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ДОРОГИЙ УЧИТЕЛЮ!

У Біблії ми знаходимо такі слова: «Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі!» (Фил. 2:5).
Цей вірш багато хто знає напам’ять, хоча на практиці не так легко його виконувати. Служіння в середо+
вищі підлітків зажадає від вас і терпіння, і багатьох молитов. Хоча підлітки прагнуть до незалежності від
авторитету дорослих, але насправді вони шукають друга, порадника серед людей старшого віку.

Підлітки перебувають під впливом культури та суспільства, які диктують свої правила й принципи.
Підлітковий вік – це час, коли формуються основні життєві принципи й мислення молодих людей. Під+
літки шукають відповіді на багато запитань, які їх цікавлять. Як учитель біблійного класу, ви маєте мож+
ливість допомогти їм знайти відповіді в джерелі істини – Біблії. Ваше завдання – переконати підлітків
ось у чому:

@ Богові цікава кожна ділянка їхнього життя.

@ Біблія – джерело надбання мудрості у вирішенні будь@яких проблемних ситуацій.

Одне з найважливіших запитань, з яким стикається більшість учителів і служителів: «Як можна втри+
мати інтерес підлітків до вивчення Біблії та допомогти їм стати активними в житті церкви?» Є дві головні
причини, з яких підлітки віддаляються від церкви. Це вплив їхніх невіруючих однолітків і вплив родини. Вста+
новлення добрих взаємин буде ключем до того, щоб ваші підлітки присвятили себе Богові в ранньому віці
та вистояли у всіх труднощах з вашою допомогою.

Дозвольте запропонувати кілька порад щодо налагодження взаємин з підлітками та стосовно того,
що необхідно їм передати:

1. Уміння нести відповідальність. Сьогоднішня культура пропонує батькам дозволити своїм дітям
вибирати власну мораль. Багато батьків не знають, як розмовляти зі своїми дітьми+підлітками про
принципи морального поводження. Більшість батьків, пам’ятаючи свої підліткові роки, навмисно уника+
ють подібних бесід, тому що вони не можуть бути позитивним прикладом для своїх дітей. Часто підлітки
залишені на те, щоб самим розібратися, за якими принципами їм варто жити. Бесіди про якості характе+
ру й моральне життя – заняття не з легких, але ви як учитель від Бога зобов’язані викласти їм істину че+
рез слова й ваш власний приклад.

2. Підбадьорюйте підлітків. Вони мають потребу у ваших добрих словах. Ваше підбадьорення 
не тільки у виконанні біблійних домашніх завдань, але й в інших справах, дозволить їм відчути відпові+
дальність і важливість того, над чим вони трудяться.

3. Довіряйте, але перевіряйте. Стежте за поведінкою ваших учнів. Їхнє поводження й настрій
підкажуть вам, якщо вони прямують до небезпечної дороги. Можливо, вам необхідно поговорити з
батьками, щоб допомогти тому чи іншому вашому учневі. Нагадайте підліткам про те, що Бог
любить їх такими, які вони є, Його любов – безумовна. Намагайтеся виявляти таку любов до них у
періоди їхніх криз.

4. Допоможіть підліткам побачити майбутнє. Нагадуйте їм про те, що Бог має задум для кожного
з них. Допоможіть їм виявити свій духовний дар, напрям, у якому вони йтимуть у своєму житті стосовно
освіти, кар’єри. Бог підготовляє їх до чогось такого, що Він зробить через них у майбутньому. Якщо під+
літки будуть бачити сенс у тому, що вони роблять сьогодні, вони будуть докладати більше старань.

5. Оцінюйте свою роботу. В уроці 16 Книги вчителя ви знайдете список запитань, на які ви повин+
ні щиро відповісти після кожного проведеного уроку. Це допоможе вам уникати зроблених помилок, кра+
ще пізнавати своїх учнів і розвивати ваш дар учителя.

Ваша праця – виховати майбутнє покоління для Царства Небесного – нелегка, але Господь
дасть вам мудрості. Таке служіння відбувається непомітно, осторонь від похвали та слави. Можна по+
заздрити Мойсею, що виховав Ісуса Навина; або Варнаві, котрий скеровував Савла з Тарса, а мож+
на й самому Павлу, що виховав Тимофія, Тита й інших. У молитві приносьте кожного учня й радійте
разом їхнім успіхам.

«Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом нашим
Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість!»

(1 Сол. 2: 19�20)

Нехай цей вірш буде підбадьоренням для вас протягом усього навчального року у роботі з підліт+
ками. Чисте, святе життя кожного з ваших учнів буде вашим вінцем у присутності Господа!
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Готуючись до уроку, уважно опрацюйте мате+
ріал. Ми починаємо новий навчальний рік з вив+
чення книг Старого Заповіту – Хроніки. Щоб ус+
пішно викладати істини цієї книги, необхідно чітко
розуміти мету її автора. У запропонованих розді+
лах містяться родоводи, які, на перший погляд, ці+
каві тільки юдеям, і то сотні років тому. Але ми
знаємо, що все Писання «корисне до навчання»
(2 Тим. 3:16), а тому і родоводи корисні для дослід+
ження. Молитовно поміркуйте над тим, чи відпові+
дає ваше життя статусу члена Божої родини? Чи
задоволений Небесний Отець, спостерігаючи за
вашим життям?

Підготовка наочних посібників
Подбайте про те, щоб ваш клас виглядав свят+

ково, адже ви починаєте новий цикл уроків. Нехай
цей урок стане особливим для ваших дітей.

Приготуйте аркуші паперу і ручки для Практич+
ного застосування.

Виготовте посібник для розучування ключового
вірша. Для цього візьміть невеликий рулон шпалер
або цупкий картон. Згорніть шпалеру чи картон,
щоб вийшов сувій. Напишіть текст вірша всереди+
ні виготовленого сувою. Підготуйте в такий же
спосіб аркуші білого паперу формату А+5 за кіль+
кістю учнів, а також підготуйте фломастери, прості
олівці і нитки для часу творчості.

Історична довідка, біблійний словник
Книги хроніки являють собою опис багатьох по+

дій історії Ізраїля, які були важливі для юдеїв, що
повернулися з вавилонського полону на свої зем+
лі. Варто зауважити, що деякі з уривків дублюють+

ся в Книгах царів. Автор більше звертає увагу на
події, що були радісними і почесними для Ізраїля,
ніж на негативні вчинки деяких царів.

Родоводи в Книгах хроніки починаються від
Адама (1 Хр. 1:1) і закінчуються поверненням єв+
реїв з Вавилона (2 Хр. 36:23). Вони повинні були
нагадувати євреям про обітниці і наміри Бога що+
до Ізраїльської землі, народу, царя з дому Давида,
Левитів, священиків, храму, справжнього покло+
ніння. Вавилонський полон нічого з названого ви+
ще не скасував. В часи випробувань родоводи
нагадували євреям про їхню духовну спадщину і
закликали бути вірними Богу. Знати свої корені
було важливим для кожного юдея як у духовному,
так і в повсякденному житті.

Чому Матвій називає батьком Йосипа (чоловіка
Марії) Якова, а Лука – Ілію? Матвій простежував
родовід Ісуса по царській лінії престолонаступниц+
тва, з якої походив Йосип – земний батько Ісуса, а
Лука – по кревній лінії, через Марію. Лука називає
Йосипа «сином» (зятем) Ілія в правовому значенні,
бо жінка не могла вказуватися в родоводі як лан+
ка в ланцюжку вспадкування. Якщо читати і по+
рівнювати родоводи, що наводяться в Матвія й у
1 Хр. 1+3, то можна помітити часте використан+
ня слова «породив». У Біблії це слово означає 
не тільки батьківство, але й має значення «був на+
щадком», тому в деяких місцях родоводи можуть
мати пропущені ланки, не збігатися. Різночитання
списку 1 і 2 після Єхонії може бути пов’язане з пе+
реселенням юдеїв у Вавилон. Після цього царів на
престолі вже не було.

Привілей – переважне право, пільга.
Честь – почесть; гідні поваги моральні якості

людини.
Влада – право і можливість розпоряджатися

кимсь або чимось.

Біблія вчить, що бути дитям Божим – 
це особливий привілей, даний Богом віруючому
(1 Хроніки 1$3 розд.; Матвія 1:1$17; Луки 3:23$38) 

«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймення Його» (Івана 1:12) 

$ учні повинні довідатися, яка це честь – бути в родині Божій;
$ спонукати підлітків з відповідальністю ставитися до свого духовного споріднення 

з Ісусом Христом і Божим народом

ОСОБЛИВИЙ ПРИВІЛЕЙ11
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Родовід – список осіб, перерахованих у хроно+
логічному порядку за родинами, родами чи пле+
менами.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть у клас заздалегідь, помоліться, щоб
Бог скеровував вас цього семестру.

Зустрічайте ваших учнів радісно, щиро цікав+
лячись їхнім життям, новинами. Намагайтеся
знайти в кожнім щось, гідне схвалення й зацікав+
леності. Нехай ваш клас відчує вашу любов і ра+
дість зустрічі.

Час молитви
Перед молитвою скажіть, що Бог подарував

нам багато можливостей радіти, щоб ми прослав+
ляли Його і говорили Йому «дякую» у своїх мо+
литвах: зустріч у новому навчальному році, літній
відпочинок, фрукти, сонце, знайомство з новими
людьми тощо. Запропонуйте помолитися кожно+
му учневі короткою молитвою подяки. Наприкінці
уроку запропонуйте подякувати Богу за те, що
Він дав нам можливість називатися і бути Його
дітьми. Попросіть в Нього допомоги цінувати те
становище, у яке Він підняв нас через Свою лю+
бов і милість. 

Час співу
Ви можете сьогодні заспівати пісню «Хай спов+

няє Дух Господній», вона повторює тему уроку про
наше духовне споріднення в Ісусі Христі. Нехай
ваші учні запропонують і інші пісні. Ви можете ско+
ристатися репертуаром з музичного збірника. Спі+
вайте із натхненням, прославляючи Бога.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте учням запитання:
� Що означає слово привілей?
Вислухайте висловлювання і запитайте в них,

які, на їхню думку, привілеї мають знамениті лю+
ди, такі, наприклад, як боксери брати Клички чи
футболіст Андрій Шевченко, знаючи про те, що
вони – одні з найвидатніших українських спорт+
сменів сучасності. Які привілеї мають діти, що
народилися в королівській родині? Тепер дізнай+
теся, що б вони відчували, якби самі були нащад+
ками королівської пари.

Звернувшись до сторінок Писання, ми дові+
даємося про те, які привілеї дарує Своїм дітям
Небесний Цар.

Робота над темою
Розкажіть дітям про час написання Книг хроні+

ки і про їхнього автора. Велике царство Ізраїльсь+
ке було зруйновано, народ розсіявся між іншими
народами. Але Господь робить прихильним серце
Вавилонського царя, і він відпускає всіх юдеїв до+
дому, на батьківщину. Повернення додому, в обі+
цяний край, було довгим, у три етапи, протягом 90
років. Але що побачив народ, повернувшись до
Єрусалима – серця Ізраїля? Храм зруйнований,
місто не має оборонної стіни, юдейського царя 
не існує – Божа слава відійшла від Ізраїля. Зви+
чайно ж, є від чого зневіритися. Щоб підняти зане+
палий дух євреїв, підбадьорити їх і показати, що
Божі обітниці продовжують діяти, автор – книжник
Ездра – пише родоводи. Ездра був одним із тих,
хто керував народом, який вийшов із Вавилона.
Він показує юдейському народові його корені, йо+
го походження від початку світу, а також його ве+
ликих праотців і царів.

Завдання №1
Розділіть ваших учнів на 5 груп і дайте завдан+

ня прочитати родоводи.

1) 1 Хр. 1:1+19,24+28,34 (родовід ізраїльського
народу від Адама до Ізраїля);

2) 1 Хр. 2:1+5,10+17 (родовід ізраїльського на+
роду від Ізраїля до Давида);

3) 1 Хр. 3 (родовід ізраїльського народу від Да+
вида до переселення у Вавилон);

4) Мт. 1:1+17 (родовід Христа від Авраама до
Йосипа);

5) Лк. 3:23+38 (родовід Христа від Йосипа до
Бога Отця).

Нехай тепер кожна група по черзі відповідає на
кожне з запитань:

� Чий родовід тут представлений?
� Які особистості вам знайомі? Що ви про них
знаєте?
Нехай учні опишуть по 1+2 особистості.
� Чому цей родовід важливий?
Після того, як групи завершать цю роботу, пе+

рейдіть до обговорення.
� Яке значення мав родовід для простих юдеїв?
У житті обраного Божого народу родовід мав

дуже важливе значення. Приступаючи до різних
священнодійств, юдеї, знаючи святість Божу, зно+
ву і знову перевіряли свої родоводи, щоб знати
свої права і не бути засудженими Богом за сва+
вільну участь у служінні. Також родоводи свідчили
про чистоту роду. Коли Царство Ізраїля розділи+
лося на дві частини – Ізраїль і Юдею, саме в Ізра+
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їлі люди стали укладатися шлюби з представника+
ми язичницьких народів і племен. Чистота їхньої
нації була назавжди загублена, тому юдеї не зна+
лися з ними, бо ті порушили Божу постанову про
змішані шлюби. В юдейському середовищі Бог
зберіг «чисту» лінію.

Бог вибрав євреїв серед багатьох інших наро+
дів, щоб назвати їх Своїми, піклуватися про них,
учити їх, виявити їм Свою любов, силу, могут+
ність. Хоча з тих пір минуло багато років, та
євреї, як і раніше, особливо цінують свою обра+
ність. Кожен ізраїльтянин зобов’язаний знати
своє походження від Авраама, Ісака і Якова, тому
що всі Божі обітниці поширювалися на нащадків
патріархів. Вони дорожать своїм статусом, пам’я+
таючи про Заповіт Всевишнього з їхнім прабать+
ком Авраамом, Божий народ зберігся, незва+
жаючи на геноцид, нещастя, війни: «Бо ти святий
народ для Господа, Бога свого, – тебе вибрав
Господь, Бог твій, щоб ти був Йому вибраним на+
родом зо всіх народів, що на поверхні землі»
(Повт. Зак. 7:6).

� Хто походить із представлених родоводів?
Наш Господь Ісус Христос.
Прочитайте Ів. 1:12; Гал. 3:26.
� Як Біблія називає християн? Чому?
Християни є дітьми Божими. Прийнявши спа+

сіння за вірою в Ісуса Христа, християнин стає
Божим дитям.

Прочитайте Рим. 8:14+17; Гал. 4:6+7.
� Які привілеї має дитя Боже?
• Називати Бога Батьком.
• Діти Божі можуть приходити до Нього без

страху і сумніву, знаючи, що люблячий Батько зав+
жди прийме їх.

• Бог зробив нас спадкоємцями і співспадко+
ємцями Христа.

