиною, до якої в тебе особливе став�
лення. Зазвичай для побачення обира�
ють парк, затишну кав’ярню, цирк, ков�
занку тощо, де можна цікаво провести
час і поспілкуватися зі своїм супутником
або супутницею.

Чи ходив(ла) ти на побачення з ким�
небудь? 

Які почуття в тебе виникали того дня:
� до побачення 

� під час побачення 

� після побачення 

Що особливого ти зробив(ла) для цього
побачення? 

Побачення – це завжди особливі по�
чуття, трепет і хвилювання, які напов�
нюють душу щохвилини.

А для чого люди ходять на побачення? 

Безсумнівно, у кожного своя причина
для побачень. Хтось хоче просто поспіл�
куватися, а когось потягне на більше,
ніж просто бесіда.

Яка справжня причина для побачень? 
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Справжню причину побачень ти змо�
жеш прочитати, якщо зафарбуєш усі по�
рожні сердечка в червоний колір.

п і д г о
т о в к а

д о ш л
ю б у

Побачення призначені для того, щоб
перед цією подією більше довідатися
один про одного, про характер, звички,
а також будувати плани на спільне жит�
тя в шлюбі.

Що таке шлюб?
Що ж таке шлюб? 

Двоє людей, які люблять один одно�
го, вирішили узаконити свої стосунки й
отримати свідоцтво в ЗАГСі про те, що
вони тепер – одна родина, у них одне
прізвище, вони будуть жити разом. Але
християни крім офіційних паперів ба�
жають мати благословення не тільки
батьків, а Самого Бога. Тому відбу�
вається вінчання в церкві для отриман�
ня Божого благословення й наставлян�
ня церкви.

У наш час поняття «шлюб» стало ма�
ти більше значень, ніж це було раніше.
Молоді люди починають просто жити
разом, іноді заводять дітей, і називають
це цивільним шлюбом. Це, звичайно ж,
не шлюб, а співжиття. Біблія називає це
гріхом.

То що ж таке шлюб?
Прочитай Марка 10:1�9.
Які повинні бути умови шлюбу? Вибе�

ри потрібні терміни й запиши їх поруч із
потрібним віршем.

Вірш 7 _____________________________
Вірш 8 _____________________________
Вірш 9 _____________________________
Прочитай Буття 2:18�24.
Хто заснував шлюб? 

Коли? 

Для чого потрібний шлюб? Навіщо Бог
дав людям можливість женитися й вихо�
дити заміж?

Хто були першою родиною на світі? 

Чи були вони щасливі разом? Чому?

Бог призначив шлюбні стосунки для
людей, щоб вони були щасливі. Він не
бажає, щоб люди шкодили один одному,
особливо в шлюбі. І треба багато моли�
тися й шукати волі Божої у виборі супут�
ника життя. Бог проти розлучень, тому
що це приносить шкоду не тільки двом
людям, але й дітям, і родичам, і церкві. І
благословення Боже супроводжує тих,
хто покладається на Господа ще до шлю�
бу, приймаючи розумні щоденні рішення
й зберігаючи себе в чистоті.
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Робота на уроці
1. Що каже Біблія про шлюб?

2. Обов’язок чоловіка 

Обов’язок дружини 

3. Побачення



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 10

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 11Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 12Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 13Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 14П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 15Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Марка 16Неділя
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Рентгенівські промені
8 листопада 1895 року Вільгельм

Рентген винайшов свій всесвітньовідо�
мий апарат, названий на честь його ви�
нахідника – рентгеном. Рентгенівські
промені досить корисні для багатьох га�
лузей науки й техніки, але особливо –
для медицини. За допомогою цього
приладу можна побачити «наскрізь» ба�
гато предметів, а найголовніше – внут�
рішні органи людини. І ось сьогодні
кожна людина може при необхідності
піти в поліклініку й зробити рентгенів�
ський знімок. Часто його призначають,
коли є підозра на внутрішні ушкоджен�
ня, наприклад, на перелом кістки, але
цього не видно неозброєним оком. Та�
кож можна подивитися, чи немає запа�
лення легенів.

Чи робили тобі коли�небудь рентген?

Якщо так, то з якої причини? 

Рентген – це добра й корисна апарату�
ра для лікування хворих. Він допомагає
правильно поставити діагноз хворому й
призначити лікування. Уяви, що було б,
якби в тебе був перелом ноги, а тобі (без
рентгенівського знімка) сказали, що в
тебе просто розтягнення і його потрібно

масажувати? Ти міг би залишитися калі�
кою на все життя, адже при переломах
не можна призначати масаж, потрібно
накласти гіпс і тримати переламане міс�
це в повній нерухомості, щоб кістки пра�
вильно зрослися.

Око, як рентген!
«У нього очі, як рентген!» – так ка�

жуть про людину, що бачить те, чого 
не бачать інші люди. Таких людей неба�
гато, але іноді вони зустрічаються в
житті. Така людина, дивлячись на інших
і аналізуючи їхню поведінку, може ви�
значити мотиви вчинків, справжні намі�
ри, відчути неправду. Звичайно ж, такі
люди можуть і помилятися. Але є Той,
Хто ніколи не помиляється! Це наш Гос�
подь Ісус Христос. Він володіє стовід�
сотковим «рентгенівським поглядом»,
тобто може бачити кожного, хто прихо�
дить до Нього, наскрізь: його щоденні
бажання, причини слів, віру, лестощі,
неправду тощо. Ісус бачив не тільки
обличчя людей, але і їхні серця.

Прочитай і визнач, хто з яким бажан�
ням приходив до Ісуса:

Матвія 22:15

Марка 10:17

Бог хоче бачити наші серця чистими
(Луки 1)

«Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога»
(Матвія 5:8)

НА ЩО ДИВИТЬСЯ БОГ?66
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Марка 14:3�9

Ісус знав серця фарисеїв і не раз го�
ворив їм про це.

Як Він їх називав?
Матвія 12:25

Луки 6:8

Луки 11:44

Ісус завжди міг визначити, чого хоче
від Нього народ.

Івана 6:25�26

Ісус бачив серця людей і відразу ре�
агував: якщо Він бачив лицемірство й
неправду, Він викривав, а якщо бачив
віру й щирість – хвалив. Ісус – Бог, Він
серцезнавець і дивиться не так, як див�
ляться люди.

Благовіщеня – вибір Бога
Прочитай Луки 1:26�38.
Що за історія описується тут? 

Хто приніс Марії новини? 

Запиши вірші 31�32.

Ісус Христос мав земних батьків, у та�
кий спосіб успадкувавши людське тіло,
але Його сутність була від Божого Духа,
тому Він є Син Бога. Христос, будучи
Людиною, зміг взяти на Себе гріхи
всього людства.

Подумай і запиши всі причини, чому, на
твою думку, Бог обрав саме Марію для
такої великої місії – народити й вихова�
ти Сина Божого.

1. 

2. 

3. 

4. 

Як відреагувала Марія на такі новини?
Вірш 34

Вірш 38

Прочитай Луки 1:1�20 – історію благо�
віщення Захарію про народження його
сина Івана.

Як відреагував Захарій на слова Ангела? 
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У чому полягала різниця реакції Захарія
і Марії?

Захарій, що був священиком, стояв у
храмі, у Святому Святих, перед лицем
Бога, розмовляв із самим Гавриїлом, що
сказав йому про народження сина – і він
засумнівався, не повірив у сказані від
Бога слова! Марія ж – проста дівчина –
повірила Слову від Бога. Вся справа в
серці людини, і Бог це бачить.

Що бачить Бог у моєму серці?
Ми знаємо, що Бог і сьогодні Той са�

мий, що й тисячі років тому. Він так са�
мо дивиться на наші серця й робить
Свою оцінку.

Подумай і закресли, чого із цього спис�
ку немає у твоєму серці.

Тепер подивися, що залишилося в
серці. Чи не занадто великий список? Чи
подобається Богові бачити всі ці якості?

Ось чисте серце.

гордість

лестощі

сумніви

жаргон

плітки

заздрість

обман

лицемірство

гнів

нецензурні слова

непристойності
невір’я

роздратування

глузування

жадібність

любов до грошей

Запиши на ньому ті якості, які, на твою думку, Бог буде радий побачити в тобі.
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Робота в класі
Завдання №2

Молитва про зміни в моєму характері й серці

Посилання Біблійний персонаж

Вихід 3�4

1 Самуїлова 16

2 Самуїлова
14:25�15:14

Єремії 1

Дії 5

Дії 9



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 3Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 4Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 5Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 6П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 7Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 8Неділя
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«Я ні в чому не маю нестачі!»
Такі слова зазвичай кажуть люди, які

досягли у своєму житті матеріального
достатку й стабільності. Говорячи про
те, що вони ні в чому не мають потре�
би, такі люди мають на увазі, що в них
є гроші, а також усе, що можна купити
за гроші.

Чого потребує людина, якщо не гово�
рити про потребу в грошах?

Подивися приклади й запиши, хто чого
потребує.

Маленька дитина плаче у своєму лі�
жечку.

На вулиці сидить, тремтячи від холо�
ду, цуценя.

Жінка похилого віку з важкою сумкою
йде вулицею.

Старенький дідусь уже кілька днів ле�
жить хворий у своїй квартирі.

Бізнесмен не встигає виконати замов�
лення клієнта.

Молодій мамі трьох малят не вдається
поспати три ночі підряд.

Дівчинці�шестикласниці ніяк не вдається
зрозуміти тему з геометрії.

Тато прийшов після роботи додому
втомлений і голодний.

З цих ситуацій і твоїх відповідей мо�
жемо побачити, що не всі потреби мож�
на вирішити грошима, не завжди гроші
можуть вирішити проблему.

Бог хоче, щоб Його діти були чуйними та готовими допомогти
(Луки 10:25�37)

«Не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки
це вчинити» (Приповісті 3:27)

НЕ СТРИМУЙ ДОБРА
ПОТРЕБУЮЧОМУ

77
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Чого потребує навіть найбагатша лю�
дина у світі?

Чи знаєш ти, що є люди, які, будучи
мільярдерами, закінчують своє життя
самогубством, бо були самотніми або
не бачили сенсу в житті, чи занедужали
невиліковною хворобою й навіть їхні мі�
льйони не допомогли видужати? Повір,
щастя – не в грошах!

7 потреб людини
Існує поняття «потреби людини». Для

того щоб ефективно навчати людей,
потрібно розуміти, чого вони потребу�
ють, а також задовольняти їхні потреби
й прохання. Існує 7 основних потреб:

1. у Богові;
2. у любові;
3. в увазі;
4. у прийнятті (визнанні);
5. у дисципліні (покаранні);
6. у безпеці;
7. у похвалі (заохоченні).
Цікаво, що ці потреби стосуються

кожної людини, незалежно від віку й
становища. Хто з нас не потребує любо�
ві або уваги? Хто з нас не хоче почува�
тися в безпеці? Кому не потрібний Бог?

Скільки потрібно грошей, щоб задо�
вольнити ці потреби? 

Чи можемо ми задовольняти ці потре�
би для інших? 

Прочитай Луки 10:25�37.

Що записано у цих віршах? 

Скільки героїв у цій історії? 

Назви негативних героїв.

Назви позитивних героїв. 