Земні батьки можуть дати своїй дитині любов,
підтримку, матеріальні кошти і залишити спад+
щину, але не завжди можуть передати риси сво+
го характеру. Бог же через Свого Сина Ісуса
Христа дає Своїм дітям нову природу – Свою
природу. Бог робить нас Своїми дітьми за обра+
зом Сина, даючи всі багатства і благословення,
які має Син.

• Ми успадковуємо вічне життя.
Проведіть паралель між християнами, що за

обітницею Божою є Його дітьми, і народом Ізраїля.
Для християн теж є привід пишатися своєю обра+
ністю – адже Господь Ісус назвав нас Своїми діть+
ми. Це велика честь і привілей – бути частиною
Божої родини! Завдяки спокутній жертві Христа,
християни стали особливим народом – народом
Божим, дітьми Господа, обраними (1 Петр. 2:9+10).

Господь зробив це не за якісь наші заслуги, а че+
рез Свою велику любов. Не варто, проте, забува+
ти, що разом з такою обраністю і привілеями на
плечі християнина лягає величезна відповідаль+
ність: жити так, щоб бути гідним нового звання –
дитяти Божого.

Практичне застосування
Запропонуйте дітям подумати і написати, які

благословення мають діти Божі і як до них по+
трібно ставитися. Ми можемо згадати найпростіші
приклади – батьків, дім, друзів, здоров’я, хобі, ма+
теріальні засоби. Але є найважливіше, чого не ма+
ють невіруючі люди – це право і влада називатися
і бути дитям Божим. Подібно до того, як юдейсь+
кий народ пишається своїми родоводами, у хрис+
тиян є можливість пишатися тим, що ми – члени
Божої родини, ми – Божі діти, Його народ!

Іноді нам здається, що в нашому житті нічого
особливого не відбувається, але це не так. У кож+
ного, хто є християнином, хто прийняв Христа, є
особливий привілей і честь – бути дитям Божим.
Чи може це зрівнятися з посадою президента? Чи
з дружбою зі знаменитістю? Євреї спираються на
свої родовідні корені. На що спиратися нам? На
родовід, отриманий у день покаяння, коли ми на+
звали Ісуса Христа своїм Спасителем.

� Як потрібно ставитися до того, що ви – діти
Божі?
Обговоріть відповіді підлітків у Робочому зоши+

ті щодо обов’язків дітей Царя Царів. Запропонуйте
учням подумати, чи є вони членом великої і слав+
ної родини Бога? Чи прийняли вони Христа у своє
серце і чи тим самим одержали привілей назива+
тися дітьми Божими?

Зробіть заклик до покаяння. Якщо всі вже зро+
били цей важливий крок і стали християнами, то
поцікавтеся, чи дякують вони Богу за те, що Він
зробив їх спадкоємцями, чи вважають вони своє
становище за честь, яку Бог за Своєю милістю
зробив саме їм.

Запропонуйте дітям гру на закріплення матері+
алу уроку. Клас можна розділити на дві групи чи
більше. По черзі групи будуть називати одну з пе+
реваг бути дітьми Божими. Наприклад, співспадко+
ємці Христа, вічне життя, не приходять на суд то+
що. Гра продовжується доти, доки в команд буде
що називати. Команда, яка назвала найбільшу
кількість переваг, виграє.

Робота над ключовим віршем уроку
Запитайте учнів, за які заслуги Бог обрав са+

ме їх і зробив своїми дітьми. Нехай підлітки ви+
словлять свою думку. Скажіть, що насправді ніхто
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не заслужив цієї честі. Люди не здатні це заслужи+
ти. Честь бути дитям Божим – вияв великої Гос+
подньої любові до нас, а не плата за наші заслуги
чи добрі справи.

Скажіть учням, що в давні часи родоводи писали
на сувоях. Матеріалом для них служила виробле+
на шкіра тварин (пергамент) чи папірус (єгипет+
ський очерет). Для розучування вірша ви виго+
товили символічний сувій. Покажіть посібник із
ключовим віршем. Повторіть його кілька разів для
кращого запам’ятовування. В міру розучування
закривайте частини сувою, щоб підлітки намага+

лися відновити текст по пам’яті для його кращого
запам’ятовування.

Час творчості
Роздайте дітям аркуші підготовленого паперу й

інші необхідні матеріали. Запропонуйте їм нама+
лювати родовідне (генеалогічне) дерево і записа+
ти в нього свій родовід, а над деревом написати
ключовий вірш. Після закінчення папір потрібно
скрутити сувоєм і обв’язати ниткою. Можна вико+
ристовувати схему дерева.

Схема на дереві може бути такою:
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Перш ніж обговорювати цей урок із класом,
перевірте свої взаємини зі святим Богом. Чи усві+
домлюєте ви Його присутність у своєму житті
щохвилини? Якщо у вашому житті щось не відпо+
відає вимогам Божої святості, ви повинні покаяти+
ся і відокремитися від гріха.

Прочитайте додатково 1 Сам. 4+7 розд.

Підготовка наочних посібників 
Знайдіть ілюстрацію ковчега заповіту чи накрес+

літь його зразок.
Зробіть 2 копії лабіринту з ключовим віршем

(див. у кінці уроку).
Підготуйте аркуші паперу для Часу творчості.

Історична довідка, біблійний словник
Ковчег заповіту Господнього (Євр. – арон

берит Ягве) – ящик, зроблений Мойсеєм за
велінням Божим у Сінайській пустелі. У ньому
знаходилися дві кам’яні таблиці з десятьма запо+
відями, свідченням Божого Заповіту з народом
Ізраїля (Чис. 10:33; Повт. Зак. 31:26). Під час
ходіння пустелею перед ковчегом знаходилися
посудина з манною і розквітла палиця (жезло)
Аарона (Вихід 16:32+34; Чис. 17:25; Євр. 9:3+4),
але в 1 Цар. 8:9 ми читаємо тільки про таблиці зі
словами Закону. Символи благодаті відтіля яки+
мось чином зникли.

Ковчег заповіту також зветься ковчегом сві+
доцтва (Вихід 25:16,22), що вказує на Божий
Закон як на свідчення Божої волі, Божим ковче+
гом (1 Сам. 3:3; 4:11) і ковчегом сили Божої 
(2 Хр. 6:41; Пс. 131(132):8), що говорить про ньо+
го як про знак Божої присутності.

Ковчег заповіту мав довжину 2,5 лікті (лікоть
дорівнює 43+48 см). Він був зроблений з дереви+
ни акації, а зовні і зсередини обкладений чистим
золотом і прикрашений угорі золотим вінцем (Ви+
хід 25:10+16). Ковчег заповіту стояв на чотирьох
«нижніх кутах». Унизу, по поздовжніх боках ков+
чега, до його стінок було прикріплено по дві зо+
лотих каблучки, у які просовувалися держаки,
також зроблені з деревини акації і обкладені зо+
лотом. Це дозволяло ковчегу під час перенесення
підніматися над головами тих, хто несе його. Дов+
жина держаків (20 ліктів) була достатньою, щоб
уникати доторкування носіїв до ковчега.

Віко ковчега було зроблено з чистого золота і
мало розміри 2,5 лікті в довжину і 1,5 ліктя в ши+
рину. Встановлені на вікові дві золоті фігури хе+
рувимів повинні були вказувати на присутність
Бога. У День спокути первосвященик окропляв
віко кров’ю жертовних тварин.

Викуп – «викуп раба чи боржника», прощення
провини людини за гріх в очах Божих, щоб вона
могла примиритися з Богом. Викуп людства від
його гріхів зробив Ісус Христос через смерть на
хресті та пролиття Своєї крові, і приймається він
вірою.

Святий – із грецького – відділений (від гріха),
чистий. Це поняття повною мірою стосується ви+
нятково Бога. Святість – невід’ємна якість Бога,
що відрізняє Його від усіх Його створінь і всього
створеного (Вихід 15:11). Ми повинні благоговіти
перед Божою святістю (Вихід 3:1+6).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Радісно зустрічайте ваших учнів. Якщо ви про+
водите свої заняття у неділю, обговоріть з дітьми,

Бог хоче, щоб ми поклонялися Йому 
з благоговінням
(1 Хроніки 13$15 розд.) 

«Вдарив нас Господь, Бог наш, бо ми не шукали Його так, 
як належало» (1 Хроніки 15:13б) 

$ усвідомити, як важливо відокремитися від гріха і вести святий спосіб життя;
$ закликати підлітків серйозно ставитися до свого служіння в церкві і поважати 

церковне керівництво

У ПРИСУТНОСТІ
СВЯТОГО БОГА22
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як це добре, що Бог освятив (відокремив) сьомий
день для відпочинку від повсякденних занять, що в
цей день ми можемо поклонятися своєму Творцю з
особливою присвятою. Дізнайтеся в дітей, як вони
зазвичай проводять неділю.

Час молитви
Нехай ваші молитви будуть спрямовані на про+

славлення нашого Господа, на подяку Йому за те,
що Він добрий до нас. Просіть в Нього допомоги
постійно усвідомлювати, що ми знаходимося в
Його святій присутності, просіть сили і бажання
бути святими через те, що Він святий (1 Петр.
1:15+16). Підлітковий вік – переломний у житті лю+
дини, коли вона вирішує, йти їй услід за Богом чи
ні, і тема святості повинна знайти своє глибоке ві+
дображення в серцях учнів. Помоліться з ними
протягом цього уроку, щоб звернутися до Бога
могли всі бажаючі.

Час співу
Заспівайте сьогодні пісні, спрямовані на прослав+

ляння святості Бога. Наприклад, «Ми прийшли сьо+
годні», чи інші на ваш вибір.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть дітям ілюстрацію чи креслення ковче+
га заповіту і розкажіть про його призначення.

Робота над темою
Завдання №1
Запропонуйте підліткам прочитати по кілька

віршів усю 1 Хр. 13 розд., а потім відповісти на та+
кі запитання.

� Чому Давид вирішив перенести ковчег заповіту
до Єрусалима? (1 Хр. 13:1�4)
У Давида була прекрасна мрія – поставити

ковчег заповіту поруч із собою, у місті Єрусалимі,
тому що з днів поразки Ізраїля филистимлянами
він не знаходився поруч із царем (ви можете запро+
понувати групі вибірково прочитати з 1 Сам. 4+7).

� Яким способом Давид вирішив перемістити
ковчег заповіту до Єрусалима? (1 Хр. 13:5�7)
Давид зробив при переміщенні ковчега вели+

чезну помилку. Воно мало відбуватися певним
способом: для цієї мети були спеціально відібра+
ні люди – священики і Левити (Вихід 25:14; Чис.
4:15; 7:6+9). За Словом Божим вони повинні були
нести його на плечах, на держаках. Але Давид
знехтував Господніми вказівками і не став керу+
ватися веліннями Закону. Він поклав ковчега на
воза, як це зробили филистимляни. Ті придума+

ли «чудовий» спосіб переміщення ковчега, коли
повертали його колишнім власникам, але вияви+
лося, що він суперечить Божому велінню. Филис+
тимляни не знали Живого Бога і Його законів,
тому не дивно, що вони перевозили ковчега 
на возі, не підозрюючи, що чинять неправильно.
Але Бог не дозволив народу Божому діяти за
прикладом язичників. Давид повинен був шукати
волі Божої і чинити відповідно до неї з самого по+
чатку. Перенесення ковчега на плечах було заду+
мом Бога, а на возі і волах – винаходом людини.
Бог хоче, щоб ми служили Йому з благоговінням
і відповідальністю.

� Яким був хід ковчега? (1 Хр. 13:8)
Поклоніння в цьому випадку не приносить очі+

куваного результату, адже Божа воля порушена
(запропонуйте молоді прочитати Іс. 1:13+18; Єр. 6:20;
Ам. 5:21+24).

� За що Бог вразив Уззу? (1 Хр. 13:9�10)
Ковчег аж ніяк не міг займати такого станови+

ща, яке його принижує, а воли аж ніяк не можуть
бути носіями святої ноші. Коли воли нахилили ков+
чег, Узза, що провадив воза зі своїм братом Ахйо,
простяг руку, щоб притримати ковчега, але Гос+
подь його відразу вбив за зухвалість (Чис. 4:15).

� Як відреагував Давид на цю подію? 
(1 Хр. 13:11�12)
Давид сильно засмутився і злякався Бога (Пр.

9:10).
� Чому Давид повіз ковчега не до себе, а до
будинку Овед�Едома? (1 Хр. 13:12�13)
Він злякався Бога, побачивши результат недо+

тримання Божої волі щодо цієї ситуації. Він не знав,
як йому чинити далі.

� Що приніс ковчег дому Овед�Едома? 
(1 Хр. 13:14)
Поки Давид думав про вихід з даної ситуації,

Овед+Едом насолоджувався благословеннями,
зберігаючи ковчег 3 місяці. Давид через недо+
тримання побожного ставлення до Господньої
святині позбавився благословення і привілеїв.
Бог хоче, щоб ми служили Йому з благоговінням
і відповідальністю.

Завдання №2
Попросіть клас пригадати зміст 1 Хр. 14 і 15

розд., прочитавши їх про себе. Нехай тепер учні
визначать ключове слово 15 розділу. Це слово –
приготовив. Розділіть дітей на 3 групи. 1+у попро+
сіть проаналізувати, як Давид приготовив себе,
2+у – визначити, як Давид приготовив священ+
ство і Левитів, а 3+ю – як він приготовив народ.
Після закінчення роботи нехай кожна група роз+
повість про результати дослідження.
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1) У 14 розділі ми бачимо Давида, що воює з
филистимлянами і отримує перемогу над ними за
допомогою Бога. Після цього Давид міг ясно по+
бачити, якого жалюгідного прикладу він дотриму+
вався, коли в такий же спосіб, як вони, повіз ков+
чег на возі. Давид відмовився від того способу,
який придумали люди, і скористався способом
Господа. Він зрозумів свою помилку, і вже в 15
розділі описано, як він ретельно готує місце для
ковчега Божого.

2) Давид збирає священиків і Левитів і каже їм
освятитися (очиститися). Для того, щоб людина
могла знаходитися в присутності святого Бога,
вона повинна насамперед відокремитися від гріха,
тобто освятитися.

3) Давид скликає в Єрусалим усіх ізраїльтян,
щоб святкувати повернення ковчега. Як і першого
разу, лунає музика, приносяться жертви, але те+
пер усе це до вподоби Богу. Господь був прослав+
лений серед народу, який міг насправді тріумфу+
вати і тішитися, йдучи за Його ковчегом.

Практичне застосування
Поставте учням такі запитання:
� Яким чином розібрані нами події Старого
Заповіту і спосіб тодішнього поклоніння може
стосуватися нас?
Скинія була місцем поклоніння і зустрічі людини

з Богом і була прообразом неба – місця перебу+
вання Бога і розташування нашої вічної обителі.
Священик заходив у Святе Святих із кров’ю жерт+
ви за гріх. Запропонуйте підліткам прочитати по
черзі Євр. 9:11+14. Якщо від ізраїльського народу
Бог вимагав побожного ставлення до служіння, то
ми, що одержали спасіння даром, тим більше по+
винні мати таке ж ставлення. Бог вірний Своїм
принципам: як Він благословляв Овед+Едома про+
тягом трьох місяців, поки в його будинку зберігав+
ся ковчег, так і зараз він благословляє тих, хто з
благоговінням служить Йому і зберігає (виконує)
Його Новий Заповіт.

� Як ми можемо виявляти благоговіння в слу�
жінні Богу?
Якщо наше служіння проходить у церкві, то

благоговіння може виявлятися ось у чому:
1. У відповідальному ставленні до конкретного

служіння, дорученого нам у церкві (музикант, хо+
рист, помічник вчителя тощо)

2. У шанобливому ставленні до керівництва
церкви – до пасторів, дияконів, відповідальних за
певне служіння.

3. У побожній поведінці на богослужінні і спілку+
ваннях. Ми розуміємо, що розмови не відповіда+
ють характеру богослужіння. На молодіжному
спілкуванні атмосфера може бути більш розкутою,
але підлітки повинні пам’ятати, що на будь+яко+
му спілкуванні з нами присутній Святий Бог і ми 
не повинні ображати Його своєю зухвалою чи лег+
коважною поведінкою.

Також наше служіння Богу полягає в особистій
святості – нашому праведному способі життя. Це
містить у собі такі поняття:

1. Наше особисте спілкування з Господом –
постійне, цілеспрямоване. Ми повинні щоранку по+
чинати з підготовки себе до спілкування зі Святим
Богом. Наша молитва може містити прохання
освятити всі наші думки, почуття, слова і справи.

2. Наша мова – у ній не має бути грубих, глуз+
ливих і неблагочестивих слів. Ми повинні уникати
безглуздих і порожніх розмов, двозначних жартів.
Кол. 4:6 говорить нам: «Слово ваше нехай буде
завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви зна+
ли, як ви маєте кожному відповідати».

3. Наша поведінка має бути чистою і бездоган+
ною: без дратівливості, скарг, заздрості, жадібності,
упертості, критиканства. Ми повинні бути друже+
любними з усіма (Як. 1:19+20).

І ще один момент. Християни іноді прагнуть
робити добрі справи, але водночас не слухають+
ся ясних велінь, які Бог уже дав. Згадайте Дави+
да і всіх ізраїльтян: вони грали перед Богом «із
усієї сили», але при цьому порушували Його во+
лю, тому Бог забрав Своє благословення. Гос+
подь може бути незадоволений нашими добрими
справами, якщо вони відбуваються на тлі непоко+
ри Божим заповідям.

Робота над ключовим віршем уроку
Розділіть клас на 2 групи і дайте кожній лабі+

ринт із віршем. Команда, яка першою проведе
правильний шлях і випише вірш, перемагає. По+
вторіть вірш кілька разів, щоб його добре за+
пам’ятав кожний.

Час творчості
Розділіть клас на 3+4 групи, роздайте папір і

дайте завдання кожній групі придумати розповідь
про те, як ми можемо виявити святість і благого+
віння перед Богом у своєму житті.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Це заняття буде про будівництво Господнього
храму, яке здійснив Соломон. Що спонукало Со+
ломона виконати доручення свого батька Дави+
да? У них обох була спільна мета: побудувати
гідний храм для поклоніння Єдиному Богу. Для
цього вони не пошкодували нічого. Вони вико+
ристовували всі засоби і докладали зусиль, щоб
віддати Богу найкраще. А що віддаємо Богу ми?
Чи є те, що ми віддаємо, найкращим? І якщо ми
щось віддаємо, то які в нас мотиви? Що лежить у
нас на серці? Чи готові ви наслідувати Соломона
і Давида та бути за взірець для ваших учнів? Мо+
літься, щоб Бог допоміг вам навчитися віддавати
Йому найкраще, що у вас є, тому що Він гідний
того, щоб Його діти чинили так.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте яскраву ілюстрацію храму Соломо+

на (такі є в Біблійних енциклопедіях, атласах і в
деяких Бібліях).

Збільште шифровку ключового вірша і зро+
біть необхідну кількість копій (див. відповідний
розділ).

Історична довідка, біблійний словник
У Біблії багато сказано про царя Соломона.

Він написав кілька книг, що входять до Святого
Письма та вражають своєю мудрістю. Соломон
побудував храм Господу на горі Морійя (2 Хр. 3:1)
чи Сіон (Пс. 64(65):2; 134(135):21). Його батько
Давид заготовив для спорудження храму доро+
гий будівельний матеріал і підготував креслення 
(1 Хр. 28:11+29:18). Будівництво тривало сім ро+
ків. Готовий храм був приблизно 27 м довжиною,
9 м шириною і 13,5 м висотою (майже 5+ти повер+

ховий будинок). До цього ще ніхто не зводив
такої високої споруди. Внутрішнє оздоблення
храму приголомшувало своїм багатством. Стіни
храму були оббиті позолоченим кедровим дере+
вом з різьбленими зображеннями квітів, пальм і
херувимів. Його освячення відбулося приблизно
в 960 р. до Р.Х. Як і при освяченні скинії (Вихід
40:34+38), при освяченні храму з’явилася слава
Божа і наповнила храм (1 Цар. 8:10+11). У своїй
пишноті храм мав стати видимим відображенням
невидимої слави Божої.

Кедр – вічнозелене хвойне дерево родини сос+
нових. Кедрова деревина має коричневий колір,
вона дуже міцна, її не точать комахи, тому вона
високо цінується як будівельний матеріал.

Кипарис – південне вічнозелене хвойне де+
рево. Деревина червонясто+жовтого кольору,
тверда, її зазвичай не точать комахи. Деревина
кипариса завжди дуже цінувалася як красивий і
довговічний будівельний матеріал.

Взір – план, креслення, взірець виробу, спо+
руди.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Привітно зустрічайте ваших учнів. Цікавтеся
їхніми проблемами. Розпитайте, як у них справи
в школі, як налагоджені взаємини з батьками,
друзями, однокласниками. Повторіть ключові вір+
ші і біблійні істини минулих уроків.

Час молитви
Присвятіть молитви сьогоднішнього уроку те+

мі подяки Богу за Його любов, благословення,
підтримку в життєвих обставинах. Дякуйте за
мир і можливість вивчати Слово Боже, молитися
і відвідувати церкву.

Біблія вчить, що ми повинні віддавати Богу найкраще
(1 Хроніки 28:1$10; 29:1$19; 2 Хроніки 2:1$9; 5:1$7; 7:1$4)

«Господи, Боже наш, уся ця безліч, яку ми наготовили 
на збудування Тобі храму для Ймення Твоєї святости, – 

із Твоєї руки вона, і все це – Твоє!» (1 Хроніки 29:16) 

$ учні повинні знати, що Бог гідний того, щоб ми жертвували для Нього найкраще;
$ спонукати підлітків від усього серця брати участь у служінні Господу

НАЙКРАЩЕ – ГОСПОДУ33
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Просіть в Бога мудрості і любові, щоб навчити+
ся віддавати Йому найкраще, прагнути, як і Соло+
мон, відплачувати Богу хвалу за всі благодіяння.

Час співу
Запропонуйте підліткам вивчити пісню «Господь,

я славлю Тебе». Вона відповідає темі сьогоднішньо+
го уроку і допоможе їм краще засвоїти істину.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть класу ілюстрацію з зображенням
храму Соломона. Перекажіть коротко історію йо+
го створення. Соломон не шкодував ні коштів, ні
сил – адже це був храм Божий. Щодня в храмі
курився фіміам і приносилися жертви на славу
Божу. Поставте підліткам запитання:

� Як ви думаєте, чому Соломон нічого не шко�
дував для будівництва храму?
Вислухавши відповіді, скажіть, що точну відпо+

відь ми знайдемо в Біблії.

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте підліткам 1 Хр. 28:1+10; 29:1+19

(нехай учні стежать за текстом). Поставте їм такі
запитання:

� Чому Давид хотів побудувати дім для Гос�
пода?
Давид любив Господа всім серцем. Він нази+

ває Бога своїм Пастирем, захистом, опорою, на+
дією, світлом, спасінням. Звичайно ж, цар хотів
спорудити гідний за земними мірками храм для
ковчега, що символізував Божу присутність, міс+
це, де люди могли поклонятися Богу і віддавати
Йому хвалу.

� Як Давид готувався до будівництва?
Нехай учні назвуть те, що приготовив цар Да+

вид для спорудження храму: золото, срібло, мідь,
залізо, дерево, дорогоцінні камені, мармур. Він
також закликав і інших людей жертвувати на бу+
дівництво.

� З яким ставленням робилися пожертвування?
Від усього серця, з радістю і ретельністю.
� Що підкреслює Давид у своїй молитві?
Що все, що ми маємо, нам дароване від Бога.

Усі природні ресурси створені Його руками, як і
ми самі. Тому, приносячи Богу що+небудь, ми по
суті просто повертаємо Йому частину дарованих
нам благословень. Давид усвідомлює, що можли+
вість і прагнення жертвувати Богу – це теж благо+
словення, яке робить покірними наші серця, тво+
рить щедрий характер. Давид знає, що для Бога

дуже важливо, з яким серцем ми жертвуємо, з
яким ставленням приносимо Богу наш дарунок.

Завдання №2
Запропонуйте підліткам прочитати по черзі 

2 Хр. 2:1+9 і відповісти на запитання:
� Як поставився Соломон до веління батька?
Він став із усією серйозністю готуватися до

будівництва храму.
� Чому Соломон так старався?
Тому що він також любив Бога, визнавав Його

велич, схилявся перед Ним, мав страх Божий 
у серці. Соломон доклав усіх зусиль, щоб дім 
для слави Божої було споруджено на найвищо+
му рівні. Бог гідний того, щоб людина прагнула
віддати Йому славу, віддати на служіння Йому
найкраще.

Нехай підлітки зачитають 2 Хр. 5:1+7
� Скільки жертв було принесено в день пере�
несення ковчега заповіту до храму?
Їхній кількості не було ліку, так багато принесли

люди Богу.

Завдання №3
Нехай хтось прочитає 2 Хр. 7:1+4.
� Як народ і цар Соломон довідалися, що Бог
приймає їхні жертви, працю, молитви?
Коли Соломон закінчив молитися, то зійшов

вогонь з неба і поглинув цілопалення та жертви,
і слава Господня наповнила храм.

Підбийте підсумок. Яку велику справу зробив
Соломон на славу Бога! Але разом з тим він ро+
зумів, що це – ніщо в порівнянні з тим, чого гід+
ний Господь. Соломон не рахував, скільки він ви+
тратив на будівництво. Єдиним його бажанням
було віддати для Бога найкраще, гідно прослави+
ти Його, адже Бог гідний слави! Для нас це – чу+
довий приклад, як на ділі виявляти свою любов
до Бога, як докладати всіх зусиль, щоб служити
нашому Небесному Отцю не як+небудь, не впів+
сили, а щиро, від цілого серця! Біблія вчить, що
ми повинні віддавати Богу найкраще.

Практичне застосування
Запропонуйте учням зробити порівняльні вис+

новки:
� Що лежало в основі бажання царя Давида
побудувати храм Господу?
Любов до Бога, почуття подяки Йому.
� Що лежало в основі всіх дій Соломона при
будівництві храму?
Любов до Бога, бажання послужити Йому, від+

давши найкраще. Немаловажну роль зіграв і при+
клад його батька – царя Давида.
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� Звідкіля береться готовність пожертвувати
Богу найкраще?
Вислухайте відповіді дітей. Скажіть, що хрис+

тиянин не народжується зі здатністю до пожертву+
вання, не отримує її в спадщину. Цьому повинен
учитися кожен віруючий, день за днем з молитвою
прагнучи віддавати Богу найкраще.

� Що говорить про жертовність Біблія? Прочи�
тайте 2 Кор. 9:7�9
Треба жертвувати з радісним серцем. Бог завж+

ди нам допомагає і не залишить у важкій ситуації.
Жертвуючи Богу найкраще, ми знаходимо вічну
нагороду на небесах.

� Який урок з цієї історії ми можемо взяти для
себе?
Соломон і Давид уміли віддавати Богу най+

краще. Вони любили Бога і розуміли, чого Він
гідний. Соломон усе робив з прихильності серця,
тому храм так швидко був збудований. Він усе
робив так, як звелів Бог його батькові Давиду. І
в результаті Бог прийняв усі жертви, благосло+
вив царя і народ, а слава Господа наповнила
храм.

Згадайте притчу про милосердного самаряни+
на, яку розповів Христос як приклад того, як ми
можемо прославляти Бога через те, що в нас є.
Самарянин не тільки надав необхідну медичну
допомогу, але й подбав про догляд за потер+
пілим, пообіцявши відшкодувати всі витрати (Лу+
ки 10:30+37).

А ми? На що готові ми в ім’я Того, Хто є на+
шим Богом і Небесним Отцем? Як ми можемо
показати свою любов до Бога через безкорисли+
ве служіння ближнім?

Час творчості
Розділіть ваших учнів на 3 групи. Запропо+

нуйте 1+ій подумати про те, як віруючий може
віддавати Богу найкраще, 2+ій – що віруючому

заважає це зробити, а 3+ій – як навчитися жерт+
вувати. Накресліть на дошці таблицю в три
стовпчики і записуйте відповіді (дивися таблицю
нижче.)

Нагадайте учням, що жертовність виражаєть+
ся не тільки у коштах, але також і в справах, і в
часі, який ми віддаємо для інших.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть шифровку з ключовим віршем. За+

пропонуйте дітям розгадати вірш для розучуван+
ня. Скажіть, що Бог гідний, щоб Йому віддавали
найкраще, адже Він великий і дивовижний! По+
вторіть з класом вірш кілька разів, чергуючи по+
вторення між дівчатками і хлопчиками, а також
іншими способами.

Як я можу віддавати Богу
найкраще Що мені заважає це зробити Як навчитися жертвувати

Пожертвувати гроші 
на потреби церкви

Шкода грошей 
для пожертвування

Помолитися і попросити Бога
викликати у вас бажання 

до матеріального служіння

Віддати чи поділитися в школі
сніданком з однокласником 

з бідної родини
Хочеться все з’їсти самому

Помолитися і попросити Бога
викликати у вас схильність 
до матеріального служіння

допомоги

А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 4, Д – 5, Е – 6, Є – 7, Ж – 8,
И – 9, Й – 10, К – 11, Л – 12, М – 13, Н – 14, О – 15,
П – 16, Р – 17, С – 18, Т – 19, У – 20, Ч – 21, І – 22,
З – 23, Я – 24, Ц – 25, Х – 26, Ї – 27, Ш – 28.