Чим допоміг самарянин пораненому? 

Підкресли потрібне, які потреби він
задовольнив.

Фізична, матеріальна, духовна, емо�
ційні, потреба в увазі, потреба в похвалі,
потреба в прийнятті, потреба в Богові,
потреба в дисципліні, потреба у безпеці.

Поранений потребував допомоги. Свя�
щеник і Левит відмовили йому в цьому.
Самарянин же надав йому необхідну до�
помогу. Він послужив йому тим, що в
нього було – оливою, вином, грішми,
транспортуванням і головне – турботою
та добрим ставленням.

«Чим можу, тим допоможу»
Чого від нас хоче Бог згідно з 1 Петра

3:8?
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Бог хоче, щоб ми допомагали іншим
людям і задовольняли їхні потреби – як
духовні, так і фізичні. У тебе може ви�
никнути запитання: «Як я можу допома�
гати іншим? Адже в мене нічого немає,
і я нічого не вмію!» Відповідь проста –
допоможи тим, що в тебе є!

Подумай і запиши на чоловічках, чим
ти можеш допомогти нужденним, чим
можеш поділитися з іншими.

Якби самарянина запитали, чи бага�
тий він, чи може він займатися справа�

ми милосердя, він, напевно, сказав би,
що це не так. Усе, що в нього було, це
його добре серце, готове допомогти.

Може, тоді в тебе виникне запитання
«Кому допомагати?» Самарянин допоміг
тому, хто цього потребував. Це не був
його друг або родич, це не була люди�
на, якій самарянин був щось винен або
чимсь зобов’язаний. Це була людина в
біді – і все. Цього виявилося досить для
милосердя.

Так має бути й у нашому житті – треба
допомагати тим, хто в нас має потребу,
допомагати тим, чим ми можемо допо�
могти.

Один бідний чоловік прийшов до церк�
ви помолитися Богові. Він став на коліна
й сказав:

� Боже, у мене немає грошей на жит�
тя, на їжу, на оплату житла. Допоможи
мені!..

Цю молитву почув один фермер. Він
підійшов до жебрака й сказав:

� У мене немає грошей, щоб тобі дати.
Але я можу взяти те�
бе на роботу на моє�
му полі, де ти будеш
заробляти собі на
життя потрібні гроші.

Цей фермер не міг
дати жебракові стіль�
ки грошей, скільки
потрібно було на всі
його потреби. Але він
допоміг нужденному
так, як міг – дав йому
роботу.

У нашому житті та�
ких ситуацій буде чи�
мало, коли ми не змо�
жемо дати багато чо�
го, але коли зможемо
дати те, що в нас є, і
це буде найцінніша
допомога!
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Робота на уроці
Завдання №2

Писання про допомогу.

Як я можу допомогти?

Посилання Хто і як допоміг До чого це закликає мене

Матвія
8:14�15

Марка
8:1�9

Луки 
7:11�16

Івана
2:1�11

Дії
3:1�11

Людина Моя допомога



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 9=10

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 11=12Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 13Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 14Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 15П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 16Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 17Неділя
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Високо злетиш – 
низько падати доведеться!

Чи траплялося тобі коли�небудь пада�
ти з дивана або стільця? 

Чи отримав ти при цьому сильні ушкод�
ження? 

Мабуть, ні. Кожна людина, принаймні,
у ранньому дитинстві, падала з ліжечка,
з дивана, зі стільчика й інших невисоких
предметів. Найчастіше такі падіння не за�
кінчуються серйозними травмами.

А якщо людина впаде з драбини або з
даху будинку, то при такому падінні лег�
ким переляком не відбудешся. Швидше
за все, будуть садна, травми, струс моз�
ку й переломи. Чому? Висота більша. А
якщо людина впаде з високої скелі або
хмарочоса? Звичайно, вона загине.

Не даремно в народі є багато прислів’їв
про злети і падіння, зміст яких зводиться
до твердження: чим вище злетиш, тим
болючіше вдаришся при падінні.

Чи завжди йдеться про фізичний злет і
падіння? 

Найчастіше така приказка несе в собі
переносне значення.

Поясни її своїми словами, що вона оз�
начає.

Людина, хоч вона і не птах, іноді злі�
тає високо у своїх власних очах.

Два чоловіки, два стилі 
поводження, дві молитви

Прочитай історію, описану в Луки 18:9�14.
Хто розповідає цю історію?

Чому Він вирішив розповісти цю історію?

Як Ісус називав фарисеїв? Чому? (Матвія
23:14�27)

Хто в цій притчі звеличував себе, під�
носився?

Бог упокорить тих, хто піднімає себе над іншими
(Луки 18:9�14)

«Бо кожен, хто підноситься, – буде понижений, хто ж
понижається, – той піднесеться» (Луки 18:14)

ПІДНЕСЕННЯ ЧЕРЕЗ СМИРЕННІСТЬ88
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Як поводився другий чоловік? 

Як Бог поставився до молитви фарисея? 

А митника?

Чому? 

Піднесення – бунт проти Бога
Бог очікує від людини скромності,

смиренності, а не навпаки – піднесення
й гордості. Піднесення – це прагнення
поставити себе вище за інших, над ін�
шими. Це спротив Божим принципам, у
яких Господь навчає бути смиренними.
Піднесення – це бунт проти Бога, коли
людина не приймає Його бажань щодо
нашого поводження й ставлення до Ньо�
го та ближніх. Адже, коли ми підніма�
ємо себе, то принижуємо інших людей,
а це порушення Божої заповіді.

Якої?

Також варто пам’ятати, що Сам Бог
принизив Себе, прийшовши в людсько�
му тілі в цей світ, щоб спасти грішників.
Бог дав взірець смиренності для всіх нас.
Він упокорив Себе, і чекає цього від нас.

Запиши Филип’ян 2:8.

Тільки уяви, Бог, Творець всього Все�
світу, Владика всього існуючого, – Він же

може знищити всіх Своїх ворогів, усіх
грішників, усіх непокірливих! Але Він
упокорив Себе для того, щоб усі люди
могли спастися.

Смиренність – для сильних!
Чи легко впокорюватися? 
Чому? 

Небажання впокорюватися в нас за�
кладено ще з нашого народження. Це
наша гріховна природа дає про себе зна�
ти. У нашому житті, особливо серед мо�
лоді, існує думка, що смиренність – це
риса слабких людей. Але це не так. Упо�
корюватися нелегко, набагато складні�
ше, ніж дати волю своїм почуттям і емо�
ціям. Для цього потрібна сила, притім
чималенька – впокорити себе, вчинити
правильно за Божими мірками, стрима�
ти свої емоції.

Прочитай ці вірші з Писання. Випиши
нижче їхню спільну основну думку.

Псалом 9:36
Псалом 33(34):19
Псалом 137(138):6
Псалом 146(147):6
Приповісті 3:34
Приповісті 11:2
Приповісті 18:13
Матвія 11:29
1 Петра 5:5
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Смиренність – це величезне надбання.
Легше підніматися за рахунок когось або
чогось, принизивши інших, як це й зро�
бив фарисей у своїй молитві. Але, при�
низивши себе самого, впокорившись,
людина не тільки виховує в собі харак�

тер Христа, але й догоджає Богові. А ви�
ходить, Бог Сам підніме його так високо,
звідки не доведеться падати!

Той, хто вміє впокорюватися, той по�
справжньому сильний!

Робота в класі
Завдання №2

Піднесення Смиренність
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Як я можу виявляти смиренність у повсякденному житті?

СИТУАЦІЯ НАША РЕАКЦІЯ СМИРЕННІСТЬ

Мені наступили на
ногу в маршрутці

Мене принизили
перед усім класом

Мені пропонують
помститися 
за образу

Я почула 
про себе плітки

Батьки мені забороD
нили спілкуватися 
з невіруючими
друзями

Мене змушують
прибирати в класі
позачергово

Мені не подякували
за допомогу

Мені наговорили
багато неприємного



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 18

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 19Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 20Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 21Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 22П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 23Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Луки 24Неділя
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«Я мрію стати...»
Чи думаєш ти вже зараз, ким ти хочеш

бути за професією, коли виростеш?

Що найбільше тебе приваблює? Від�
знач галочкою.

___ мистецтво (малювання, живопис,
ліплення)

___ музика (спів, гра на інструменті)
___ шиття
___ в’язання
___ моделювання одягу
___ дизайн інтер’єру
___ наука (математика, хімія, фізика)
___ медицина
___ кулінарія
___ столярна майстерність
___ робота з людьми (спілкування,

журналістика, опитування, прове�
дення заходів)

___ перукарське мистецтво
___ бухгалтерія
___ комп’ютерне програмування
___ викладання
___ продаж, торгівля
___ свій варіант

Нерідко трапляється, що нам можуть
подобатися кілька видів занять. Це ціл�
ком нормально, адже кожний з нас от�
римав не один талант від Бога, а кілька.

Хто за професією твої батьки?
Тато_______________________________
Мама______________________________
Чи працюють вони за своїм фахом? 

Чи подобається тобі їхня робота? Чому?

Наше заняття має приносити всім нам
як користь, так і задоволення, не тільки
зарплатню, але й радість від виконаної
роботи. Кожний школяр у своєму житті
писав твір на тему «Ким я мрію стати,
коли виросту».

Чи траплялося в тебе, що ти змінював
свої плани та мрії щодо своєї професії? 

Христос віддає нам Себе, щоб ми стали Його
(Івана 12�14 (вибірково))

«Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто,
якщо не через Мене» (Івана 14:6)

ПРОФЕСІЯ ХРИСТА99
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А яку професію тобі радять твої батьки?

Чи збігаються їхні бажання із твоїми? 

Хто за професією Христос?
Чи замислювався ти, хто за професією

Христос? Запиши свої варіанти.

Звичайно, перше, що спадає на думку,
то це те, що Ісус був Сином теслі, а ви�
ходить, і Сам умів столярувати, і це була
Його професія. Але Ісус був не просто
Сином теслі, Він Син Божий, а виходить,
Його земна професія в нашому розумін�
ні не дуже важлива.

Насамперед, Ісус Христос є нашим
Спасителем. Дійсно, Він вирішив стати
тим, ким хотів бачити Його Батько –
Спасителем.

Прочитай і запиши, що зробив Ісус.
Матвія 25:39,42

Ісус слухняно виконав волю Свого
Отця. Завдяки Його слухняності ми те�
пер маємо спасіння і вічне життя! Але
Ісус Христос має не одну професію, і
Він Сам про це не раз говорив.

Розшифруй слова й довідаєшся, ким
ще є Ісус.

Опиши одне із цих понять, як ти це ро�
зумієш?

Знайди ще інші професії Христа.

Місія Сина Божого полягає не тільки в
тому, щоби померти за всіх людей, по�
дарувати вічне життя замість вічної
смерті. Христос дбає про те, щоб кожна
людина могла знайти шлях до спасіння
через Нього, знайти життя, живитися
Словом Божим щодня, отримувати на�
ставляння, керівництво та підтримку в
повсякденному житті.