4  1 5  1 8  1 6  1 5  5  9 ,   2  1 5  8  6   1 4  1  2 8 ,   2 0  1 8  2 4   2 5  2 4  

2   6   2 3  1 2  2 2  2 1 ,  2 4  1 1  2 0   1 3  9   1 4  1  4  1 5  1 9  1 5  3  9  1 2  9

1 4  1   2 3  2  2 0  5  2 0  3  1  1 4  1 4  2 4   1 9  1 5  2  2 2   2 6  1 7  1  1 3  2 0

5  1 2  2 4   1 0  1 3  6  1 4  1 4  2 4   1 9  3  1 5  7  2 7   1 8  3  2 4  1 9  1 5  1 8  1 9  9 ,  –  

2 2  2 3    1 9  3  1 5  7  2 7    1 7  2 0  1 1  9     3  1 5  1 4  1 ,   2 2   3  1 8  6    

2 5  6     1 9  3  1 5  7 !  ( 1  2 6  1 7  1 5  1 4  2 2  1 1  9   2 9 : 1 6 )
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Ми перебуваємо у світі, де поруч живуть і спів+
існують різні люди з різними характерами. Нам, ві+
руючим, нелегко знаходитися у світі і при цьому
не брати участь у справах світу, де все просякну+
те обманом, хитрістю, свідомим перекрученням іс+
тини, злом. Щоб вижити в такому світі, у християн
часто виникає спокуса «грати» за правилами цьо+
го світу (наприклад, дати хабара, щоб одержати
гарний атестат). Гріховні вчинки неугодні Богу, то+
му що це співпраця зі світом, союз із гріхом. І хоч
нелегко віддалятися від таких ситуацій, ми повин+
ні уникати їх, зберігаючи вірність Богу.

Підготовка наочних посібників
Для Вступу приготуйте брудний посуд (можна

одноразовий). Підготуйте разом з батьками со+
лодощі та газовану воду чи сік, принесіть також
чистий посуд, серветки.

Розмножте за кількістю учнів завдання з проб+
лемними ситуаціями для Практичного застосу+
вання. Буде дуже добре, якщо ви доповните цей
список своїми варіантами (див. у кінці уроку).

Напишіть ключовий вірш на плакаті, виділяючи
фрази «дружба зо світом», «ворожнеча супроти
Бога», «світові приятелем» і «ворогом Божим».

Історична довідка, біблійний словник
Після поділу Ізраїля на Північне і Південне

царство, нечестивих царів і там, і там було наба+
гато більше, ніж праведних, що поклоняються
живому Богу.

Посвоячення Йосафата й Ахава відбулося че+
рез одруження сина Йосафата Єгорама з дочкою
Ахава Аталією (2 Хр. 18:1; 21:5+6).

Пагірки – височини, на яких відбувалося по+
клоніння ідолам і приношення їм жертв.

Панцир – броня, спеціальний одяг, що служив
воїнові для захисту. Спочатку її робили тільки зі
шкіри, а пізніше стали прикріплювати до неї мета+
леві смужки чи «луску».

Ворожнеча – стосунки і дії, пройняті воро+
жістю, ненавистю.

Ворог – супротивник, недруг.
Дружба – близькі стосунки, що ґрунтуються на

взаємній довірі, прихильності, спільних інтересах.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть раніше, ніж ваші учні, помоліться за
майбутній урок, щоб Бог допоміг вам донести до
підлітків істину уроку. Привітно зустрічайте уч+
нів, цікавтеся їхнім життям, успіхами, пережи+
ваннями.

Час молитви
Помоліться на початку уроку ви, попросіть Гос+

пода дати вам мудрості і розуміння Його істин.
Наприкінці уроку запропонуйте помолитися тим,
кого Бог спонукає молитися на тему уроку: спів+
праця з гріхом і дружба зі світом. Скажіть, що
завжди є час покаятися в негідній поведінці та по+
чати нову сторінку життя з Богом.

Час співу
Заспівайте на початку уроку пісню, яку ви вив+

чили минулого заняття «Господь, я славлю Тебе».
Скажіть, що Господь допомагає нам уникати гріха
і спокус. Якщо ми цілком довірили себе в Божі ру+
ки, то не повинні шукати союзу зі світом. Запропо+
нуйте також заспівати пісні на вибір підлітків.

Бог попереджає: дружба християнина зі світом 
призводить до відділення від Господа
(2 Хроніки 18$19) 

«...Чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом – то ворожнеча супроти Бога? 
Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається» (Якова 4:4) 

$ учні повинні зрозуміти, що участь у гріховних справах не до вподоби Богу;
$ спонукати дітей замислюватися над своїми вчинками 

і прагнути по$справжньому дружити з Богом

ДРУЖБА ЗІ СВІТОМ44
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БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте на стіл тарілку з солодощами. Потім
дістаньте брудний посуд і почніть розставляти на
столі. Поставте на стіл пляшку солодкої води і
почніть розставляти брудні склянки. Поводіться
так, немовби весь посуд чистий і ви дуже раді по+
частувати ласощами своїх учнів. Запропонуйте
підліткам узяти собі частування. Спостерігайте за
їхньою реакцією, за тим, що вони говорять. Було
б дуже добре записати на відео всю цю сцену.
Імовірніше за все, підлітки не захочуть скориста+
тися брудним посудом. Вони попросять чистий.
Виразіть подив, що вони не хочуть пригощатися,
запитайте, що їх не влаштовує, чому. Невже такі
ласощі потрібно їсти лише з чистого посуду?
(Нехай ці запитання здаються вашим учням наїв+
ними, не поспішаєте перервати цю «сценку»). На+
решті, скажіть:

+ Справді, кому захочеться скористатися бруд+
ним посудом?! Кожний хоче взяти собі чисту склян+
ку і тарілку. Чому? На це є кілька очевидних при+
чин. По+перше, їсти з брудного посуду неприємно і
неестетично. По+друге, це негігієнічно, тому що
невідомо, хто користувався цим посудом до вас.
Отже, ми бачимо явну несумісність: ласощі, які 
не можна з’їсти, тому що тарілки брудні. (Заберіть
брудний посуд і солодощі зі столу).

У Біблії ми знаходимо історію про те, як деякі
люди намагалися поєднувати несумісні речі.

Робота над темою
Завдання №1
Попросіть дітей дати характеристики Йосафату

(попередні розділи діти читали вдома) і Ахаву. Нехай
один з учнів записує характеристики на дошці.

Йосафат
Один із благочестивих царів Юдеї; чинив за за+

повідями Господа; скасував поклоніння на пагірках
і в дібровах чужим богам; послав по всій Юдеї кня+
зів, Левитів і священиків, що навчали народ Зако+
ну Божому; піклувався про добробут свого царства
(2 Хр. 17).

Ахав
Нечестивий цар Ізраїля; побудував у Самарії

храм Ваалу; більше від усіх попередніх царів робив
зло перед очима Господа (1 Цар. 16:29+33).

Завдання №2
Запропонуйте дітям прочитати вголос по черзі 

2 Хр. 18. Поставте їм такі запитання:
� Що зробив благочестивий цар Йосафат згідно
з першими трьома віршами 18 розділу?

Він поріднився з нечестивим царем Ахавом (на+
гадайте дітям про родичання двох царів), а також,
знаючи про нечестя Ахава, спокійно пішов до ньо+
го в гості і прийняв щедрі частування, що слугува+
ло підкупом. Більш того, Йосафат погоджується на
пропозицію йти разом на війну, словами вшано+
вуючи Ахава і народ, які стали ідолопоклонниками.

� Проте що саме юдейський цар порадив зро�
бити Ахаву, перш ніж піти на битву?
Вивідати слово Господнє, чи варто починати та+

кий крок.
� Як ця пропозиція характеризує Йосафата?
Як чоловіка богобоязливого, котрий усе+таки

звик вирішувати відповідно до волі Божої.
� Чому Йосафата не задовольнила відповідь
пророків і він запитав, чи немає ще пророка
Господнього в державі Ахава?
Незважаючи на свою необачність, Йосафат 

не один рік слухався голосу Божого і міг відрізняти
істинних пророків від несправжніх.

� Чому Ахав не любив пророка Міхея?
Тому що він завжди говорив правду, не зва+

жаючи на особи і становище людини. Він точно пе+
редавав волю Божу і не раз викривав нечестиві
справи Ахава.

� Що ми дізнаємося про майбутній похід зі слів
Міхея?
По+перше, що дух неправди був на вустах у

всіх пророків, щоб покарати нечестивого царя
Ахава. По+друге, Міхей пророчив поразку в цьому
військовому поході і загибель Ахава. Зауважте,
що, говорячи «вийдіть» (вірш 14), він не каже, що
це слова Господа. А у вірші 18 каже, що це слово
Господнє.

� Як це пророцтво характеризує Міхея?
Незважаючи на те, що його пророцтво відріз+

нялося від слів усіх 400 лжепророків, він сміливо
відкрив слова Господні царям. Міхей не йде на
компроміс з нечестивим царем, хоча знає, що йо+
го чекає немилість і гнів Ахава.

� Що вирішує Йосафат, почувши голос Божий
через пророка Міхея?
Незважаючи на застереження, Йосафат іде ра+

зом з Ахавом у цей приречений на поразку похід.
Він удруге відступає від слухняності Господу і про+
довжує дружбу з нечестивим царем.

� Що робить ізраїльський цар перед боєм?
Навіщо?
Ахав переодягається в одяг простого солдата.

Відкинувши пророцтво й одночасно боячись його,
Ахав переодягається, щоб не бути впізнаним си+
рійцями. А цареві юдейському він радить одягти
царські шати. Можливо, це був підступний план, за
яким Ахав хотів застрахувати себе від смерті.
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� Яким був результат битви?
Як і пророчив пророк Міхей, Ахав і Йосафат

зазнали поразки. Перевдягання не врятувало Аха+
ва, він був смертельно поранений воїном, що ви+
падково випустив у нього стрілу. До кінця дня він
помер, тому що вивезти його з поля битви не ви+
йшло через посилення бою.

� Що сталося з Йосафатом?
Пішовши на нерозумний союз з Ахавом, він

ледве не загинув. Однак, побачивши небезпеку
для свого життя, він заволав до Живого Бога і,
завдяки Його милості, залишився неушкоджений.

� Який урок з цієї історії можемо взяти ми?
Вислухайте відповіді підлітків. Підведіть їх до

формулювання біблійної істини: дружба христия+
нина зі світом (нечестивими людьми, користолюб+
ством, злом) призводить до його відділення від
Господа.

Підбийте підсумок. Йосафат був праведним
царем і зробив багато доброго для свого народу.
Проте він дозволив собі завести дружбу з нечес+
тивою людиною – царем, для якого Бог і Його
Закон нічого не значили. Тому не дивно, що така
дружба Йосафата ледве не призвела до смерті!
Бог не схвалював і не схвалює такі стосунки, то+
му що чисте і брудне несумісне. Не можна бути з
Богом і дружити зі світом.

Практичне застосування
Скажіть дітям, що нікому не приємно їсти со+

лодке з брудної тарілки. Називати себе віруючим
і жити в гріхові – це те ж саме, що шукати друж+
би зі світом, що «лежить у злі» (1 Ів. 5:19). Запи+
тайте учнів:

� Що мається на увазі під словом «світ»?
Бог не забороняє нам дружити з невіруючими

людьми. Навпаки, він навіть закликає нас спілку+
ватися з ними, щоб засвідчити їм про Живого Бо+
га, про чудесного Друга Ісуса Христа, про Його
смерть за кожну людину і нескінченну любов до
Свого створіння. Але, проаналізувавши сьогодні
ситуацію з Йосафатом, ми можемо зробити вис+
новок, що під словом «світ» тут мається на увазі
співпраця з гріхом, коли ми піддаємося на нечес+
тиві вмовляння своїх друзів, порушуємо Божі за+
повіді, потураємо гріховним звичкам своїх одно+
класників і своїй плоті. Ми живемо в гріховному

світі і щодня стикаємося з багатьма його «закона+
ми» і справами, у яких не повинні брати участі,
тому що вони не до вподоби Богу. Ось деякі при+
клади того, до чого закликає нас світ: збреши,
щоб не підставити друга; вчини безчесно, коли
тебе ніхто не бачить; не намагайся бути христия+
нином у товаристві невіруючих друзів тощо. Нічо+
го доброго і гарного світ навчити не може.

Роздайте дітям листочки з проблемними си+
туаціями. Вони повинні відзначити галочкою,
що, на їхню думку, є дружбою зі світом. Після
роботи над завданням обговоріть їхні відповіді.
Може статися, що деякі підлітки не погодяться з
тим, що окремі пункти є чимось гріховним. Допо+
можіть їм розібратися і знайти правильну відпо+
відь на кожне запитання. Спробуйте разом із
класом знайти альтернативні способи розв’язан+
ня ситуацій, які є проявом дружби зі світом. Як
повинен вчинити християнин, щоб не засмучува+
ти Бога? Адже Господь попереджає: дружба
християнина зі світом призводить до відділення
від Нього.

Робота над ключовим віршем уроку
Запитайте дітей, хто такі вороги і друзі. Нехай

вони проведуть коротку порівняльну характерис+
тику. Друг – це людина, яка не зрадить, готова до+
помогти в труднощах, розділить радість і горе, ро+
зуміє тебе, підтримує, любить. Ворог – це повна
протилежність другу. Ворог тішиться твоєму горю,
він не прийде на допомогу, не стане слухати тебе,
ворог буде робити все, щоб тебе засмутити, зро+
бити неприємно, боляче.

Покажіть класу плакат із віршем. Зверніть
увагу на виділені місця. Біблія говорить нам, що
якщо ми – друзі світу, то стаємо ворогами Богу,
тому що Бог і світ хочуть протилежного, у них
протилежні цінності, істини, бажання. Людина,
що є дитям Бога, не шукає дружби зі світом. По+
вторіть вірш кілька разів. Нехай діти відзначать
вірш у своїх Бібліях.

Солодкий стіл (замість Часу творчості)
Запропонуйте учням пригоститися тими соло+

дощами, які «брали участь» у Вступі. За чаюван+
ням поговоріть про аналогію брудного посуду і
чистої їжі зі стосунками зі світом і Богом.
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Як по�твоєму,  чи є дружбою зі світом...

_____ піти з друзями і когось побити?

_____ прогуляти урок за пропозицією одного з
учнів?

_____ не піти на змагання, призначені саме на час
богослужіння?

_____ поділитися з друзями грошима на сигарети?

_____ піти на прибирання території, коли весь клас
пропонує втекти додому?

_____ допомогти комусь у крадіжці – просто
постояти і попередити про небезпеку?

_____ допомогти другу, збрехавши його батькам,
що він учив з вами уроки, тоді як він пішов у
кінотеатр?

_____ давати списувати чи списувати самому?

_____ поділитися бутербродом з однокласником,
що вас постійно висміює?

_____

_____

_____
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Вивчаючи цей уривок, подумайте над тим, що
відбувається з вами, коли у ваше життя приходить
успіх, коли все, що ви задумали, виходить, люди
хвалять вас. Чи не виникає у вас почуття гордості
за себе, коли ви тішитеся своїм успіхам? Як хрис+
тияни ми повинні розуміти, що все добре в нашій
роботі, служінні і всьому житті – це результат робо+
ти Духа Святого, а не наші заслуги. Ми всього лиш
інструмент у Божих руках, і не більше.

Приклади Єзекії і Манасії вчать нас не пиша+
тися. Адже все, що ми маємо, дано нам самим
Богом. Моліться, щоб Він допоміг вам бути сми+
ренним навіть тоді, коли вам таланить у всьому! Від+
давайте славу, подяку і почесті Господу, а не собі!

Підготовка наочних посібників
Зробіть за кількістю учнів копії завдання на по+

вторення.

Виготовте посібник для розучування ключового
вірша, як показано на малюнку.

Приготуйте картон жовтого кольору, прості
олівці, ножиці, маркери, кольорові ручки, клей,
кольоровий папір, блискітки, наклейки.

Історична довідка, біблійний словник
Пишність – гордість, пихатість, зарозумілість.
Проводити через вогонь – жертвопринесен+

ня в поклонінні божеству Молоху. Дітей спалювали
перед ідолом чи кидали в його розпечені руки.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Радісно вітайте дітей, цікавтеся їхніми справа+
ми. Роздайте завдання на повторення.

Час молитви
Помоліться на початку уроку методом молитов+

ної бесіди (див. обкладинку) на тему подяки Бо+
гу. Наприкінці уроку запропонуйте помолитися
всім охочим. Зробіть акцент на самооцінці, нехай
учні проаналізують, що в них у серці: гордість чи

Бог попереджає: пихатість, гордовитість призводить до ганьби
(2 Хроніки 29$33)

«Прийде пишність, та прийде і ганьба, а з сумирними – мудрість»
(Приповісті 11:2) 

$ підлітки повинні довідатися, що гордість людини розділяє її з Богом 
і призводить до ганьби;

$ спонукати учнів не пишатися своїми успіхами, а дякувати Богу за дані Ним успіхи 
і віддавати всю славу Йому

ГОРДІСТЬ
ПРИЗВОДИТЬ ДО ГАНЬБИ55

Згадай минулий урок:
1. Ім’я благочестивого юдейського царя.

__________________
2. Чим є дружба зі світом?

___________________________________________
3. Скільки пророків було охоплено духом

неправди? _________________
4. Ім’я нечестивого ізраїльського царя. ________
5. Ім’я праведного пророка, якого не любив

ізраїльський цар. _________________
6. Божество, культ якого ввів Ахав. ____________
7. Ім’я дружини ізраїльського царя. _____________

«Прийде пишність, та прийде і ганьба,

а з сумирними – мудрість» (Приповісті 11:2)
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смиренність? Спонукайте дітей просити в Бога
смиренності перед Ним і бажання не пишатися
собою.

Час співу
Заспівайте ті пісні, що добре відомі вашому

класу і відповідають темі уроку. Мотивуйте вибір
пісні тим, що тільки Господь гідний нашої хвали і
прославлення. Наші успіхи – це Його благословен+
ня. Перед заключною молитвою заспівайте пісню,
яка спонукає нас до покори Господу.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Скажіть дітям, що зі сторінок Слова Божого 
ми дізнаємося про те, що в Старому Заповіті го+
вориться про одну споруду, назва якої сьогодні
стала синонімом гордості. Чи знають вони її? Це
Вавилонська вежа – символ людської гордині,
наслідком спорудження якої стало змішання мов
(Буття 11:1+9). Цікаво, що за її будівництво взяли+
ся нащадки Хама, середнього сина Ноя. Як ви
пам’ятаєте, за неблагочестивий вчинок батько
його прокляв (Буття 9:20+27), і в результаті від
нього походять нечестиві народи (Буття 10:6+19).
Як ми знаємо, ні вежа, ні місто не були добу+
довані. Звичайно, жодна людська будівля ніколи 
не змогла б стати висотою до небес і досягти
житла Бога. Однак люди вирішили прославити
власні імена в будівництві такої велетенської спо+
руди, за що і були покарані.

У Біблії ми знаходимо ще не один приклад, як
була посоромлена людська гордість.

Робота над темою
Завдання №1
Розділіть учнів на 5 груп і дайте кожній завдан+

ня дослідити певний розділ, а потім зробити пові+
домлення, що ми дізнаємося з дослідженого роз+
ділу про діяння царя Єзекії. Виберіть одну людину
з класу, яка буде вести запис основних думок.

1. 2 Хр. 29: початок царювання Єзекії, очищен+
ня храму, священиків і Левитів, відновлення слу+
жіння в храмі (жертвоприношення і поклоніння).

2. 2 Хр. 30: відновлення свята Опрісноків
(Пасхи), очищення Єрусалима від жертовників
ідолів.

3. 2 Хр. 31: руйнування ідолів у всій Юдеї й у
прилеглих землях, продовження відновлення
священицького служіння в храмі, відновлення
десятини і добровільних пожертвувань на утри+
мання священиків, а також відновлення кімнат
при Господньому домі для збереження десятини.

4. 2 Хр. 32:1+24; 2 Цар. 20:1+11: зміцнення
міського муру, молитва за захист від асирійців,
хвороба Єзекії, його молитва за зцілення. Зці+
лення царя.

5. 2 Хр. 32:25+33; 2 Цар. 20:12+21: гордість Єзе+
кії, його вихваляння перед послами своїм багат+
ством, смиренність Єзекії після викриття пророка
Ісаї, будівництво міст і водопроводу в Єрусалимі.
Смерть Єзекії.

Після звіту груп зробіть огляд усього матеріалу,
ставлячи запропоновані нижче запитання:

� Що можна сказати про відданість Єзекії Богу?
Єзекія був особливим царем. Він відрізнявся

своєю праведністю, особливо на тлі нечестивого
правління свого батька Ахаза, який був ідолопо+
клонником, закрив храм, зупинив служіння Богу.
Єзекія зробив багато доброго для свого народу 
і, що найважливіше, відновив поклоніння єдиному
Живому Богу. Він розмірковував про Бога і дотри+
мувався Його заповідей (2 Хр. 31:20+21).

� Що трапилося після зцілення царя від смер�
тельної хвороби? Як ви думаєте, в чому причина
того, що сталося?
Гордість – часта супутниця успіху. Вона про+

кралася в серце Єзекії, коли він тільки починав
царювати, коли над його рішенням відновити здій+
снення Пасхи Господу глузували і висміювали йо+
го (2 Хр. 30:10), коли вся Юдея була в запустінні,
гордості в серці царя не було. Не було її, коли він
займався відновленням служіння в храмі, побу+
довою міст, управлінням народом, розв’язанням
безлічі проблем, що дісталися йому від нечести+
вого батька. Не було гордості в Єзекії і тоді, коли
асирійський правитель Санхерів прийшов, щоб
підкорити Юдею і знову змусити її платити данину.
Цар у смиренності підняв свій голос до Бога, про+
сячи допомоги. Гордість прийшла до Єзекії тоді,
коли він досяг багато чого, прославився і збага+
тився, коли в його країну прийшов мир.

� Як характеризує царя уривок 2 Хр. 32:25�26?
Незважаючи на свої прекрасні вчинки і слухня+

ність Богу, Єзекія дозволив гордості ввійти у своє
серце. Він не віддав усю хвалу Богу, тобто не вчи+
нив справедливо, не прославив Його ім’я, за що і
накликав гнів Божий на себе і на свій народ. І хо+
ча цей гнів був затриманий на час і не проявився
при житті Єзекії, але хіба це не урок для всіх нас?
Бог противиться гордим! Він любить смиренних.
Усе, що Єзекія мав, було в нього тільки завдяки
Богу і Його підтримці. Якби не Господь, чи зміг би
цар домогтися тих результатів, яких домігся? Сво+
го часу Єзекія усвідомлював це і віддавав Богу
славу, але бути смиренним – це не якийсь одинич+
ний вчинок, це спосіб життя. Якщо ви смиренні
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сьогодні, то завтра, якщо не будете пильними і 
не будете черпати сили в молитві, гордість зможе
прокрастися й у ваше серце, як це трапилося з
Єзекією. Але Бог попереджає: гордість призво+
дить до ганьби.

Завдання №2
Прочитайте всі групою по черзі 2 Хр. 33:1+20.

Поставте класу запитання:
� Чим відрізнявся Манасія від свого батька?
Своїм нечестям. Серед юдейських царів це

був найбільш нечестивий цар, який при цьому
правив найдовший період – 55 років! Він довів
Юдею і її мешканців до того, що вони чинили гір+
ше, ніж язичницькі народи. Манасія звів нанівець
усі старання свого благочестивого батька і знову
відновив ідолопоклонство. Бог неодноразово
звертався до Манасії, але той у своїй пихатості 
не слухав Його.

� До чого призвели такі безмірні цареві розбе�
щеність, гордість і себелюбність?
Бог покарав його. Асирійський цар завоював

Юдею і попровадив царя в кайданах до Вавилона.
Бог попереджає: гордість призводить до ганьби.

� Чи змінився Манасія в полоні?
Так, Манасія глибоко впокорився перед Богом і

став волати до Нього. Бог не загаявся відповісти:
Він прощає царя і повертає в Єрусалим на цар+
ство. Так Манасія пізнав, що Господь – істинний
Бог. Після цього Манасія скасував ідолопоклон+
ство, став служити Богу, приносити Йому жертви і
закликав до цього весь свій народ.

Практичне застосування
Запитайте клас:
Який урок ми можемо взяти для себе з життя
цих двох царів?
Якщо ти почнеш приписувати чесноти собі, а 

не Богу, забуваючи прославляти Його, гордість
проявиться у твоєму житті. Гордість може призве+
сти тебе і до інших гріховних вчинків. Важливо
пам’ятати, що виявивши гордість чи зробив+
ши нечестиві вчинки, необхідно впокоритися пе+
ред Богом, попросити прощення. І Господь тебе
простить.

� У яких сферах життя нас може підстерігати
небезпека запишатися?
В усіх: у школі, у спілкуванні з друзями, у нав+

чанні, у служінні Богу. Можливо, ти краще за інших

володієш англійською чи можеш вирішити задачу
підвищеної складності з алгебри чи фізики. Всі те+
бе хвалять і захоплюються тобою, ти отримуєш від
цього задоволення. Отут і причаїлася небезпека! У
такі моменти важливо згадати досвід Єзекії, що
якось непомітно загордився власним, на його дум+
ку, успіхом і поніс на собі Божий гнів. Бог поперед+
жає: гордість призводить до ганьби. Нехай кожний
з нас пам’ятає про те, що успіх і гордість ідуть по+
руч, а гордість Богу не до вподоби.

Прочитайте всі разом уголос 1 Петр. 5:5.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть класу посібник із ключовим віршем.

Нехай підлітки знайдуть його у своїх Бібліях.
Повторіть вірш кілька разів, по+різному групуючи
учнів.

Згадайте історії двох царів: у житті кожного з
них у певний момент була присутня пихатість, що
призвела до ганьби. Повторіть біблійну істину
уроку.

Час творчості
Запропонуйте вашим підліткам зробити лис+

тівку у формі царської корони. Для цього роз+
дайте необхідні матеріали. На кольоровій части+
ні листівки нехай підлітки напишуть по пам’яті
яскравим маркером ключовий вірш уроку. На
внутрішньому боці запропонуйте їм написати по+
бажання, що потрібно робити, щоб не пишатися
своїми успіхами. Тепер можна прикрасити лис+
тівки аплікаціями з кольорового паперу, блис+
кітками, наклейками. Коли листівки будуть го+
тові, повідомте учням, що побажання вони напи+
сали для себе. Необхідно навчитися самим спра+
влятися зі своєю гордістю, перш ніж указувати на
неї іншим.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Тема страждань актуальна в будь+якому віці 
і для будь+якої людини, тому важливо, щоб ви 
з молитвою замислилися про своє ставлення до
страждань, що трапляються у вашому житті. Як ви
реагуєте, коли в житті не все ладиться, коли вас
спіткали горе і сльози, коли ви переживаєте фінан+
сову, емоційну чи яку+небудь іншу кризу? Як тоді
складаються ваші стосунки з Богом? Згадайте си+
туації, у яких ви страждали. Можливо, вони і зараз
викликають у вас гіркоту розчарування, а може,
зневіру, а може, бажання молитися і зрозуміти
причини страждань, що спіткали вас. У такій си+
туації головне – смиренність перед Богом, усві+
домлення Його безумовної, нескінченної любові до
вас, готовність пережити разом з Господом будь+
які труднощі і пройти без гніву і ремствування ту
дорогу, якою Він вас повів. Це нелегко, але життє+
во необхідно ставати сильнішим і ближчим до Бо+
га, переборюючи страждання. Пам’ятайте, що той,
хто пережив страждання, шукаючи підтримки в
Бога, зможе й іншим допомогти пережити їх, на+
ближаючи до Творця. Моліться за Боже керівниц+
тво, готуючись до цього уроку і викладаючи його
вашим учням.

Підготовка наочних посібників
Приготуйте такі групи карток (по одному слову

на картці) для роботи над темою:
1 група: НЕВИННИЙ, ПРАВЕДНИЙ, БОГА БОЯВСЯ,

ВІД ЗЛОГО ВТІКАВ
2 група: СІМ’Я, БАГАТСТВО, СЛАВА
3 група: ВТРАТА МАЙНА, СМЕРТЬ ДІТЕЙ, НЕДУГА

Зробіть за кількістю учнів анкети з Завдання
№2. Для цього можна виписати запропоновані

там посилання і залишити порожні місця замість
відповідей.

Приготуйте список з 28 завдань для розгаду+
вання вірша, картки з номерами від 1 до 28, а та+
кож два комплекти карток зі словами ключового
вірша і посиланням (по одному слову на картці).
Також подбайте про заохочення переможців.

Приготуйте необхідні матеріали для Часу твор+
чості: картон білого чи жовтого кольору, тонкі гі+
лочки дерева чи солому, прості олівці, папір черво+
ного кольору, ножиці, клей, блискітки червоного
кольору, фломастери. Ми пропонуємо вам вигото+
вити на уроці виріб з елементами з природного ма+
теріалу. На аркуш кольорового картону потрібно
наклеїти гілочки верби чи соломини – у вигляді по+
лін для багаття. З червоного паперу потрібно вирі+
зати язички полум’я і наклеїти їх на гілочки і нав+
коло них. Вийде багаття. Обведіть клеєм контур
багаття (краще використовувати клей+олівець) і
посипайте його зверху червоними блискітками
(можна замість цього використовувати клей із
блискітками).