ГРАДВНАИНОИ ________________
ІВДЕР ________________________
РОГДОА _______________________
РААДПВ ______________________
ИТЖТЯ _______________________
НВРЕІСНОСКЯ _________________
БІЛХ __________________________
ТИРАСП ______________________
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Робота на уроці
Завдання №3
� Що нам робити із цими знаннями, коли ми довідалися про дії Ісуса, про Його

зусилля заради нас?

� Як це може допомогти нам у стосунках із Богом?

� Як ця інформація допомагає нам, коли ми свідчимо про Христа іншим людям?

� Ким названі послідовники Христа?



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 3=4Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 5=6Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 7Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 8П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 9Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 10Неділя
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Зарозумілий листок
Жив собі Листок. Він належав до то�

вариства всіх зелених листків у вели�
чезному місті, яке мало назву Яблуня.
Місто це було прекрасним деревом, що
дає життя й силу багатьом таким же
листкам, як і наш Листок. З кожним ро�
ком у цьому місті виростало й оселяло�
ся все більше чудових зелених листків,
які жили дружною та злагодженою ко�
мандою. Разом росли, разом махали
перехожим людям, разом розвівалися
на міцних галузках – районах, на яких
вони жили. І, звичайно ж, разом живи�
лися соками Яблуні, щоб вирости й
стати гілкою, що приносить великі чер�
воні яблука! О, це була мрія кожного
листка. Хотілося досягти цього момен�
ту швидше, але закони в Яблуні були
такими строгими – раніше визначеного
терміну не можна було стати гілкою й
приносити яблука! Одного разу наш
Листок вирішив, що з його досить. Він
не стане витрачати свої роки на ці нуд�
ні заборони Яблуні. Він піде геть від неї
та сам буде рости й виробляти пречу�
дові яблука! Друзі говорили Листку,
що без Яблуні він не виживе – хто буде
його живити й захищати, хто буде його
ростити?! Але Листок був упевнений,
що й сам упорається з цим завданням.
Він попрощався із друзями й відірвався
від гілки Яблуні, на якій народився й

виріс. Він полетів додолу і впав у зеле�
ну траву.

� Нарешті, тепер я сам собі господар! –
радо міркував Листок, – буду рости й сам
розпоряджатися своїм життям, буду
зростати й зеленіти.

Минали дні, і Листок став зауважува�
ти, що він уже не такий зелений, як ра�
ніше, а краї в нього стали сухими й
твердими.

� У чому ж справа? – подумав Листок, –
адже я на землі, лежу на соковитій траві,
але чомусь не зеленію, а жовтію...

Минуло ще небагато часу, і Листок
побачив, що він не те що не виростить
яблук, але й не виживе. Він був би ра�
дий повернутися на Яблуню, але не міг.
Лежачи й засихаючи, Листок згадував
про колишнє життя на Яблуні, про дру�
зів, про закони, які йому так не подо�
балися, але які зберігали його живим 
і соковитим. Його зарозумілість і само�
впевненість позбавили його всього. Лис�
ток засох. А поруч росла Яблуня, і на ній
міцніли молоді гілки, які ростили великі
червоні яблука...

Ця історія – вигадка, але вона дуже
схожа на наше життя без Ісуса Христа.
Коли людина живе й зміцняється в Гос�
поді, вона в порядку. Але якщо ж вона,
подібно до Листка, живе не за Божими
постановами, вона повільно засихає й
помирає без Бога.

Біблія вчить, що ми можемо приносити плід, лише
перебуваючи у Христі (Івана 15)

«Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто в Мені перебуває, 
а Я в ньому, той рясно зароджує, бо без Мене 

нічого чинити не можете ви» (Івана 15:5)

ВИНОГРАДИНА Й ГАЛУЗЗЯ1010
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Виноградина й галуззя
Прочитай Івана 15:1�6.
Як називає Себе Ісус? 

Як Він називає нас, Його послідовників? 

Хто є Виноградарем? 

Ісус каже про Свою професію. Він –
Виноградина, на якій ростуть галузки –
великі й маленькі.

Що отримують гілки від Виноградної
Лози? 

Що повинні приносити гілки, будучи на
Виноградині? 

Цікаво, що Виноградар – Бог – вирі�
шує долю гілок. Він вирішує, яку гілку
відрізати, а яку залишити для прино�
шення плодів.

Через що гілки очищені? 

Христос кілька разів нагадує в цьому
уривку, що Він – Виноградина, Він дає
гілкам сили, живлення, підтримку, за�
хист і опору.

Що може гілка без Виноградини? 

Чому? 

Сумна доля тих гілок, які не перебува�
ють на виноградній лозі – їх викидають
і спалюють.

Галузка – це я!
Дуже красиво сказав Ісус про Себе й

про нас, про наші з Ним взаємини. Він –
як міцна Виноградина, що ростить і три�
має на Собі безліч галузок. Галуззя – це
кожний з тих, хто любить Ісуса, хто від�
дав Йому своє життя, хто живе за Біб�
лією. Галуззя – це ми. Ми ростемо саме
на Христі, тому що завдяки Його жертві
на Голгофі, Його смерті за наші гріхи ми
маємо спасіння. Ми живемо, завдяки
Ісусові. Перебуваючи з Ним, як гілки на
Виноградині, ми отримуємо від Нього
все, що нам необхідно для життя, як фі�
зичного, так і духовного.

Подумай і запиши, що Виноградина дає
для фізичного життя, а що для духовного.

ФІЗИЧНЕ ЖИТТЯ ДУХОВНЕ ЖИТТЯ



Робота в класі
Завдання №2
Луки 13:6�9
6) І Він розповів оцю притчу: Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене

фіґове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов.
7) І сказав винареві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіґовім

дереві, але не знаходжу; зрубай його, нащо й землю марнує воно?
8) А той йому в відповідь каже: «Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його

обкопаю довкола, і обкладу його гноєм,
9) чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його».

Завдання №3
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Яка мета Виноградини для кожної га�
лузки? 

Ісус хоче бачити, що галузки – Його
послідовники – приносять плоди. Хтось
маленькі, хтось – більші, але кожна га�
лузка колись почне плодоносити. Бого�
ві не потрібні ледачі й безплідні галузки.
Якщо галузка росте й отримує все для
плідного життя, а залишається безплід�
ною, то це вже неправильно. Виходить,
ця галузка лінується трудитися над со�
бою, щоб приносити плід.

Що робить Виноградар з такими? 

Буває, що галузки стають гордими і
самовпевненими, як Листок з нашої
історії. Вони починають думати, що
необов’язково перебувати на Виногра�
дині, щоб приносити плоди. Вони дума�
ють, що й самі зможуть забезпечити се�

бе всім необхідним у житті, спираючись
на свій досвід і знання.

Що каже Ісус таким людям?

Можливо, якийсь час ця галузка буде
сама по собі існувати, але недовго.
Адже без живлення вона не буде рости
й не зможе приносити плід. Без захисту
Виноградини вона не зможе витримати
життєвих бур і негод, які обов’язково
налетять. Ісус попереджає про це.

Розстав слова в правильному порядку,
не користуючись Біблією, і запиши попе�
редження Ісуса.

МЕНЕ БЕЗ НІЧОГО МОЖЕТЕ 
НЕ ЧИНИТИ ВИ, БО



Що значить прищеплюватися до Виноградини?
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Яких плодів очікує від нас Виноградар?

Що заважає нам приносити плоди?
� Лінь ____
� Бажання помститися ____
� Свої плани ____
� Характер ____
� Навколишні ____
� Слабкість ____
� Нездатність протистояти спокусам ____
� Невір’я ____
� Непрощення ____

Що очікує тих, хто будує своє життя на догоді тілу?

Висновок:
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Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 11=12

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 13=14Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 15=16Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 17=18Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 19П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 20Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Івана 21Неділя
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Що нікому не розповідають?
Дві дівчинки сиділи на лавочці біля

дому і про щось жваво розмовляли. Од�
на розповідала іншій якісь новини. По�
тім вона сказала:

� Тільки ти ж нікому не розказуй, це
секрет!

Чи бувало у твоєму житті щось подіб�
не? Чи ділився з тобою хтось секретами,
або ти з кимсь? 

Напевно, кожна людина переживала
подібну ситуацію хоча б раз у своєму
житті.

Як ти себе почував, коли твої секрети
видавали іншим?

Коли просиш когось мовчати, хочеть�
ся, щоб ця людина дійсно мовчала, а 
не пішла і розбовкала таємницю на всю
околицю. Але нікому не розповідають
не тільки секрети.

Подумай, що ще нікому не розповіда�
ють або намагаються не говорити про це
іншим людям?

Що не хотіли розповідати Богові Адам
і Єва після того, як з’їли плід із забороне�
ного дерева? 

Що не розповідають діти мамі, коли
були неслухняні? 

Що не говорять учні своєму вчителеві,
коли не вивчили урок? 

Що приховує брехун? 

Що приховує злодій? 

Можна навести ще багато прикладів,
але висновок зрозумілий – окрім секре�
тів люди не хочуть розповідати про
щось погане – про гріх, непослух, невда�
чі й ганебні, кепські вчинки.

Чому люди це приховують? 

Бог спас нас, щоб ми розповідали про спасіння іншим
(Дії 2�4 (вибірково))

«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона – сила Божа на
спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, 

а потім гелленові» (Римлян 1:16)

НІКОМУ НІЧОГО НЕ СКАЖУ!1111
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Кому хочеться хвастатися чимсь нев�
далим або розповідати про ганебний
учинок? Таку інформацію хочеться за�
ховати подалі, щоб ніхто не довідався,
не почув, не побачив наслідків.

Але буває в житті й навпаки, коли хо�
четься, щоб увесь світ довідався про
щось.

Подумай і запиши, про що люди хочуть
розповісти?

На противагу поганим учинкам, які ми
хочемо приховати, хочеться розповісти
про радісну звістку, про добрі оцінки в
навчанні, про довгоочікуваний подару�
нок або особливу подію в нашому жит�
ті. А якщо людину врятували з палаючо�
го будинку, коли надії на спасіння вже
не було, змогла би ця людина мовчати й
не розповідати про це навколишнім?
Або той, кого витягли з крижаної води
взимку, коли він провалився в ополон�
ку? Це особливо яскраві приклади на�
шого життя, але саме вони показують
нам, що ми охоче ділимося з людьми й
менш визначними радостями.

Що зробив Христос, що ми 
про Нього не розповідаємо?

Якщо ми говоримо про добрі, радісні
новини, і не говоримо про погані, грі�
ховні речі, то що зробив Христос, що ми
не розповідаємо про Нього постійно
людям навколо нас?

Підкресли червоним фломастером, що
для тебе зробив Христос.
Прийшов на землю, щоб урятувати мене
від пекла.
Умер за мене особисто, щоб я мав вічне
життя.
Переміг смерть і пекло.
Став моїм Спасителем.
Залишив для мене Своє вчення.
Послав замість Себе Утішителя для мене.
Віддав Себе на наругу, побиття й ганьбу
за мене.
Обіцяв записати моє ім’я в книгу життя,
якщо я прийму Його у своє серце.
Обіцяв мені нагороду на небесах за мою
вірність Йому.
Дав мені свободу від гріха.
Дає мені захист і допомогу щодня.

Що з підкресленого тобою вище, для
тебе по�справжньому цінне й важливе?

Чи варте це того, щоб піти й розповісти
про нього всім невіруючим, кого ти знаєш?