Історична довідка, біблійний словник
Історія Йова трапилася швидше за все в часи

патріархів.
Проказа – важка інфекційна хвороба, що вра+

жає шкіру, очі, нервову систему і деякі внутрішні
органи. На тілі з’являються виразки, все воно
вкривається струпами. Члени тіла слабшають,
хрящі (ніс, вуха) згнивають і відпадають. Навіть на
сьогоднішній день проказа (лепра) мало вивчена.
Хворих на проказу за давніх часів виганяли із гро+
мади, ця хвороба приносила із собою не тільки
страждання, але й ганьбу.

Страждання – фізичний чи моральний біль,
муки. Страждати може і вся людина – тіло (через

Бог хоче, щоб ми не впадали у відчай, коли страждаємо, 
і покладалися тільки на Нього (Книга Йова – вибірково) 

«І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою,
усе допомагає на добре» (Римлян 8:28) 

$ учні повинні зрозуміти, що страждання трапляються в житті християнина
й аж ніяк не завжди є покаранням за гріх;

$ підлітки повинні знати, до Кого звертатися по допомогу в стражданнях,
при цьому бути стійкими і терплячими, як Йов

ЧОМУ ЛЮДИ СТРАЖДАЮТЬ?66
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хвороби, переслідування), душа (під час скорбот+
них обставин) і дух (викриття совісті, мовчання Бо+
га через нерозкаяний гріх).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Ваша усмішка – запорука гарного настрою в
класі на весь урок, тому зустрічайте ваших учнів
привітно. Повторіть з дітьми біблійні вірші, які вони
вже встигли вивчити за ці заняття.

Час молитви
Можливо, тема страждань буде не такою прос+

тою для ваших учнів, адже вони ще сприймають
світ «у райдужних кольорах», багато чому не нада+
ють значення, ще мало хто стикався зі втратами.
Тому в молитві просіть Бога, щоб діти були готові
до страждань, щоб гідно зустріти їх і перенести з
Божою допомогою.

Час співу
На початку уроку заспівайте пісню, яка гово+

рить про смирення. Наприкінці уроку заспівайте
псалом, який закликає до подяки Господу. Ска+
жіть, що ми повинні бути вдячні Богу не тільки за
гарне і приємне, але й за ті дні, коли стикаємося зі
стражданнями, труднощами чи переживаннями.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Напишіть на дошці запитання «Що таке страж+
дання?» і попросіть дітей відповісти на нього. Об+
говоріть, як саме можуть страждати люди. Мож+
ливо, у класі є діти, в яких хворіють батьки, брат,
сестра чи бабуся з дідусем, може, когось обікрали
чи в когось сталася пожежа. А може, хтось навіть
пережив смерть близької людини. Так чи інакше,
але страждають з різних причин усі люди.

� Якими бувають причини страждань?
Вислухайте відповіді класу.
У Біблії описані різні причини страждання лю+

дей. Деякі з них були грішниками, але деякі – ні.
Чому ж тоді усі вони страждали? Відповідь на це
ми знайдемо, вивчаючи життя однієї праведної
людини.

Робота над темою
Завдання №1
Нехай підлітки по черзі читають вірші, вказані ва+

ми, а ви поступово прикріплюйте картки на дошку.
� Якою людиною був Йов? (Йова 1:1,8)
Прикріпіть картки 1+ої групи в рядок угорі дошки.

� Що мав Йов? (Йова 1:2�3)
Прикріпіть картки 2+ої групи в стовпчик під 1+ою

групою.
� Що сталося на небі, і яку роль у цьому зіграв
Йов? (Йова 1:6�22; 2:1�10)
Йов був обраний Богом, щоб посоромити сата+

ну. Тільки праведна і богобоязлива людина могла
витримати такі страждання і залишитися вірною
Богу.

� Які страждання спіткали Йова?
Прикріпіть картки 3+ої групи в стовпчик пара+

лельно 2+ій групі.
� Що порадила Йову його дружина?
� Як відреагував Йов на таку пораду?
� Як ви думаєте, чому ж усе�таки Бог допустив
страждання в житті Йова, коли Сам говорив, що
ця людина праведна і благочестива?
Вислухайте відповіді класу. Ця тема важка іно+

ді навіть для дорослих людей, але підлітки най+
частіше сприймають Бога краще і глибше, тому
будьте готові не тільки підправити їхні відповіді,
але й почути щось корисне для себе.

Щоб розібратися в цьому питанні, запропонуйте
учням виконати Завдання №2.

Завдання №2
Роздайте дітям анкети, хай вони заповнять їх,

відповівши на запитання.
Підбийте підсумок. Страждання, якщо ми пра+

вильно до них ставимося і правильно реагуємо на
них, роблять нас кращими, наближають нас до Бо+
га, приносять користь нашій душі. Бог не залишає
нас у стражданнях, але дає сили пережити їх і ви+
йти переможцем. Треба лише довіритися Йому і ві+
рити, що все, що відбувається в нашому житті, до+
помагає нам на добре (Рим. 8:28). Щоб отримати
чисте золото, без домішок інших металів, його
плавлять у вогні. Так і в житті християн – страж+
дання, як вогонь, виявляють чисте золото віри в
нас. Йов зустрічає страждання зі сподіванням на
Бога, і Бог, звичайно ж, не помилився у своєму ви+
борі. Бог хоче, щоб ми не занепадали духом, коли
страждаємо, і покладалися тільки на Нього.

Практичне застосування
Запитайте в класу:
� Коли ми бачимо в житті інших людей страж�
дання – хвороби, смерть близьких, фінансові
труднощі, зраду з боку друзів, нерозуміння нав�
колишніх, самотність, пожежу – які припущен�
ня щодо того, чому це трапилося, першими
спадають нам на думку?
Часто ми думаємо, що Бог за щось карає цю

людину, що вона зробила щось жахливе, якщо 
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Бог допускає в її житті такі проблеми. Ми іноді вва+
жаємо, що погане не може трапитися з добрими
людьми.

Запропонуйте учням прочитати Йова 8:4+6;
15:4+6; 22:5+11. Це слова друзів Йова, що при+
йшли з наміром утішити його в стражданнях, але
незабаром, не розуміючи ні дій, ні мотивів Бога,
стали звинувачувати Йова у всіляких гріхах. Вони
думали, що Бог через страждання лише карає
людину. Але ж Сам Господь дав таку високу оцін+
ку благочестю і богобоязливості Йова! Як ми дові+
далися з місць Писання, даних у Завданні №2, у
страждань – безліч причин, але може бути спіль+
ний результат: якщо ми довіримося Богу і, навіть
не бачачи дороги, будемо продовжувати йти Його
шляхом, якщо будемо переносити страждання так
само непохитно, як Йов, то Бог виведе нас пере+
можцями з будь+якої скорботи!

� Як повинні чинити віруючі люди, бачачи чужі
страждання?
Пс. 34(35):13+14; Ів. 11:19,33+36; 1 Петр. 3:8+9;

Рим. 12:15; 1 Сол. 5:14; Євр. 10:32+34.
Ми повинні втішати людей у їхній скорботі і під+

бадьорювати ослаблих духовно.
Ось деякі поради, як підтримувати людей, які

страждають:
+ Не намагайтеся дорікати, коли людина просто

має потребу у вашому співчутті. Сухі слова не мо+
жуть вирішити проблеми й утішити стражденного,
але слова про Божу любов і жаль будуть цілющим
єлеєм, якщо будуть сказані вами від чистого сер+
ця, сповненого жалю.

+ Не кваптеся засуджувати чи виправляти по+
милки стражденної людини, не пропонуйте своїх
рішень. Просто проведіть з нею якийсь час, щоб
виразити співчуття.

+ Моліться за стражденних як самостійно, так і
разом з ними. Заспокоюйте, читайте разом Біб+
лію, підбадьорюйте надією на Бога і вічне життя
без хвороб і смерті, підтримуйте участь цієї люди+
ни в церковному житті. Нехай вона знає, що вам
не байдуже.

В останніх розділах Книги Йова ми побачимо,
що Бог, звичайно ж, не залишив Свого вірного
слугу, втішив його в стражданнях, показав Свою
любов і дав нагороду за його стійкість.

Робота над ключовим віршем уроку
Для того щоб довідатися вірш сьогоднішнього

уроку, дітям потрібно розділитися на команди і зі+
брати всі слова і посилання. Але за кожне слово
команда повинна виконати завдання (нижче наве+
дено приклади завдань). Гравці по черзі з кожної
команди повинні вибрати номерок і виконати зав+
дання, що значиться під цим номером. За правиль+
но виконане завдання гравець отримує картку зі
словом ключового вірша. Виграє команда, що пер+
шою збере всі слова вірша і посилання. Нагородіть
переможців призами. Повторіть вірш кілька разів
для запам’ятовування.

Список завдань
+ Дай відповідь, які жінки згадуються в родоводі

Ісуса Христа.

+ Розкажи ключовий вірш минулого уроку.

+ Назви дні творeння.

+ Скажи, чия дружина не повірила, що в неї бу+
де син.

+ Дай відповідь, скільки років правив Манасія.

Час творчості
Запропонуйте групі прочитати Йова 5:7. Ска+

жіть дітям, що сьогоднішній виріб буде нагадувати
їм про те, що хоч людина народжується на страж+
дання, разом з тим, у її житті завдяки цьому
обов’язково відбуваються позитивні зміни – вона
більше прагне вгору, до Бога, як іскри, що летять
угору від багаття.

Роздайте матеріали для творчості, покажіть
дітям виріб+зразок. Після закінчення роботи за+
пропонуйте дітям написати угорі виробу вірш
Йова 5:7, а внизу – ключовий вірш уроку чи біб+
лійну істину.
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Чому Бог допускає страждання?
+ 2 Хр. 33:9+13 – щоб привести нас до каяття,

якщо ми грішимо;
+ Пс. 59(60):13 – страждання зміцнюють наше

сподівання на Бога, а не на людей;
+ Йова 19:25+26; Мт. 24:9+13 – страждання

виробляють у нас терпіння і сподівання на
Бога;

+ Ів. 9:1+7 – проходячи через страждання, ми
можемо побачити справи і славу Божі;

+ Ів. 15:18+21; 2 Тим. 3:12 – світ ненавидить 
і переслідує християн, бо не знає Бога;

+ 1 Петр. 1:6+7 – у стражданнях розкривається
справжній стан нашої віри;

+ 1 Кор. 12:26+27 – у стражданнях виявляється
глибина наших взаємин із братами і сестра+
ми в Христі;

+ Євр. 12:1+11 – Бог допускає в нашому житті
страждання, якщо це необхідно, щоб ми пе+
ретворювалися на образ Христа, Який Сам
постраждав за нас; також Бог карає Своїх
дітей з метою виховання, щоб ми очищали+
ся від гріха і впливу світу; Богу не байдуже,
як чинять Його діти, адже Він любить кожно+
го з них.

Анкета для завдання № 2 (відповіді)

Чому Бог допускає страждання?
+ 2 Хр. 33:9+13 – _____________________________

_____________________________________________
+ Пс. 59(60):13 – ______________________________

_____________________________________________
+ Йова 19:25+26; Мт. 24:9+13 – _______________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

+ Ів. 9:1+7 – __________________________________
_____________________________________________

+ Ів. 15:18+21; 2 Тим. 3:12 – __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

+ 1 Петр. 1:6+7 – ______________________________
_____________________________________________

+ 1 Кор. 12:26+27 – ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

+ Євр. 12:1+11 – ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Анкета для завдання № 2
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Перед проведенням цього уроку рекомендуємо
вам переглянути Книгу Йова ще раз, освіжити в
пам’яті його життя і страждання. Йов був простою
людиною, а отже, його доля реальна і для нас.
Йов прагнув бути непорочний і віддалявся від зла,
а отже й ми повинні прагнути до святості. Йов хо+
тів зрозуміти причину своїх страждань. Нам також
властиве бажання довідатися, чому Бог веде нас
тим чи іншим шляхом. Бог показав Себе Йовові,
виявив Свою любов, славу і могутність, турботу
про Своє створіння, і Він виявляє Себе нам через
Ісуса Христа, щоб ми могли пізнавати Його все
краще і краще. Йов після зустрічі з Богом уже 
не ставив ніяких запитань. Він переконався, що
Бог любить його і піклується про нього, не зали+
шаючи ні на хвилину. Виходить, пізнаючи Бога, і
ми переконуємося в Його правильності, любові,
довготерпінні і премудрості. Для кожного христи+
янина найголовніше завдання в житті саме це:
прагнути до пізнання Бога, до спілкування з Ним,
до розуміння Його святості і величі. Це допоможе
нам не робити помилок і не міркувати про Бога
неправильно. Моліться, щоб наблизитися до Бога,
щоб постійно знаходитися в Його присутності,
розуміти своє місце і роль перед Творцем усього
видимого і невидимого.

Підготовка наочних посібників
Зробіть 5 копій кросворда на повторення (див. у

кінці уроку).
Відповіді: 1. Сатана. 2. Втіху. 3. Праведний. 

4. Проказа. 5. Дружина. 6. Білдад. 7. Покарання. 
8. Слушно. 9. Днями. 10. Кеція. 11. Страждання.

Подбайте, щоб був готовий папір і ручки для
Вступу і роботи в групах. Візьміть на урок картки з
минулого уроку.

Розмножте за кількістю учнів головоломки для
розгадування ключового вірша.

Підготуйте матеріали для часу творчості: 5 ар+
кушів паперу формату А+3, прості і кольорові
олівці, гумки, фломастери. Підготуйте кілька за+
охочувальних призів.

Історична довідка, біблійний словник
Суверенний – самодостатній, що володіє пов+

ною незалежністю.
Одноріг (єдиноріг) – в стародавніх уявленнях

дика тварина дещо менша за слона, яка має колір
та фігуру бика, але з рогом на носі. Дуже швидкий,
не щадив ні людини, ні худоби, що траплялися йо+
му дорогою.

Левіятан (левіафан) – морське чудовисько,
дракон.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть до класу трохи раніше, розставте сто+
ли і стільці так, щоб могли сісти п’ять груп. Підго+
туйте матеріали до уроку.

Бог хоче, щоб ми щодня пізнавали Його все глибше і глибше
(Йова 38$42 розд.) 

«Знайте, що Господь – Бог Він, Він нас учинив, і Його ми, – 
Його ми народ та отара Його пасовиська» (Псалом 99(100):3) 

$ розглянути з учнями деякі атрибути Бога;
$ довідатися практичні кроки, як глибше пізнавати Бога

БОГ – ЯКИЙ ВІН?77

Розставивши цифри по порядку, а також
вписавши правильні розділові знаки, ти дізна�
єшся ключовий вірш уроку.