Чи робиш ти це? 

Прочитай Дії 2:1�41.
Що трапилося з учнями, коли вони були

в домі? 
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Яка в них була реакція після цього?

Хто сказав проповідь? 

Що сталося після проповіді? 

Прочитай Дії 3:12�26.
Що робив Петро? 

Чому він це робив? 

Як реагували фарисеї на проповідь
апостолів?

Що відповіли Петро й Іван? Дії 4:19�20

Вся Книга Дій апостолів оповідає нам
про те, як апостоли йшли й проповіду�
вали про Ісуса Христа скрізь, не боя�

чись ані погроз, ані арештів, ані страт.
Вони не могли мовчати про те, що зро�
бив для них Ісус. Вони не боялися смер�
ті – заради свого Спасителя вони були
готові на смерть. Вони ділилися радіс�
ною звісткою про Христа з усіма, не зу�
пиняючись і не бентежачись. Для нас
сьогодні їхнє життя – добрий приклад
для наслідування, іти й розповідати про
нашого дорогого Господа Ісуса Христа,
якщо ми насправді Його діти й дійсно
Його любимо.

Хто повинен почути 
про Христа?

Подумай, кому ти можеш розповісти
про Христа. Склади список з 5 невірую�
чих людей, яких ти знаєш.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Розпочни молитися за те, щоб Бог по�
слав тобі можливість спілкуватися з ни�
ми й розповісти про Христа!
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Робота на уроці
Міфи про благовістя
Міф 1

Правда

Міф 2

Правда

Міф 3

Правда

Міф 4

Правда

Міф 5

Правда



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 1

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 2Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 3=4Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 5Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 6=7П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 8Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 9Неділя
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Один чи десять, десять чи сто?
Чи жалила тебе бджола? Скільки разів

за все життя? 

Чи боїшся ти бджіл? 
Деякі люди бояться навіть однієї

бджілки, але в основному одна бджо�
ла – це не страшно. Бджоли по одній
не являють собою особливої загрози.
Так, можуть вжалити, але ціною свого
життя, адже після укусу бджола вми�
рає. Однак уяви собі не одну, а цілий
рій бджіл, у якому може бути більше
тисячі особин. Бджоли роєм літають
дуже злагоджено й організовано. Горе
тому, хто опинився на їхньому шляху!
Якщо на людину нападе рій бджіл, від
їхніх укусів вона загине. Якщо одна
бджілка не лякає, то рій бджіл злякає
кого завгодно!

У житті є багато повчальних прикла�
дів того, що взаємодія маленьких, слаб�
ких створінь складається у величезну
загрозу й силу, яку не можна ігнорува�
ти. Ось кілька з них.

* Сніжинка і мільйони таких сніжи�
нок, які утворюють лавину, що руйнує
міста й дороги.

* Дріт і тисячі таких дротів, які, сплі�
таючись, утворюють сталеві канати, що
тримають мости, підвісні дороги, під�
йомники.

* Одна гривня і десятки тисяч гри�
вень, які можуть забезпечити багато ро�
дин коштами для життя.

Наведи свої приклади такої взаємодії.

Для чого це потрібно?
Для чого потрібна ця взаємодія? Що

вона дає?
1. Для захисту. У великій команді

бджолі, наприклад, не страшно, що її
скривдять.

2. Для сили. Одна мураха не впораєть�
ся з гілкою, яку потрібно затягти на му�
рашник для будівництва. Але це під силу
десяткам мурах, що працюють разом!

Бог хоче, щоб Його діти були в єдності й спілкуванні один з одним
(Дії 12�15 (вибірково))

«Щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я – у Тобі, 
щоб одно були в Нас і вони, – щоб увірував світ, 

що Мене Ти послав» (Івана 17:21)

НЕ ДОБРЕ БУТИ
ЛЮДИНІ САМОТНЬОЮ

1212
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3. Для підтримки. Якщо кит, що дихає
атмосферним повітрям, з якоїсь причи�
ни слабшає й не може спливти на по�
верхню, інші кити допомагають йому це
зробити.

4. Для досягнення мети. Мільярди
крапель води, спрямовані в правильне
русло, допоможуть виробити стільки
електроенергії, скільки знадобиться для
освітлення цілого міста.

Ти бачиш, як важливо не бути самот�
ньою бджолою, однією краплею, однією
мурахою. Цей принцип дуже корисний і
в християнському житті. Бути разом, а
не по одному, – важливо й потрібно. Для
чого? Причини ті ж самі.

Заповни пропуски відповідно до при�
чин, викладених вище.

1. 

2. 

3. 

4. 

Така взаємодія одним словом назива�
ється – ЄДНІСТЬ.

Приклади єдності
Книга Дій апостолів показує нам при�

клади єдності.
Запиши відповіді на запитання.
У якому стані перебували апостоли в

день П’ятидесятниці? Дії 2:1

Як вони відвідували храм? Дії 2:46

Що робила церква, коли Петра поса�
дили до темниці? Дії 12:5

Як апостоли проповідували Слово Бо�
же? Дії 14:1

Які стосунки були між учнями Христа
і яка в них була робота? Дії 18:1�3

Які труднощі траплялися на шляху в
апостолів?

Як вони їх долали?

Перша церква – приклад взаємин і
спільної успішної праці. Працюючи й
славлячи Бога разом, перші християни
були сильною спільнотою, яку не могли
зломити навіть жорстокі переслідуван�
ня і страти за Христа.

Єдність сьогодні, або Добре,
коли разом!

Наше християнське суспільство сьо�
годні нічим не вирізняться від першо�
апостольської церкви – так само пере�
живає труднощі, так само благовістить,
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так само має потребу в спілкуванні й
підтримці. Але чомусь не всі це розумі�
ють. Сатана не хоче, щоб діти Божі об’�
єднувалися разом для слави Бога, для
праці, для спілкування й молитви. Йому
треба роз’єднувати по одному, тому що
так легше погубити людину, зламати її,
перемогти.

Що треба робити, щоб перебувати ра�
зом у єдності?

Що із цього ти можеш робити вже сьо�
годні?

Чи знаєш ти кого�небудь, хто самотній
і потребує підтримки та спілкування?

Напиши план із трьох пунктів, як мож�
на залучити таку людину до спілкування
та спільної праці.

1. 

2. 

3. 
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Робота в класі
Завдання №1
Первосвященицька молитва Христа.

Завдання №2
Ефесян 4:1�3

Филип’ян 2:2

Римлян 12:16

1 Петра 3:8



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 10=11

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 12Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 13=14Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 15Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 16П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 17Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 18Неділя
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Скільки ще?
Чи бувало у твоєму житті, що непри�

ємності навалюються на тебе одна за
другою? У народі говорять «біда не при�
ходить сама». Часто ми бачимо це у
своєму житті. Ось невдача вранці, коли
збирався на навчання – порвалися вихід�
ні штани, не знайшов потрібні зошити,
спізнився до школи. У школі обов’язково
потрібно зустріти завуча в коридорі й ви�
слухати нотацію. На уроках обов’язково
тебе запитають той предмет, до якого ти
не готовий і не стануть слухати твої ви�
правдання, а поставлять погану оцінку
саме в журнал. Удома неприємності з
батьками, які не відпускають на важли�
вий для тебе вечір із друзями, на обід –
твоя нелюбима страва, а ввечері, коли ти
хотів пограти у свою улюблену гру, від�
ключили світло! До того ж почав боліти
зуб, і ти знаєш, що без візиту до стома�
толога не обійтися.

У тебе бували такі неприємні дні? 

Але це, звичайно, дрібниці, хоч і непри�
ємні. У житті буває набагато більше важ�
ких днів, коли навалюються хвороби,
безгрошів’я, неприємності в родині й на
роботі, а також інші непередбачені об�
ставини. У такі періоди життя нам іноді
здається, що Бог нас забув, що Йому од�
наково, що з нами відбувається, і ми не ба�
чимо виходу, не бачимо світла й надії.

Але якщо ми не бачимо сонця через
хмари, це не означає, що його немає!

Він присвятив своє життя 
Христу...

Згадай історію апостола Павла.
Переглянь Дії 8�9,13�26. Склади план

життя й служіння Павла з 10 пунктів.
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Біблія вчить завжди сподіватися на Бога
(Дії 27�28)

«Тримаймо непохитне визнання надії, вірнийDбо Той, 
Хто обіцяв» (Євреїв 10:23)

КОЛИ НЕ ВИДНО СОНЦЯ. . .1313
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7. 

8. 

9. 

10. 

Ми можемо побачити, що Павло після
зустрічі з Ісусом Христом повністю при�
святив своє життя Йому. Що ж він отри�
мав натомість?

Прочитай 2 Коринтян 11:23�28. Пере�
лічи, що пережив Павло, проповідуючи
Христа.

Чи справедлива ця відплата за всі йо�
го зусилля? За людськими мірками –
ні. Виникає запитання: невже Бог зали�
шив Павла напризволяще? Невже Він
забув Павла, невже не допомагав йому
в цих труднощах?

Аварія корабля
Прочитай Дії 27. Дай відповідь на за�

питання.

Куди плив корабель? 

Де перезимувати радив Павло? 

Скільки часу тривала буря? 

Як утішав Павло тих, хто плив на ко�
раблі? 

Скільки людей було на кораблі? 

Скільки людей загинуло при аварії ко�
рабля? ______________________________

Ця дивна історія оповідає нам про те,
як важко буває в житті. Два тижні важ�
ких випробувань для всіх, хто плив на
кораблі. Як ти думаєш, чи переживав
Павло? Чи турбували його за цей час
сумніви і тривожні думки? Біблія нічого
не каже нам про те, що переживав Павло
протягом цього часу. Може, він думав
про свою загибель. Може, він запитував
себе, чому Бог допустив такі труднощі.
Невже Він забув його, невже Йому одна�
ково, як важко їм на кораблі?

Але Біблія показує нам, що Павло 
не втрачав віри в Бога й не переставав
молитися Йому, просячи про допомо�
гу. Він не сумнівався, що Бог усе три�
має під Своїм контролем, і трапиться
те, що краще для кожного з них, чим
би це не закінчилося.

Що сказав Ангел Павлові?
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Боже послання підбадьорило Павла
й усіх, хто плив на кораблі із ним. Пав�
ло не просто вислухав ангела. Він по�
спішив заспокоїти й інших людей, а та�
кож подав їм добрий приклад, почавши
їсти. Це свідчить нам про те, що Павло,
перебуваючи у близьких взаєминах із
Богом, довіряв Йому завжди, навіть ко�
ли не було видно ні відповіді, ні поліп�
шення ситуації, ні виходу зі скрутного
становища.

Павло пізніше радив у Посланні до Ти�
мофія боятися не земних аварій кораб�
ля і труднощів, які ми зустрічаємо що�
дня. Вони під контролем Бога, Він подбає
про все, не треба в цьому сумніватися.

Набагато важливіше не потерпіти «ава�
рії корабля» у вірі.

Випиши 1 Тимофія 1:19.

Почати сумніватися в Богові та Його
доброті до нас – ось справжня пробле�
ма для християнина. Адже земні по�
всякденні труднощі Він обертає нам на
добре. І в це треба вірити, навіть якщо
ми не бачимо нічого доброго на даний
момент.