Знайте – 1, народ – 13, – Бог – 4, 99(100):3 – 19,
Він – 5, нас – 7, пасовиська – 17, учинив – 8, і Його
– 9, Його – 11, отара – 15, ми – 10, Він – 6, ми – 12,
та – 14, Його – 16, Псалом – 18, Господь – 3, що – 2
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Зустрічайте дітей з усмішкою, розсаджуйте їх
за командами. Зробити це можна по+різному:
жеребкуванням за номерками від 1 до 5, за ба+
жанням дітей, у міру приходу до класу. Роздайте
кожній групі кросворд на повторення. Нехай учні
розгадають його, не користуючись Бібліями і свої+
ми записами. Нагородіть команду, що впоралася з
завданням перша. Повторіть біблійний вірш мину+
лого уроку. Запитайте, наскільки добре вдалося їм
виконати завдання в Робочих зошитах, чи визна+
чили вони всі атрибути Бога в зазначених поси+
ланнях. Похваліть їх за старання.

Час молитви
Розпочніть заняття молитвою. Подякуйте за

можливість знову зібратися і вивчати Слово Боже.
Попросіть в Господа мудрості пізнавати Його на
всіх наших дорогах, бачити Його люблячу руку в
будь+яких обставинах нашого життя.

Наприкінці уроку нехай помолиться кожен мо+
литвою подяки за яку+небудь якість Бога, від якої
учневі особливо радісно чи яка його більше за все
захоплює.

Час співу
Заспівайте пісні, які ви співали минулого уроку.
Рекомендуємо вам заспівати пісню «Хай спов+

няє Дух Господній». Скажіть, що найважливіше в
нашому житті – прагнути до правильного розумін+
ня Бога, пізнання Його якостей через постійне
спілкування з Ним.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте вашим учням таке завдання.
Уявіть, що вам треба дати оголошення в газе+

ту, наприклад, для пошуку роботи. Для цього
треба дати найдокладніший опис своїх якостей,
навичок, переваг. Нехай ваші учні на листках
паперу напишуть максимальну кількість слів, 
які їх характеризують (попередьте підлітків, що 
в принципі це жартівливе завдання, нехай вони
не соромляться і просто пишуть правду). Після
того, як вони виконають це завдання, виберіть
дві+три пари, і нехай вони позмагаються, хто
більше і краще про себе написав (при цьому
повторювати однакові характеристики в парі 
не можна). Нагородіть найвинахідливіших.

Скажіть, що все в нашому житті має свої ха+
рактеристики, але також існує безліч речей, які
непросто пояснити, вони знаходяться поза нашим
розумінням, нашими знаннями, нашою компетен+
цією. Запитайте в дітей, що їм найменше зрозумі+

ло в житті, про що вони мають найменше уявлен+
ня. Може, це таємниці космосу, а може будова
якого+небудь механізму. Вислухавши відповіді,
скажіть, що Біблія відкриває нам одну ділянку, що
жодною людиною не може бути зрозуміла до
кінця. Запитайте, як вони думають, що це таке?
Це Бог, Його Сутність, Особистість, Його справи,
задуми і мотиви.

Робота над темою
Як ми уявляємо собі Бога? Якби нам довело+

ся описувати Його, то які слова і фрази ми б ви+
користовували? Для декого Бог – це Творець
всесвіту, Великий розум і першопричина усього.
Для інших – це грізний Суддя, Який карає кожно+
го, хто порушує Його волю. Для третіх Бог – без+
особова сила чи деяке абсолютне Добро без
характеру і принципів. Яким Бог є насправді, які
Його характеристики й атрибути, нам частково
відкриває Книга Йова.

Завдання №1
Роздайте групам аркуші паперу, ручки і розпо+

діліть по одному розділу з Книги Йова, з 38 по 42
включно. Завдання полягає в тому, щоб прочита+
ти розділ, знайти в ньому характеристики Бога і
виписати вірші, якими можна обґрунтувати ці ха+
рактеристики. Дайте групам 10+15 хвилин, потім
обговоріть разом результати їхнього дослідження.
Записуйте на дошці в стовпчик атрибути Бога і
вірші, що їх підтверджують, а підлітки нехай їх на+
зивають. Доповніть відповіді учнів. Коли ви вислу+
хаєте всі команди, на дошці має вийти список ха+
рактеристик Бога на зразок такого:

+ Творець (Пс. 18(19):2; Пс. 23(24):1)

+ Всемогутній (Пс. 32(33):9)

+ Всюдисущий (Єр. 23:23)

+ Всезнаючий (2 Хр. 16:9; Йов 34:22)

+ Милосердний (Пс. 102(103):8)

+ Святий (1 Івана 1:5)

+ Вірний (Повт. Зак. 7:9)

+ Владика (Дії 15:18; Пс. 134(135):6)

+ Справедливий (Повт. Зак. 32:4)

+ Праведний (Ездра 9:15)

+ Незмінний (Мал.3:6; Як.1:17)

+ Люблячий (1 Івана 4:10)

Підбийте підсумок. Дійсно, Бог має багато якос+
тей, і про них можна говорити довго. Зі Святого
Письма ми знаємо, що Він має таку природу, що
незрівнянно вища за природу людини. Біблія пока+
зує нам Його могутність і силу, всевідання і всюди+
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сущість, Його святість і незбагненність. Тому важ+
ко дати опис Бога. Проте наше завдання – і Сам
Бог до цього закликає – прагнути до пізнання Йо+
го особистості: який Він, що Він значить для люди+
ни і що людина значить у порівнянні з Богом.

Завдання №2
Повісьте на дошку картки в тому ж порядку, що

й минулого уроку. Водночас запропонуйте кожно+
му учневі порівняти власну характеристику, яку він
писав на початку уроку, зі списком атрибутів Бога.
Хто може зрівнятися з Ним? Хто з людей має таку
природу, як Бог? Хто може стати на один рівень з
Богом і змагатися з Ним? Поставте групі запропо+
новані запитання:

� Чого хотів Йов від Бога, коли в його життя
прийшли страждання і горе?
Він хотів довідатися, чому Бог допустив таке в

його житті.
� Чи Бог дає конкретну відповідь на запитання
Йова?
Ні, Бог не пояснює Йовові причину його страж+

дань.
� Що ж робить Бог?
Він Сам ставить Йову запитання.
� До усвідомлення чого Бог підводить Йова
через Свої запитання?
У цих розділах містяться запитання Бога до Йо+

ва, і всі вони про одне: хто ти, Йове? Що ти можеш
у порівнянні зі Мною? Чи володієш ти такою муд+
рістю? Чи піклуєшся ти про навколишній світ так,
як Я? Коли Йов дивився на Бога людськими очима,
йому здавалося, що він має повне право постави+
ти Богу запитання. Але коли Бог трохи відкрив йо+
му Себе, як відреагував Йов? Що сказав він Богу?
«Оце я знікчемнів, що ж маю Тобі відповісти? Я
кладу свою руку на уста свої...» (Йова 40:4). Йов
бачить свою нікчемність і разом з тим безмежну
любов і турботу Бога про Своє створіння. Якщо
вже Господь так дбає про малих птахів і звірів, то
тим більше піклується про нього (Мт. 10:29+31)!
Бог не залишав Йова в його стражданнях ні на
хвилину, Він страждав разом з ним і навіть більше
за нього, як більше за дітей страждають батьки,
коли їхні дорогі діти хворі.

� Що зробив Бог для Йова?
1. Бог більше відкрив Йову Свою любов, турбо+

ту і всемогутність. Він дав йому розуміння того, як
людина повинна ставитися до будь+яких дій Бога у
своєму житті.

2. Бог повернув Йову весь його стан і навіть
помножив його. Це було свідченням того, що Бог
навіть страждання використовує на добро Своїй
дитині (зніміть картки 3+го стовпчика).

3. Бог дав Йову радість замість суму, продов+
жив дні його життя і наповнив їх щастям.

Життя Йова – прекрасний приклад для нас, як
нам варто реагувати на страждання, що трапля+
ються в нашому житті.

Практичне застосування
Розгляньте з підлітками посилання, як ми мо+

жемо щодня пізнавати Бога все більше і глибше.
а) Євр. 1:1+2; Пс. 137(138):2; Ів. 1:1,14; 17:3; 

1 Ів. 5:20 – через Боже Слово й Ісуса Христа;
б) Рим. 1:19+20 – через споглядання створінь

Божих;
в) Рим. 2:14+15; 9:1 – через нашу совість, у якій

записаний Божий закон;
г) 1 Ів. 3:2; Рим. 12:2; Еф. 1:17; Фил. 3:8+11;

Кол. 1:10+12 – через дотримання Божих за+
повідей і вплив Святого Духа;

е) Рим. 10:13+15; 2 Кор. 2:14 – через свідчення.
Коли людина прагне до розуміння Бога, Бог

відкриває Себе, і тоді людина перестає сумнівати+
ся в доброті Бога, у Його справедливості і любові.
Бог – не людина, і Його дороги незбагненні, тому
важливо дякувати Богу за те, що Він відкриваєть+
ся нам у Своїй величі, дозволяє наблизитися до
Нього, спілкуватися з Ним. Кожній людині корисно
пам’ятати, хто вона у порівнянні з Богом, і в сми+
ренності ходити перед Ним, із вдячністю прийма+
ючи те, що Він посилає нам: радість чи страждан+
ня, мир чи скорботу.

Бути дитям Небесного Отця – великий привілей
і честь. Удостоїтися їх – значить отримати вічне
життя з Богом, спасіння від смерті і страждань у
пеклі за свої гріхи, отримати усиновлення, нове
життя, особливі стосунки з Богом. Для того, щоб
це сталося, досить лише прийти до Христа в сми+
ренності і попросити Його стати вашим Господом,
щоб Він жив у вашому серці, замінивши його ста+
ру гріховну сутність на нову (2 Кор. 5:17).

Ми також знаємо, що Отець віруючих посилає
їм не тільки благословення, Він може і карати Сво+
їх дітей, щоб допомогти їм стати ближчими до
Нього, очиститися від яких+небудь гріхів, що мо+
жуть бути в житті віруючої людини. Але, врешті+
решт, кожен віруючий повинен із вдячністю при+
ймати від Бога як приємні блага, так і болючі.
Пам’ятайте про те, що люблячий Батько не буде
заподіювати Своїм дітям болю і страждань просто
так, але лише з користю, таким чином Він зміцнює
християнина, його віру і надію на Бога.

Робота над ключовим віршем уроку
Роздайте кожному учневі головоломку з вір+

шем із Біблії. Скажіть, що на перший погляд нічо+
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го не зрозуміло, що до чого, але пізніше, якщо
скористатися ключем для розгадки вірша, карти+
на проясниться, і відповідь буде знайдено. Так і в
нашому духовному житті – не відразу буває зрозу+
міло, чому і для чого трапляються труднощі, що
Бог хоче сказати чи показати нам, але якщо ско+
ристатися ключем – молитвою і смиренним вив+
ченням Слова Божого – картина проясниться, і
ми зрозуміємо, як нам правильно поводитися в
цій ситуації, переконаємося в Божій турботі про
нас як про Своїх овець.

Нехай учні розгадають вірш. Повторіть його
кілька разів по групах, що працювали над темою
уроку.

Час творчості
Запропонуйте кожній з 5 груп знайти який+

небудь вірш із Біблії, що говорить про атрибути
Бога, і зобразити його творчо всією групою на од+
ному аркуші (наприклад, Пс. 83(84):4 говорить про
турботу, милосердя і любов Бога до Свого творін+
ня, Пр. 18:11 – про вірність і справедливість Бога
тощо). Роботи груп після виконання оцінюються, а
група, що перемогла, отримує призи. Всі п’ять ро+
біт розмістіть у вашому класі. Нагадайте дітям біб+
лійну істину уроку.

Якщо в дітей виникнуть труднощі з пошуком
вірша, роздайте їм заздалегідь підготовлені вами
посилання.

1. Хто поставив під сумнів вірність Йова?
2. Що ми повинні пропонувати людям, які

страждають? 
3. Йов був чоловік невинний та ..., і він Бога

боявся, а від злого втікав.
4. Хвороба Йова.
5. Хто запропонував Йову проклясти Бога і

померти? 
6. Ім’я одного з друзів Йова.
7. Друзі Йова вважали, що причиною страж+

дань Йова є Боже... за гріх.
8. Друзі Йова говорили про Бога не так..., як

Йов.
9. І впокоївся Йов старим та насиченим ....
10. Як звали другу дочку Йова, одну з

найвродливіших жінок.
11. Тема минулого уроку.

1
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Тема співу і музики сьогодні дуже важлива.
Існують різні погляди на стиль і спосіб прослав+
ляння Бога через спів. Важливо пам’ятати, що
найголовніше призначення співу в християнській
спільноті – поклоніння і прославляння Бога від чис+
того серця: з яким ставленням ми співаємо той чи
інший псалом, чи переживаємо кожне слово гім+
ну, чи торкається він нашої душі і чи наближає до
Бога. Завжди існує небезпека звести спів Богу до
формалізму чи лише музичного мистецтва. Уни+
кайте цього. Вчіться самі й учіть ваших учнів спі+
вати не для змагання між собою і не за звичкою,
а від чистого серця, вчіться щиро славити Бога,
поклонятися Йому, тішитися і каятися, як це було
в житті Давида.

Підготовка наочних посібників
Виготовте посібник «Нотний стан» для Завдан+

ня №1. На аркуші паперу формату А+2 напишіть
угорі слова «ПСАЛМИ НАВЧАЮТЬ НАС», нижче
намалюйте нотний стан у 2 ряди, виріжте з білого
картону 7+12 нот, на яких ви будете записувати,
чого нас навчають псалми. Підготуйте чорний мар+
кер, пластилін чи скотч і ножиці.

Зробіть копії анкети для Завдання №2 чи за+
пишіть запитання і посилання на плакаті.

Напишіть ключовий вірш уроку на красивому
папері, наклейте його на два аркуші картону так,
щоб можна було читати то одну, то другу части+
ну вірша. Прикрасьте плакат нотними станами,
музичними знаками.

Приготуйте необхідні матеріали для Часу
творчості: кольоровий двосторонній папір, прості
олівці, ножиці, клей, гелеві ручки, діркопробивач,
вузькі атласні стрічечки.

Історична довідка, біблійний словник
У хвалебних піснеспівах Богу, які супроводжу+

валися грою на музичних інструментах, спочатку
брали участь усі ізраїльтяни: як чоловіки, так і
жінки. Але Давид виділив спів і музику в богослу+
жінні як особливий обов’язок Левитів (1 Хр. 15:16).
Зібрані в Книзі Псалмів піснеспіви повинні були
виконуватися під час богослужіння, а також вико+
нуватися прочанами, що приходили в Єрусалим
на поклоніння. Євреї вважають, що укладачем
цієї книги є книжник Ездра. Чимало псалмів міс+
тять у собі пророцтва (Пс. 2; 21(22); 44(45);
71(72); 109(110)).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть у клас раніше, приготуйтеся до уроку,
розкладіть необхідні матеріали. Зустрічайте учнів,
вітаючи їх на ім’я, цікавтеся їхніми успіхами.