Робота на уроці
Завдання №3

Коли мені важче за все довіряти Богові?

Герой Посилання Ситуація і Божа підтримка



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 19=20

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 21=22Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 23Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 24=25Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 26П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 27Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Дії 28Неділя
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Піймай і тримай
Чи можеш ти піймати вітер і втримати

його у своїх руках?
Чи може хтось покласти собі за пазуху

вогонь і не пропалити собі одягу?
Як можна набрати в кишеню води так,

щоб вона не витікала?
У нашому світі існує безліч інших пи�

тань, які вирішити нікому не під силу.
Але якщо подібні складні завдання й
можна було б виконати спритністю й
кмітливістю, то є одне, яке ніхто з лю�
дей не здатний підкорити або втримати
самотужки.

Прочитай Якова 3:8 і запиши, що це
таке. 

Прочитай Якова 3:2�8 і випиши, із чим
Яків порівнює язик.

Дуже сильні вирази! Не надто приєм�
но усвідомлювати, що ця характеристи�
ка стосується і твого язика.

На перший погляд може здатися «що
ж тут такого?» Просто закрий рот і все,
твій язик під контролем! Але неможливо
втримати язик за зубами. Біблія каже,
що все це не так легко.

Бували в тебе в житті ситуації, коли ти
не міг стриматися й не виказати все, що
думаєш про когось чи про щось? 

Коли тобі складніше за все промовчати?

Можливо, до порівнянь Якова можна
додати ще одне порівняння: стримати
язик – однаково, що втримати слизького
в’юна у мокрих руках!

Два боки медалі
Виявляється, що й у язика є «два бо�

ки». Про них докладно пише Яків. На�
шим язиком ми можемо сваритися зі
своєю сестрою перед богослужінням, і
через годину в церкві цим же язиком
прославляти Бога, співати Йому пісні й
молитися.

Як це називає Яків? 3:10�11

Біблія вчить, що мовчання краще, ніж зле слово
(Якова 3)

«Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої,
той розумний» (Приповісті 10:19)

НЕ ВПЕВНЕНИЙ – НЕ ЗАПАЛЮЙ1414



Божий заповіт зі мною154

Чи можливо це? Якова 3:12

Так само, як одне дерево не може
приносити плоди, властиві для іншого
дерева, або з джерела одночасно не мо�
же витікати солодка й солона вода, так
і наш язик не може висловлювати і доб�
ре, і зле. Але з досвіду ми бачимо, що в
нашому житті це трапляється дуже час�
то. Ми поєднуємо гарне й погане, добро
і зло, правду й обман.

Як таке може бути? Чому це відбуваєть�
ся? 

Злі слова – тривожний сигнал
Як ти думаєш, звідки виходять наші

слова?

Джерело наших слів – не рот, а наше
серце. Якщо в нашому серці є місце для
гріха, якщо ми часто думаємо погано
про наших друзів, знайомих, то це гніз�
диться в нашому серці, росте й при
слушному випадку виходить назовні че�
рез наш язик. І нам не під силу стрима�
ти цей потік. Це схоже на пробоїну в це�

берці: коли з’являється щілина, то вода
стрімко витікає, і ніщо вже не може її
зупинити, поки вона повністю не вите�
че. Так і з нашою мовою: поки все, що
нагромадилося в нашому серці, не вите�
че назовні, важко закрити рот і зупини�
ти цей потік.

Як ти думаєш, якщо ми часто говоримо
погані слова, про що це свідчить?

Запиши Матвія 12:34.

Ззовні неможливо визначити, що зна�
ходиться в серці людини, аж доки вона
не потрапляє в яку�небудь ситуацію.
Отоді із серця через язик виллється все,
що в нашому серці – добре чи зле.

Оціни себе за шкалою від 1 до 10, як
часто ти говориш злі, недобрі слова.
Постав біля цього числа галочку.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___

Визнач, що заважає тобі мати добре
серце. Проси в Господа допомоги в то�
му, щоб Він очистив твоє серце від
усього злого та гріховного, і тоді твоя
мова буде чиста.
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Робота в класі
Завдання №2

Що є поганим, а що – добрим словом?

Що нам робити, щоб не грішити своїм язиком?

Персонаж Посилання Використання слів і їхні наслідки



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Якова 3=5Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 ПетраСереда

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 ПетраЧетвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 ІванаП’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2=3 ІванаСубота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: ЮдиНеділя
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Працьовита мураха
Ти, звичайно ж, бачив мурах. Малень�

кі комахи живуть у мурашнику, все своє
життя вони будують злагоджено й друж�
но, піклуючись одна про одну, працю�
ючи й облаштовуючи свій мурашник.
Мурахи – приклад організованості й
дисципліни для кожного з нас.

Чи замислювався ти, звідки мурахи
знають, що їм треба робити? Хто вказує
їм, що вони повинні робити, як жити?
Чи зауважував ти, що мурахи постійно
над чимсь трудяться, поспішають, не ле�
дарюють і не ухиляються від роботи?

Чому? 

Створені Богом, вони знають своє
призначення, свої завдання й мету. Вони
народжені, щоб трудитися, піклуватися
про своє майбутнє, бути для інших ство�
рінь прикладом важкої праці й терпіння.

Чи багато може мураха? 

Їхнє житло легко можна зруйнувати,
самих мурах – знищити, вони слабкі
створіння. Але решта не зупиниться
після подібних неприємностей, а знову
трудитимуться, відбудовуючи свій дім,
налагоджуючи життя й піклуючись про
своє потомство. Мураха знає, для чо�
го вона створена Богом, і прекрасно

справляється з покладеними на неї
обов’язками.

Два в одному
Чи може одна людина мати одноча�

сно два�три статуси?
Подумай і запиши, ким ти є.

Для батьків 

Для брата й сестри 

Для дідуся й бабусі 

Для вчителів 

Для друзів 

Для сусідів 

Для Бога

Ми бачимо, що в людини існує декіль�
ка статусів у залежності від того, з ким
вона спілкується. Коли ми говоримо
про стосунки Бога й людини, то людина
має навіть кілька статусів або посад.

Подумай і запиши ще раз усі, які ти
знаєш.

Бог очікує від Своїх дітей служіння Йому
(Римлян 12)

«Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, –
повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, 

приємну Богові, як розумну службу вашу» (Римлян 12:1)

КОЖНИЙ ХОЧ ПО КРИХТІ1515
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Ми є для Бога дітьми, Його учнями,
але також ми є Його слугами. Він ство�
рив нас, призначив нам певний шлях і
роботу. І Він чекає від нас слухняності
та служіння.

Дар для служіння
Бог не залишив нас напризволяще.

Він обіцяв нам Свою допомогу й під�
тримку, а також наділив кожну людину
Своїми дарами й талантами. Для чого?
Для того, щоб ми служили Йому, про�
славляючи Його нашим життям.

Прочитай Римлян 12:1�8.
Що закликає Павло зробити з нашими

тілами? Вірш 1

Випиши, які можуть бути служіння.

Апостол Павло звертає увагу на те, що
Бог кожному дав свій дар. Подібно до
того, як в одному тілі співпрацюють різ�
ні органи, кожний повинен виконувати
свою функцію, працювати, інакше орга�
нізм буде нездужати й урешті�решт при�
пинить свою діяльність. Лише коли всі
органи будуть працювати, тоді буде лад.

Прочитай 1 Коринтян 12:1�11.
Хто дає дари для служіння? 

Чому всім не даються однакові дари?

Переглянь дари, які ти вже записав, і
допиши ті, котрих ще немає у твоєму
списку.

Дар є в кожного, хто любить Бога й
присвятив Йому своє життя. Бог Сам
визначає, кому який дар дати, виходить,
не використовуючи свій дар, ми відки�
даємо Божий подарунок і Боже рішення
для нас. Не варто засмучувати Того, Хто
спас тебе й дав тобі нову мету в житті.
Визнач свій дар і правильно використо�
вуй його в служінні Богові!

ВИЗНАЧ СВІЙ ДАР
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Робота в класі

Відмовки й аргументи
Деякі християни кажуть: «Я згодний, але що я можу робити? Я нічого не вмію!

Думаю, Бог не дав мені ні завдань, ні здібностей».

«Я не знаю, які в мене дари. Я багато разів намагався визначити, але так і не зро�
зумів!»

«Так, у мене є дар, але ось у мого друга він теж є, і в нього краще виходить, ніж
у мене. Нехай краще він несе це служіння».

«Дари даються вже дорослим людям, а я ще занадто молодий. У мене ще немає
дарів. ось коли я виросту, у мене виявиться дар, і я буду служити ним Богові».

«Мій дар дуже малий і незначний у порівнянні з іншими. Навряд чи він комусь
потрібний або принесе багато користі».



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 3=5Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 6=7Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 8=9Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 10=11П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 12=14Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Римлян 15=16Неділя
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Відсутня ланка
Чи бачив ти ланцюг? Кільце за кільце,

всі ланки ланцюга міцно з’єднані в один
безперервний ланцюжок.

Для чого використовують ланцюги?

Ланцюги бувають дуже різні, почи�
наючи з величезних і важких, і закінчую�
чи тонкими золотими або срібними. У
кожного ланцюга своє призначення. Од�
ні – для буксирування важких вантажів і
машин, інші – для прикраси й подарунка
коханій людині.

Що відбувається, коли в ланцюзі рветь�
ся одна ланка?

Чи можна використовувати цей ланцюг,
як і колись, не відремонтувавши його?

Ланцюг з розірваною ланкою вже не та�
кий, як колись. Він не буде придатним
для виконання тієї ролі, яка відведена
йому спочатку. Щоб можна було кори�
стуватися ним, як і раніше, необхідно по�

правити зламану, відсутню ланку. Вона
буде тримати частини ланцюга, з’єдну�
вати для роботи й користі. Самі по собі
шматки ланцюга – теж добра річ, з міц�
ного металу й прекрасної якості, але як�
що немає відсутньої ланки, вони годять�
ся тільки на металобрухт.

Відсутня ланка – любов
У нашому житті відсутньою ланкою є

любов. Без любові навіть найкращі
справи й наміри – ніщо. Без любові на�
речений і наречена не одружуються, без
любові батьки не дбатимуть про хвору
чи неслухняну дитину. Без любові люди
не стануть прощати один одному обра�
зи. Без любові Бог не спасав би грішних
людей, а залишив би їх на заслужені му�
ки в пеклі.

Любов потрібна всім – і старим, і мо�
лодим, і багатим, і бідним, і освіченим, і
безробітним. Увесь світ прагне любові,
навіть наші свійські тварини тягнуться
до нас, бажаючи отримати трішки теп�
лоти й ласки від нас.

Які шлюбні клятви промовляють наре�
чений і наречена? Яку головну обіцянку
вони дають один одному?

Бог хоче, щоб ми любили так, як Він любить нас
(1 Коринтян 12�13)

«А над усім тим – зодягніться в любов, що вона – 
союз досконалости!» (Колосян 3:14)

НАЙВАЖЛИВІШЕ СЛУЖІННЯ
ДЛЯ БОГА

1616
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Вони обіцяють любити один одного
навіть при яких обставинах?

Це означає, що любов не залежить від
нашого гаманця, любов не купиш за
гроші. Любов не залежить від розуму
або краси, тому що й перше, і друге ми�
нає. Любов не залежить від стану здо�
ров’я або від проблем, що каменем ляг�
ли на плечі. Любов – з’єднуюча ланка,
що дає сили йти далі, дає бажання до�
лати перешкоди й хвороби. Любов – си�
ла, що тримає увесь світ!

Приклади любові
Які приклади любові ти знаєш із Біблії?

Подумай і запиши, хто любив, як любив.

Біблія містить у собі багато прикладів
любові: любов подружжя, друзів, любов
матері до дітей, любов керівника до
своїх підопічних. Але найбільше ми ба�
чимо прикладів любові Бога до людини.

Про що нам каже вірш Івана 3:16? Пе�
рекажи його своїми словами.

Хто може зрозуміти глибину Божої
любові? Хто може пояснити логіку Бо�
жих дій, чому Він зважився на такий
крок – народитися, стати людиною, про�
жити земне життя, померти в страшних
муках за всіх людей, які не зрозуміли й
не оцінили Його вчинку?

Як ти думаєш, чи могла людина зважи�
тися на таке, як Бог – померти за тих, хто
його ненавидить? 

Людині складно навіть зрозуміти, не те
що зробити подібне до того, що зробив
Христос. Пояснення всьому – велика
Божа любов. Без неї нічого б не було.
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Любов – це наша мета
Христос показав нам приклад любові –

ідеальної, беззавітної, глибокої. Але Він
показав її не для того, щоб ми просто ті�
шилися, що Ісус такий добрий. Ні, наше
завдання як Його послідовників – люби�
ти так, як любив Він. Це непросте завдан�
ня. Це нелегко. Цього не хочеться роби�
ти. Легше зробити якусь важку роботу,
ніж навчитися любити так, як любив
Христос. Важливо пам’ятати, що навчи�
тися любити – це найголовніше завдан�
ня й служіння заради Його імені. Воно
важливіше, ніж усі інші разом узяті.

Прочитай 1 Коринтян 13:1�3.
Які тут перераховуються служіння?

Чого вони варті без любові? 

На що ми схожі з великими стараннями
й дарами, але без любові?

Прочитай 1 Коринтян 13:4�8.
Що із цих вимог про любов тобі легше

за все виконати?

Що тобі важче за все виконати? Чому?

Що ти можеш робити для того, щоб на�
вчитися любити?

Богові нічого не треба, окрім того, щоб
навчити нас любові до Нього й до ближ�
нього. Це і є для нас найважливішим
служінням!
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Робота в класі
Як ми можемо навчитися любити, як любив Христос?

БЕЗ ЛЮБОВІ

Посилання Дія



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 1=3

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 4=6Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 7=8Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 9=11Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 12=13П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 14Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Коринтян 15=16Неділя
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Тестування – 
справа нелегка!

Нещодавно у загальноосвітніх школах
з’явилося нововведення – незалежне
тестування з усіх предметів, яке мають
пройти всі учні 11 класів, а також ті, хто
збирається вступати до вищих навчаль�
них закладів.

Обстановка на подібних тестуваннях
досить строга, списати, як на шкільних
іспитах, неможливо, домовитися про
іспити – теж. А запитання у тестах
складні навіть для відмінників! Для то�
го, щоб здати такі тести, потрібно дуже
багато й наполегливо позайматися.

У чому ж проблема для всіх учнів? –
Запитання на тестуванні охоплюють
усю шкільну програму, тому складно
підготуватися до такого тесту, якщо всі
шкільні роки вчився погано, абияк
працював у попередні роки. Тепер, ко�
ли спохватився й вирішив підучити
програму, обсяг матеріалу занадто ве�
ликий. Багато учнів з жалем пригаду�
ють упущені можливості, прогуляні
уроки й невивчені завдання. Весь цей
час багато хто жив навмання, – либонь
обійдеться, може, якось спишу на іспи�
ті, можливо, вчитель допоможе. Тепер
їм потрібно відповідати за свої вчинки
й за свої рішення.

Чи проходив ти тестування цього року? 

Якщо ні, то коли тобі це належить зро�
бити?

За який предмет ти хвилюєшся най�
більше?

Що тобі потрібно буде робити, щоб
успішно пройти тестування з цього
предмету?

Боже «тестування» для нас
Якщо в наших школах тестування

з’явилося тільки нещодавно, і для ба�
гатьох учнів (та й учителів) воно було
несподіванкою, то Боже тестування – ні
для кого не новина. Він попередив про
нього ще дуже давно, через апостола
Павла. Це тестування буде проходити в
майбутньому, коли Христос забере
Свою церкву. Він буде перевіряти, як
Його діти й учні проводили земне жит�
тя, на що витрачали свій час, що робили
доброго або поганого.

Прочитай 2 Коринтян 5:1.
Що зі Свого боку Бог приготував для

люблячих Його?

Коли ми будемо жити там?

Біблія вчить нас жити на землі так, щоб отримати нагороду 
від Христа на небі (2 Коринтян 5)

«Бо мусимо всі ми з’явитися перед судовим престолом
Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі 

робив він, – чи добре, чи лихе» (2 Коринтян 5:10)

ГОТУЙ ЗВІТ УЖЕ ЗАРАЗ1717
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Бог робить усе можливе для Своїх ді�
тей, щоб у вічності вони отримали чудо�
ве житло, що буде досконалим, ідеаль�
ним, прекрасним. Він робить усе для
Своїх дітей, що вірують у Нього й при�
святили Йому своє життя. Ніхто не мо�
же й на мить уявити собі, яке прекрасне
те, що приготував Бог для нас!

Бог чекає, щоб ми готувалися до зу�
стрічі з Ним. А ми? Чи готуємося ми
надати Христу звіт про наше життя?

У кожного свій термін життя, свої
роки, які відміряні йому Богом. І за ці
роки християни будуть відповідати пе�
ред Христом.

Прочитай 10 вірш.
Куди мусить з’явитися кожен віруючий?

З якою метою?

Що буде роздавати Христос за добру
й погану службу?

Тут важливий момент: мова йде не
про суд біля великого білого престолу,
до якого зберуться всі народи, і Бог бу�
де судити їх (Об’явлення 20:11�12). На
суд Христа прийдуть лише віруючі в Ісу�
са Христа – Його церква. І не для того,
щоб отримати життя або смерть, а для
нагороди. Ми не знаємо, які саме наго�
роди буде давати Христос. Павло й Пет�
ро згадували про вінки.

Які це вінки?
1 Петра 5:4 

2 Тимофія 4:8 

Об’явлення 2:10

Робота на уроці
Завдання №1
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Завдання №2

Навіщо мені потрібний вінець?
1. 

2. 

3. 

4. 

Що ми можемо робити сьогодні, щоб готуватися до зустрічі із Христом на суді?

Посилання Вірш



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 3Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 4=5Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 6=7Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 8=9П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 10=11Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Коринтян 12=13Неділя



Божий заповіт зі мною170

Що потрібно, щоб перемогти 
в бою?

Наша історія сповнена найрізноманіт�
ніших воєн. За всіх часів хтось із кимсь
воював, завойовував територію, нама�
гався знищити ворога. Це не новина, що
таке було в усі віки. Згадати хоча б та�
ких завойовників, як Олександр Маке�
донський, Наполеон Бонапарт, Гітлер.
Всі вони боролися за свою мету й ідеали.
Хтось – успішно, хтось – ні, але запеклі
бої велися.

У наш час теж чимало воєн по цілому
світі. Ми чуємо в новинах такі слова, як
Боснія, Осетія, терористи, бойовики,
миротворці ООН, збройний конфлікт то�
що. Хтось бореться за свою країну і її ін�
тереси, хтось заради принципу, а хтось
просто хоче бути вільним. Проте війна
йде. І для нас ці події – вже не новина й
не шок.

Що намагаються зробити воюючі сто�
рони, щоб перемогти?

Хтось намагається захопити заручни�
ків, хтось – нападати раптово, але в
основному всі хочуть мати достатньо

сильну зброю, і бажано, щоб у ворога
такої не було. Тому в багатьох країнах
сотні вчених постійно займаються роз�
робкою нової зброї, пошуком особливо�
го секрету для бойових дій, щоб була
можливість перемогти.

Бої в Біблії
Чи часто в Біблії розповідається про

війни та битви?

У біблійні часи жили люди, у яких бу�
ли свої інтереси й принципи, а також
гордість і амбіції. Тому Біблія так багато
розповідає про бої й війни.

Пригадай Старий заповіт. Які ти можеш
назвати бої, хто з ким воював?

Біблія вчить, що наша перемога – в Ісусові Христі
(Ефесян 6)

«Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати
проти хитрощів диявольських» (Ефесян 6:11)

У ЧОМУ ЗАПОРУКА ПЕРЕМОГИ?1818
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Багато битв сталося за біблійний пе�
ріод. І в ті часи теж нічого нового не від�
бувалося: воїни намагалися здобути чи
купити собі добру зброю, щоб боротися
успішніше, ніж їхні вороги. Зброя яко�
мога могутніша і захист якомога надій�
ніший – два основних завдання для кож�
ного війська.

Хто насправді герой?
Як воювали ізраїльтяни? 

Чи була в них сильна зброя? 

На що вони сподівалися? 

Що закликав їх робити Господь, коли
вони йшли воювати? Ісуса Навина 1:9

В ізраїльського народу ніколи не було
великої військової техніки, сучасної сек�
ретної зброї. Навпаки, часто вони вихо�
дили воювати майже ні із чим – з під�
ручними засобами. Та й Господь вів їх
на війну, даючи такі неймовірні вказівки
й стратегію, що неможливо було пові�
рити, що це може допомогти в борні.

Що принесло перемогу ізраїльтянам в
битві з амаликитянами? Вихід 17:8�16

Що робили ізраїльтяни, коли завойо�
вували Єрихон? Ісуса Навина 6:1�16

Що робили ізраїльтяни, коли воювали
з мідіянітянами? Суддів 7:15�23

Це лише деякі приклади великих пе�
ремог Ізраїля.

У чому полягала секретна зброя Ізраїля?

Ізраїльтяни ставали героями не тому,
що були великими умільцями чи володі�
ли суперзброєю. Їхня зброя – великий
Бог. Це Він приніс перемогу Ізраїлю. Це
Він боровся в кожній битві за Свій народ.

Прочитай і випиши Ісуса Навина 10:14.

Герой насправді не той, хто добре бо�
реться, а той, за якого бореться Господь!

Твоя битва
Навряд чи ти береш участь у війні, але

в тебе також є проти чого боротися. Як�
що ти належиш Богові, то є і той, хто
воює проти Нього. Біблія називає його
сатаною. Він повстав проти Бога й своїм
учинком згрішив. Сатана приніс гріх у
світ, коли обдурив Єву й Адама. Вони ж
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згрішили й порушили Божу заповідь, і в
такий спосіб гріх увійшов у людство. З
тих пір люди у світі діляться на два та�
бори – ті, хто за Бога, і ті, хто проти Ньо�
го. «Хто не зо Мною, той проти Мене»
(Луки 11:23).

Ті, хто вірить у Господа Христа, ста�
ють на бік Бога. Ти можеш сказати, що
ти не береш участі ні в якій битві, ти 
не військовий і не знаєш ніяких правил
ведення бою. Але Господь про це вже
подумав і дав усе необхідне для битви.

Прочитай Ефесян 6:11�17.

Битва, у якій ти береш участь, духов�
на. Тобі доводиться приймати рішення й
робити вибір на користь або Бога, або
сатани. І від твого рішення буде залежа�
ти твоя подальша доля. Подумай про ті
рішення, які ти приймав останнім ча�
сом. Чи чинив ти, як бажає того Ісус,
або піддався спокусі? Пам’ятай, що пе�
реможцями не народжуються, а стають.
Почни чинити, як переможець у Христі.
Господь дасть тобі перемогу, якщо ти
цього дійсно бажаєш і зі свого боку до�
кладаєш зусиль!

Робота в класі
Завдання №2

Чому Христос – наша повна зброя?

Зброя Призначення Духовний зміст

Повна зброя Посилання Висновок



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Галатів 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Галатів 3=4Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Галатів 5=6Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 1=2Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 3=4П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 5Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Ефесян 6Неділя
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«Як дві краплі води!»
Чи чув ти у своєму житті слова: «Ой,

як ти схожий на батька! Як дві краплі во�
ди!»? У житті в нас є генетичні родичі –
батьки, дідусі, бабусі, дядьки, тітки. Їхні
гени передаються наступним поколін�
ням, тому ми на когось схожі або фізич�
но, або здібностями, або за характером.

На кого з рідних схожий ти? 

Що у вас спільного? 

Буває, що схожість така близька, що у
двох родичів навіть улюблені страви –
однакові. Наприклад, тато любить сма�
жену картоплю, і дочка теж! Таких збігів
буває чимало.

Але іноді бувають приклади, коли лю�
ди не родичі, але дуже схожі між собою
зовні або за інтересами, чи за характе�
ром і звичками. І таких людей жартома
запитують: «Ви, випадково, не родичі?»

На кого я хочу бути схожим?
Але крім генетичних збігів, де людина

не може вибирати, на кого вона буде
схожа, існує також запланована нами
схожість. Це коли ми навмисне намага�
ємося бути схожими на когось. Часто це

відбувається з відомими кумирами
естради й кіно. Молодь у захваті ди�
виться на своїх героїв і намагається на�
слідувати їм у всьому – зачіскою, сти�
лем одягу, поведінкою й розмові.

Може, ти також бажав бути схожим
на когось із відомих людей.

Згадай, кого ти наслідував і намагався
бути якомога більше схожим на цю лю�
дину?

Чому? Що тебе в ньому привабило? 

В основному людей приваблюють
краса, сила, талант, успіх і багатство.
Звичайно, у своєму житті неможливо
повторити все, що є в обраного кумира.
Але дечого досягти можна.

Відзнач за шкалою від 1 до 3 (де 1 –
малоймовірно, а 3 – цілком можливо), у
чому можна було б повторити кумира:

___ стати таким же добрим;
___ стати таким же розумним;
___ мати таке ж почуття гумору;
___ мати таке ж багатство;
___ збудувати таку ж кар’єру;

Бог хоче бачити характер Христа в нашому житті 
(Филип’ян 2�3)

«Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі!»
(Филип’ян 2:5)

КОГО Я БАЧУ В ДЗЕРКАЛІ?1919
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___ полюбити такі ж страви, 
які він любить;

___ цінувати ті ж речі й події, 
що й він цінує;

___ не любити того, чого він 
не любить;

___ думати так само, як і він;
___ вірити в те ж, що й він;
___ відвідувати в ті ж місця, що й він;
___ мріяти про те ж, що й він;
___ мати такі ж здібності;
___ бути таким же за характером.

Подивися, що в тебе вийшло: дещо
відтворити у своєму житті нескладно,
але дещо – не так вже і просто.

Що, на твою думку, складніше за все?

Наслідуй найголовнішого Героя
Писання завжди застерігало нас від

поклоніння ідолам і кумирам, поперед�
жаючи нас про небезпеку гріха ідолопо�
клонства. Але є Хтось, щодо Кого Біблія
не дає заборон. Біблія каже, що в нас є
найголовніший Герой, Якого ми повинні
наслідувати.

Прочитай Филип’ян 2:5 і напиши, Хто це.

Пророки й апостоли не тільки не за�
бороняли, але й веліли наслідувати Йо�
го, ставати таким же, як Він, у всьому,
чинити так само, як і Він. І це не буде
гріхом в очах Бога, а принесе великі
благословення для нас.

У чому ми повинні наслідувати Христа?

Чому це для нас важливо?

Яку користь це приносить нам у по�
всякденному житті?

Неможливо встановити точні межі, у
чому ми можемо наслідувати Христа, а
в чому – ні. Адже Христос – Бог, Він
досконалий у всьому. А ми, будучи
людьми, не зможемо осягнути Його у
всій повноті. Але ми можемо й повинні
зробити все, щоб максимально набли�
зитися до цього образу. Наше завдання
жити так, щоб навколишні люди бачили
в нас Христа! Звичайно, не фізичний
образ, а Його характер, Його бажання,
Його мрії та прагнення. Щоб наші спра�
ви відбивали вчення й мету Христа.

Труднощі та рішення
Якщо ти докладаєш зусиль, щоб на�

слідувати земних людей, то для того,
щоб стати таким же, як Ісус, теж
необхідне твоє бажання. Безліч трудно�
щів переслідують нас на шляху насліду�
вання Ісусові. Щодня тобі доведеться
робити вибір на користь Христа, бо світ
намагатиметься збити тебе зі шляху.
Часто ти будеш бачити у своєму житті
кого завгодно, тільки не Христа.
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Хто нам заважає наслідувати Христа?

Ворог №1 – це сатана. Йому не хо�
четься бачити Христа взагалі, і тим біль�
ше в нас, людях. Сатана хоче бачити в
нас відображення себе й нікого більше.
Тому він – головний супротивник на на�
шому шляху перетворення. І сатана ви�
користовує всілякі способи, щоб пере�
шкодити нам у наших спробах.

Ворог №2 – це ми самі, наше тіло, що
не любить змін на користь духу, що лю�

бить задовольняти тільки себе й лінува�
тися. Воно буде люто противитися всім
спробам нашого духу наблизитися до
характеру Ісуса.

Всі інші труднощі пов’язані або з на�
маганнями сатани, або з нашим тілом.

Як можна боротися з нашими ворога�
ми? Адже їх не вб’єш і не втечеш від них.

Успіху тобі й перемоги!

Робота в класі
Як я повинен наслідувати Христа на основі Писання?

Посилання Христос я

Галатів 2:20

Филип’ян 3:8

Филип’ян 3:12�14

Филип’ян 4:7

Филип’ян 4:19

2 Тимофія 1:13

Євреїв 6:1

Колосян 2:6�7



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Филип’ян 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Филип’ян 3=4Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Колосян 1=2Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Колосян 3=4Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 1=3П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Солунян 4=5Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: 2 СолунянНеділя
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Бур’яни на грядці
Чи бував ти на городі або в саду, де

ростуть овочі, фрукти і ягоди? Дуже
приємно дивитися на гарні помідори й
огірки, що дозрівають між листям, на
величезну капусту, яка так і проситься в
салат, на рівні доглянуті ряди картоплі,
що обіцяють щедрий урожай, якого ви�
стачить на цілу зиму. А спілі фрукти на
деревах, кущики полуниці, на яких по
кілька соковитих червоних ягід, зарості
солодкої малини, поруч з якими рясно
всіяні ягодами кущі чорної смородини!
На все це приємно дивитися. Але хто
хоч раз вирощував щось на городі, той
знає, що така картина вимагає чимало
зусиль і праці.

Із чим доводиться боротися тому, хто
працює на городі, в полі?

Чимало клопотів завдають садівни�
кові і комахи, які так і норовлять з’їсти
його рослини, і посуха або надмірні до�
щі, і колорадський жук і, звичайно ж,
бур’яни. Бур’яни – скрізь, їх не так про�
сто позбутися, вони з’являються нізвід�
ки, міцно вчепилися корінням у землю 

й не збираються залишати своє місце
без бою. Напевно, найчастіша робота
городника – полоти бур’яни.

Неймовірно – минуло, здається, лише
кілька днів, як вирвали весь бур’ян, а він
знову виріс! Таке відбувається, якщо
бур’яни вирвані не з коренем, коли їм
обірвали тільки верхівку, листя й стебло.
Якщо корінь залишився в землі, бур’ян
обов’язково виросте знову й знову.

Є такий бур’ян, який зветься осот.
Про нього й прислів’я склали: «Пусти
осот у город – врожаю не буде». У ньо�
го дуже колюче листя, голими руками
його не вирвати. Але навіть не в колюч�
ках головна проблема, а в його корені.
Осот пускає дуже глибоких корінь. Уявіть,
як важко вирвати такий бур’ян, коли він
росте поміж овочами, і його корінь за�
глибився більше ніж на метр у зем�
лю. Нелегко правильно вирвати такий
бур’ян. Часто при такому прополюванні
вириваються й інші рослини, між якими
ріс осот. Осот – великий ворог садівни�
ка, ось він точно без бою не здається.
Часто в землі залишається його корінь,
що дає життя новим рослинам, які зно�
ву й знову забур’янюють грядки.

Бур’яни в серці
Подібно до кошмару з осотом на гряд�

ці, у нашому серці часто трапляється
подібна ситуація, коли поруч із добрими

Біблія попереджає, що грошолюбство – гріх
(1 Тимофію 6:6,10)

«Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, 
якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали 

на себе великі страждання» (1 Тимофію 6:10)

ЛЮБОВ ДО ГРОШЕЙ2020
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плодами та справами зростає неабияка
проблема. Звичайно, таких проблем мо�
же бути багато, і всі вони будуть різні,
але одним із тих бур’янів, які найважче
вивести, є ось який.

Склади з початкових літер кожного
малюнка слово.

Прочитай, що пише апостол Павло до
Тимофія про цю проблему в 1 Тимофія
6:6�10. Випиши вірш 10.

Чи сказав Павло, що всі гроші – це зло? 

Звідки виростає зло? 

Суть не в тому, що ми маємо гроші, а
в тому, як ми до них ставимося. Скільки
злочинів було скоєно заради грошей! А
все – через більшу чи меншу суму, зара�
ди якої деякі люди готові піти на все,
навіть на надзвичайні заходи.

У чому небезпека 
грошолюбства?

Для багатьох людей гроші й любов до
них – це сенс життя. Стати багатим, жи�

ти на широку ногу – мета для багатьох
людей, що живуть без Бога. Але часто
таке буває й у християнській спільноті,
коли віруючі люди починають надавати
грошам більшого значення, ніж духов�
ним надбанням. Гроші стають на пер�
ший план, заміщають собою головну
мету в житті – наближення до Бога.

Для кого відведене перше місце в
житті християнина? 

Що відбувається, коли ми змінюємо на�
ші пріоритети та ставимо гроші, багат�
ство понад усе? Наведи конкретний при�
клад зі свого життя або життя знайомих. 

Небезпека грошолюбства полягає в то�
му, що ми ставимо гроші вище за Бога.
Гроші стають нашим богом, на накопи�
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чення їх ми витрачаємо свої сили, час,
ми жертвуємо багато чим, щоб мати
якомога більше грошей.

Як не любити гроші
Легко сказати – не любити гроші, ко�

ли життя так стрімко дорожчає, а наші
потреби й бажання невпинно зроста�
ють. Біблія не каже, що не потрібно за�
робляти. Навпаки, Павло сказав, що ми
повинні трудитися й забезпечувати себе
та своїх близьких.

Випиши 2 Солунян 3:10

Ми повинні трудитися й не ледарюва�
ти. Але бажання заробити гроші не по�
винне володіти нами, керувати нашим
життям і його метою.

Щоб зберегти себе від любові до гро�
шей, нам треба частіше замислюватися
про те, що ми маємо, за що ми можемо
подякувати Богу.

Назви, що в тебе є й за що ти можеш
дякувати Богові.

Робота в класі
Завдання №2

Гроші – це зло Гроші – це добро
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Які поради дає Павло, щоб багатство не стало для нас головним пріоритетом?
1 Тимофія 6:6

Яке значення багатство має для вічності? (Вірш 7)

Чого вистачає для того, щоб бути задоволеним? (Вірш 8)

Що трапляється, коли багатство стає нашою метою? (Вірші 9�10)

Як я можу розпоряджатися грішми для слави Божої

Ставлення до грошей Посилання

Як ставився Ісус до грошей 
і багатства

Чого Він навчав

Никодим

Йосип з Ариматеї

Закхей

Завдання№3



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 3=4Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 1 Тимофія 5=6Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Тимофія 1=2Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: 2 Тимофія 3=4П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Тита 1=3Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Филимона Неділя
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Чому бути слухняним?
Існує багато чого, що нам варто вико�

нувати у своєму житті, чого слухатися. 
І насамперед – це поради, які дає нам
Біблія, Слово Боже.

Назви причини, чому.

Із самого дитинства ми чуємо поради
про те, що нам треба робити, а що – ні.
Природа людини завжди тягнеться зро�
бити те, що їй хочеться, а не те, чого всі
від неї чекають. Часто ми не любимо,
коли хтось вказує, що нам робити. Так у
нашому житті з’являється непослух що�
до того, чого нам варто послухатися.

Де в Біблії ми вперше зустрічаємося з
непослухом?

Першими були Адам і Єва, яким захо�
тілося жити не за вказівками Бога, а так,
як їм хочеться.

Чим це для них обернулося?

У неслухняності завжди є наслідки,
які ніколи не приносять радості тому,
хто не слухався. Ось приклад: мама ка�
зала тобі вранці взяти парасольку, тому
що буде дощ. Чи чув ти її пораду? Зви�
чайно. Чи послухався? Ні. Чим це обер�
нулося для тебе? Можливо, що кілька
разів і нічим, але одного разу після дня
з холодним вітром це закінчилося за�
студою й відповідно неможливістю про�
гулянок із друзями, цікавих заходів та
інших радостей.

Хто винен у подібних твоїх проблемах? 

Неслухняність – один із найбільших
гріхів.

Прочитай 1 Солунян 4:8 і запиши, чому.

Неслухняний не скоряється Богові, а
не людині. Бог у Своєму Слові залишив
для нас багато корисних порад, щоб збе�
регти нас від лих.

Бог хоче, щоб ми були слухняні Йому
(Євреїв 3)

«Сьогодні, як голос Його ви почуєте, 
не робіть затверділими ваших сердець!» (Євреїв 3:15)

СЛУХНЯНІСТЬ:
СЛУХАТИ ЧИ СЛУХАТИСЯ

2121
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Слухати й слухатися – 
не те саме

Що ти любиш слухати найбільше? По�
знач.

* Музику
* Передачі по радіо
* Ток�шоу
* Новини
* Лекції
* Дослідження
* Оповідання, історії
* Інше _____________________________
Всі ми щось слухаємо, щодня в наші

вуха надходить маса інформації про все
на світі. Включаємо радіо – чуємо нови�
ни, передачі. Їдемо в автобусі – чуємо
чиїсь розмови, судження й поради. Наше
життя переповнене різною інформацією.
Щось ми запам’ятовуємо, а щось – ні.

Але чи всі ми застосовуємо у своєму
житті все, що почули?

Ні, ми, звичайно ж, використовуємо
далеко не все. І це правильно.

Уяви, що було б, якби ти всю інформа�
цію використовував стосовно себе! При�
вабливі запрошення напитися пива або
горілки, викурити ті або інші сигарети,
спробувати щастя в ігрових автоматах,
піти до знахарки за лікуванням... Ми по�
винні фільтрувати те, кого нам слухати�
ся, а кого – ні. Не все, що ми чуємо, ми
виконуємо, тому що те, що ми чуємо,
часто виявляється такою порадою, якої
варто не слухатися, а навпаки – уникати.

Однак Слово Боже завжди дасть нам
правильну пораду. Слухняність Богові –
це те, чого Він чекає від нас більше, ніж
якісь жертви або служіння.

Прочитай і випиши 1 Самуїлова 15:22�23.

Послухався Бога Не послухався Бога

Робота в класі
Завдання №3
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Чому нам треба бути слухняними Богові?
* 

*

*

* 

Де й коли Бог чекає від нас слухняності? Кого ми повинні слухатися?
Колосян 3:20

Ефесян 5:22

1 Петра 5:5

1 Петра 2:18

Ефесян 5:24



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 1=2

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 3=4Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 5=6Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 7=8Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 9=10П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 11=12Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Євреїв 13Неділя
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Категорії людей
Люди, живучи на землі, діляться на

незнайомців, знайомих і близьких зна�
йомих.

Перша категорія – незнайомці. Це лю�
ди, яких ми абсолютно не знаємо, а во�
ни – нас. Ми живемо без них, не пере�
живаємо за них, вони для нас – ніхто.
Ми зустрічаємо таких людей щодня на
вулиці, у транспорті, у магазинах. Ми
дивимося на них, а потім відводимо по�
гляд і йдемо далі. Незнайомці не віді�
грають особливої ролі в нашому житті.

Наступна категорія – знайомі. Це лю�
ди, яких ми трохи знаємо – щось про
них самих, щось про їхнє життя, але це
неточна, вибіркова інформація. При зу�
стрічі такі люди можуть сказати один
одному «привіт» і піти далі. Знайомі ні�
чим один одному не зобов’язані, не буде
страшно, якщо ти забув про день народ�
ження знайомого, або не запросив до
себе на свято. Це поверхневі стосунки.

Назви, хто є для тебе такими людьми.

Але є й третя категорія – близькі
знайомі. Це можуть бути родичі або
друзі. Це ті люди, з якими ти в близьких
стосунках: часто з ними спілкуєшся,
проводиш багато часу, маєш спільні ін�
тереси і мету, мрії та плани. Це глибокі
стосунки, які ти цінуєш і підтримуєш
усіма силами.

Назви, хто є для тебе такими людьми.

Чи знаєш ти Бога?
Бог у нашому житті теж займає певне

місце. Він може бути в кожній із цих ка�
тегорій: може бути незнайомцем, може
бути знайомим, а може бути близьким
другом, з Яким у тебе будуть міцні гли�
бокі стосунки. Але для того, щоб визна�
чити, у якій категорії в тебе Бог, ти по�
винен відповістити на запитання: «Чи
знаю я Бога?», і якщо так, то наскільки
добре ти Його знаєш. Ось невеликий
тест, який тобі в цьому допоможе.

Біблія вчить, що найголовніше в житті – це особисті стосунки 
з Богом (Євреїв 8:10�11; Об’явлення 21:3,7)

«І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата
свого, промовляючи: «Пізнай Господа»! УсіDбо вони будуть 

знати Мене від малого та аж до великого з них!» (Євреїв 8:11)

ОСОБИСТІ СТОСУНКИ З БОГОМ2222
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Постав собі оцінку від 0 до 3 у порядку
зростання.

___ Я люблю спілкуватися з Богом че�
рез молитву й читання Біблії.

___ Я починаю свій день зі спілкуван�
ня з Богом, незважаючи на те, де я і в
якому стані.

___ Я розумію, коли Бог дає мені через
Біблію Свої попередження й веління.

___ Я можу довго молитися, тому що
мені завжди є що сказати Богові.

___ Я відчуваю, коли Господь мене до
чогось закликає, і можу визначити, до
чого саме.

___ Я точно знаю, що засмутить Бога,
і намагаюся не засмучувати Його.

___ Я хочу спілкуватися з Господом
усе більше й більше.

___ Коли в мене проблеми, перший,
до Кого я йду, це Господь.

Тепер ти можеш підрахувати й оціни�
ти, хто для тебе Бог, у якій категорії Він
перебуває.

Багато з людей ставляться до Бога, як
до знайомого, що зробив добру справу, і
вони йому за це вдячні. Але це ще не на�
ближає нас до Нього. Багато хто навіть
не розуміє, як важливо рухатися далі й
поглиблювати наші стосунки з Богом.

Випробувані способи 
наближення до Бога

Існує кілька способів, завдяки яким
ми можемо стати ближчими до Бога,
перейти в категорію близьких взаємин.

1. Молитва як спілкування з Богом.
2. Читання Біблії як Божого Слова для

нас особисто.
3. Пошук Божої волі у всьому, що б

ми не робили (навчання, робота, вибір
друзів тощо).

4. Вдячність Господу за все, що б Він
не посилав нам, навіть те, що викликає
в нас біль і неприйняття.

5. Міркування про Бога як про Творця
всього й про Його характер.

Ми почали другий семестр із того,
що з’ясували, яку роль відіграє мо�
литва у наших стосунках із Богом. Це
не просто слова, це стан душі, це спіл�
кування двох сердець, це жива бесіда.
Досягаючи близьких взаємин з Богом,
ми стаємо частиною Його Самого. Най�
головніше в житті християнина – його
особисті стосунки із Христом. І якщо у
них усе гаразд, це значить, що людина
зможе досягти й іншої мети у своєму
житті!



Я молюся за свою родину (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 1=3

ЩОДЕННИК СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Понеділок

Я молюся за друзів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 4=6Вівторок

Я молюся за місіонерів (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 7=9Середа

Я молюся за невіруючих (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 10=12Четвер

Я молюся за владу і начальників (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 13=15П’ятниця

Я молюся за свою церкву (імена)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 16=18Субота

Я молюся за себе (потреби)

(дата) Місце Св. Письма: Об’явлення 19=22Неділя



Божий заповіт зі мною190

ПРОСЛАВИМО БОГА СПІВОМ

Фарби Твої

2. Все я віддам, що дарував Ти мені,
Мій Господь, тепер я належу лиш Тобі.
За все Тобі вдячний я, мій Господь,
Мій Господь, і славлю Тебе я!



Прославимо Бога співом 191

Ти особливий



Божий заповіт зі мною192

Його Ім’я – Чудний

2. Його Ім’я – Славний, Його Ім’я – Славний
Образ Божества,
Цар небес державний, Цар небес державний,
Ангелів Глава.

3. Його Ім’я – Слово, Його Ім’я – Слово,
Слово – Вічний Бог.
Він Своєю кров’ю, Він Своєю кров’ю
Викупив народ.