Час молитви
У молитві приділіть увагу хвалі і прославлянню

Бога. Нехай на початку уроку помоляться ті, хто
прийшов останнім, а наприкінці – навпаки, ті, хто

Біблія закликає нас прославляти Бога співом
(Псалом 7$9) 

«Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда Твої! 
Я буду радіти, і тішитись буду Тобою, і буду виспівувати 

Ймення Твоє, о Всевишній!» (Псалом 9:2=3) 

$ діти повинні усвідомити, що поклоніння Богу через спів дуже важливе 
як для Господа, так і для нас;

$ навчитися оспівувати Господа не за звичкою, а від чистого щирого серця

БУДУ СЛАВИТИ ГОСПОДА88
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прийшов серед перших. Нехай, таким чином, по+
моляться всі учні в класі.

Час співу
Сьогодні на уроці заспівайте якнайбільше пі+

сень і псалмів. Спонукайте дітей вибирати і про+
понувати різні пісні. Згадайте пісні, які ви давно
не співали, і ті, котрі вашим учням подобаються
більше за все. Дивіться також деякі пропозиції в
Практичному застосуванні.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Почніть ваш урок із бесіди. Запитайте дітей,
де і для чого люди співають. Відповіді нехай
хтось із учнів записує на дошці. Люди співають у
театрі, на концертах, у студіях, щоб зробити
кар’єру на співі і музиці. Також люди можуть спі+
вати для себе: на святах, підспівуючи улюбленим
виконавцям.

Віруючі люди теж співають. Коли ж? Вислу+
хайте відповіді учнів. Християни співають у церк+
ві на богослужіннях, на молодіжних спілкуван+
нях, на християнських концертах і євангелізаціях,
на фестивалях християнської пісні, у таборах, у
групах з розбору Біблії і молитовних, у Недільних
школах, на весіллях, на похороні тощо. Ми бачи+
мо, що спів у житті віруючих людей посідає особ+
ливе місце.

Що спонукає людей співати? Вислухайте від+
повіді. Люди можуть співати, коли їм радісно чи
сумно. Віруючі люди співають з тих же причин,
але в центрі їхнього співу стоїть Бог.

Чи згадуються співаки в Біблії і яке значення
мав для народу Божого спів – усе це ми довіда+
ємося на сьогоднішньому занятті.

Робота над темою
В усій Біблії існує багато різних псалмів різно+

манітного характеру і тематики, що співалися при
різних обставинах. Велику кількість псалмів, ав+
торами яких були різні люди, записано в Книзі
Псалмів, яку ви сьогодні починаєте вивчати.

Завдання №1
Розділіть підлітків на 2 групи і дайте завдання

прочитати першій – Псалом 7+8, а другій – Псалом
9. Вони повинні визначити, чого нас навчають
псалми (звичайно, псалми дуже різноманітні, але в
цих трьох можна відстежити основні теми, що по+
рушуються в Книзі Псалмів).

Прикріпіть до дошки наочність «Нотний стан»,
коли ж учні закінчать роботу, нехай озвучують

свої висновки, а ви записуйте їх у ноти і прикріп+
люйте до нотного стану у вигляді гами. Має вийти
приблизно такий перелік:

+ молитися

+ любити Бога всім серцем

+ просити в Бога допомоги

+ прославляти Бога

+ сподіватися на Бога

+ усвідомлювати свої гріхи

+ каятися

+ дякувати Богу за благословення

+ хвалити Бога за все, що відбувається в житті

+ терпляче переносити страждання

+ радіти

Обговоріть кожен пункт.

Приходячи до Бога, ми повинні випробовува+
ти своє серце, каятися у своїх гріхах, просити в
Бога милості, визнаючи Його велич і святість
(Пс. 7:4+6,9; 8:4+5).

Люди, що відкрито повстають проти Бога, що
нехтують прийдешнім Божим судом чи взагалі
заперечують існування Бога (Пс. 9:23+32), часто
переслідують людей, що прагнуть жити благоче+
стиво. І тут має виявлятися наше сподівання на
Господа, ми повинні просити Його допомоги (Пс.
7:1+3,7+8,11; 9:14+15,33+39).

Бог – праведний помічник у бідах. Він завжди
приходить на допомогу благочестивій людині, то+
му молитви з проханнями мають переходити у мо+
литви подяки і прославлення. Це вдячне славо+
слів’я Бог бажає чути з вуст Своїх дітей, щоб воно
зливалося зі славою Божою, яку проповідує все
Його творіння (Пс. 8:2+5,10; 9:2+13). Недаремно
Книга Псалмів закінчується закликом: «Все, що
дихає, хай Господа хвалить!» (Пс. 150:6).

Завдання №2
Запропонуйте вашим учням заповнити анкету,

дослідивши відповідні біблійні посилання.
� Коли співалися пісні?
Буття 31:26+28; Лк. 15:25+27 ___________________
________________________________________________
Суд. 4:23+5:5; 1 Сам. 18:6+7 ____________________
________________________________________________
2 Сам. 1:17+27 _________________________________
________________________________________________
2 Хр. 29:27+28 _________________________________
________________________________________________
Іс. 16:9+10 _____________________________________
________________________________________________
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� Як пісня може впливати на людину?
Пр. 25:20 ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
Іс. 30:29 _______________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Мт. 11:16+17 ___________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Кол. 3:16 ______________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Підбийте підсумок. Спів відіграє дуже важливу
роль у житті людей. За всіх часів люди співали і
передавали частину своєї душі, свого настрою,
своєї культури й історії через пісню. В ізраїльсько+
го народу ніколи пісня не звучала просто так, а
завжди зі змістом, з метою, з натхненням. Для нас
це гарний урок – ми не повинні співати за звичкою
чи для власної вигоди. Спів – спосіб прославити
нашого Бога, поклонитися Йому, розказати іншим
про Його справи і силу, про чудеса, які Він творить
в нашому житті. І спів у церкві має бути спрямова+
ний винятково на це, а не на бажання прославити
себе чи показати свої таланти.

Практичне застосування
Попрактикуйтеся сьогодні на занятті співати,

знаходячи у своїх серцях відгук від слів, які спі+
ваєте. Скажіть дітям, що іноді буває такий стан,
що краще не співати, а міркувати над словами,
молитися під час пісні, але краще завжди проси+
ти Святого Духа, щоб Він наповнив наше серце і
розум під час співу гімну.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть групі посібник з віршем і поясніть ді+

тям його зміст: головна мета кожного християни+
на – славити Бога всім серцем і душею, бо Він
гідний цього. Також важливо всім говорити про
Його могутність і великі справи. Прочитайте вірш
разом, потім по рядах, потім частинами – поло+
вина класу читає першу фразу, друга половина
класу – другу тощо. Також можна повторювати
по одному слову по черзі. Намагайтеся, щоб ко+
жен учень повторив вірш уголос.

Час творчості
Виготовте середньої величини серце, текст

біблійного вірша напишіть прямо в серці чи на
прямокутнику паперу іншого кольору і вклейте
його в серце. Прикрасьте серце нотками, скрип+
ковими ключами. По краю всього серця проко+
літь діркопробивачем кілька дірок, просмикніть
через них стрічечку і зав’яжіть її вгорі чи внизу.
Такий виріб можна повісити в себе в кімнаті як
нагадування про те, що наш Бог гідний хвали від
усього серця і прославляння через наш спів.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Псалом 37(38) – це псалом покаяння. Свій
болісний фізичний стан – хворобу і гоніння від
переслідувачів – псалмоспівець усвідомлює як
покарання за скоєний перед Богом гріх. Щире
каяття Давида – усвідомлення справедливості
Божого покарання.

А як ставитеся до покарання ви? Чи потрібне
воно взагалі? Що таке Боже покарання? У чому
воно виявляється? Адже покарання буває різ+
ним: справедливим (від Бога) і ні (від ворога 
душ людських), фізичним і духовним. Від того,
чи вирішили ви у своєму житті ці питання, буде
залежати щирість проведення уроку в Неділь+
ній школі.

Читаючи Біблію, ми бачимо, що Бог карав
Свій народ за неслухняність, за гріх, відступ+
ництво й ідолопоклонство. Чому Він це робив?
Через жорстокість? Ні, а з метою навчити їх, ви+
крити в гріху, виправити. Сьогодні батьки кара+
ють своїх дітей з тієї ж причини – вони хочуть,
щоб їхні діти виросли вихованими і дисципліно+
ваними людьми. Біблія нам показує, що принцип
покарання корисний і приносить гарні плоди у
вихованні.

Залишайтеся вірними Богу і під час покаран+
ня, яке Він допускає у вашому житті, знаючи, що
це принесе вам лише користь!

Підготовка наочних посібників
Принесіть для Вступу різку чи ремінь – предмет,

що асоціюється з покаранням дітей батьками.
Зробіть необхідну кількість копій завдання для

розучування біблійного вірша. 

Історична довідка, біблійний словник
Дитину і підлітка варто готувати до дорослого

життя за допомогою виховання, щоб згодом він
зміг досягти мети, поставленої перед ним Богом.
Для цього необхідно за допомогою наставляння
передати йому певні знання. Гріховна природа
людини прагнутиме схилити його до гріха (Буття
6:5; Пс. 93(94):11).

Господь, керуючись любов’ю, повертає нас із
гріховного до святого життя через виховання.

Покарати – вчинити покарання за яку+небудь
провину. Мета покарання Богом Своїх дітей –
очищення від гріховного життя і підпорядкування
постановам Божим.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийшовши до класу, приготуйте необхідні для
проведення уроку матеріали. Зустрічайте учнів ра+
дісно, вітайте кожного, цікавтеся успіхами, навчан+
ням, стосунками дітей із однокласниками, батька+
ми. Запитайте, чи вдавалося їм із більш щирим

Біблія вчить, що Бог через покарання дисциплінує Своїх дітей
(Псалом 37(38)) 

«Мій сину, – не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, 
коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того Він карає, 

і б’є кожного сина, якого приймає!» (Євреїв 12:5=6) 

$ діти  повинні зрозуміти, що Боже покарання – це метод нашого виховання, 
засіб дисципліни;

$ спонукати дітей слухатися батьків, старших, виявляючи в такий спосіб 
слухняність Богу

НЕ НЕХТУЙ
ГОСПОДНЬОЇ КАРИ99

« __________ сину, – не ____________________

Господньої кари, і не ______________________, коли

Він _________________ _______. Бо _______________,

кого _________________, того Він _________________,

і б’є кожного ____________, якого _______________!» 
Євреїв ___:5$6

Слова для роботи: Господь, мій, тобі, нехтуй,
приймає, знемагай, карає, докоряє, любить, 12,
сина.
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серцем поклонятися Богу через спів минулого
тижня. Повторіть ключові вірші минулих уроків.
Скажіть дітям, що на передостанньому занятті се+
местру будуть ігри на повторення вивченого ма+
теріалу. Але вірші варто вивчати не тому, а тому,
що знання слів Святого Письма напам’ять дуже
допомагає в багатьох життєвих ситуаціях: молитві,
свідченні і боротьбі з гріхом.

Час молитви
Нехай сьогодні на початку уроку помоляться ті

учні, яких не було минулого уроку. Спочатку по+
дякуйте Богу за Його благословення, прославте
Його за любов і довготерпіння. Зосередьте молит+
ви на тому, що в нашому житті є місце і Божому
покаранню, яке дисциплінує християн, робить їх
чистішими і кращими. Наприкінці уроку нехай по+
моляться всі охочі.

Час співу
Заспівайте сьогодні пісні про подяку, наприк+

лад, «За все Тобі я дякую» або інші.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть дітям різку чи ремінь. Запитайте їх, чи
знайомі їм ці предмети, для чого їх можуть засто+
совувати? Вислухайте відповіді.

Ці предмети часто використовуються батьками
для покарання дітей. Запитайте учнів:

� Чи карали вас батьки різкою чи ременем? 
За що? Як часто?
Не виключено, що у вашій групі будуть діти, яких

ніколи не карали фізично. Попросіть їх розказати,
як батьки дисциплінували їх. Звичайно, покарати
батьки могли по+різному: покарати ременем, позба+
вити прогулянки з друзями чи солодкого, не дозво+
лити читати цікаву книгу чи не купити якийсь очіку+
ваний подарунок. Покарання може бути тривалого
характеру, наприклад, відстрочка покупки довго+
очікуваного велосипеда, чи короткочасним пока+
ранням. Зверніть увагу дітей, що словесне покаран+
ня часто буває сильнішим і болючішим, ніж фізичне.

Поставте класу запитання:
� Чому батьки карають своїх дітей? Може, їм
просто подобається бити дітей і позбавляти їх
якихось розваг? Можливо, їм приємно бачити
страждання своїх дітей?
Вислухайте варіанти відповідей. Запропонуйте

учням визначити, для чого потрібне покарання, як
у Біблії відображається тема справедливого пока+
рання, яким воно може бути і як до нього правиль+
но ставитися.

Робота над темою
Поясніть, що позначає слово «покарання». Ска+

жіть, що покарання обов’язково застосовувалося в
ізраїльських родинах, і метою його було напоум+
лення і наставляння дітей. Карали дітей за прови+
ни, непокору, неслухняність, лихослів’я. Поясніть,
що як би те не здавалося дивним, карати дітей бо+
ляче для самих батьків, якщо ті дійсно люблять
своїх дітей. Приступаючи до роботи над завдання+
ми, попросіть учнів записувати в Робочих зошитах
посилання, що прочитуються, і короткі висновки.

Завдання №1
За що карає Бог?
Прочитайте такі посилання і визначте, за що

Бог карав Своїх дітей.
+ Пс. 37(38):1+9;19; Іс. 1:4+7 – гріх;
+ Пс. 105(106):24+27; Євр. 3:8+11 – ремствуван+

ня, невір’я;
+ Вихід 20:4+6; Єр. 8:1+3 – ідолопоклонство;
+ Лев. 26:14+17; Неем. 9:25+31 – неслухняність

Божим заповідям;
+ Єр. 50:31 – гордість.
Висновок: Боже покарання є справедливим.

Мета його – виправлення народу чи окремих лю+
дей, напоумлення, щоб удосконалювати їх, зро+
бити кращими. У Законі відповідальність за вихо+
вання дітей лежала на батьках (прочитайте по
віршеві Повторення Закону 11:18+21).

Завдання №2
Види покарання
Розглядаючи запропоновані посилання, обгово+

ріть Божі методи покарання:
+ Екл. 2:26; Єр. 12:13 – втрата добра;
+ Зах. 14:12; 1 Кор. 11:29+30 – хвороба;
+ Повт. Зак. 28:65+67 – страх;
+ Буття 42:21; Мр. 6:14+16 – докори сумління;
+ Іс. 1:20 – війна;
+ Ів. 5:29; 2 Сол. 1:6+10; Мт. 25:46 – вічний осуд і

смерть.
Висновок: Боже покарання містило в собі не тіль+

ки фізичний аспект, але, насамперед, духовно+
моральний. Духовна людина розуміла, що Бог
удосконалює її з доброю метою, і була відкрита
для виправлення. Біблія вчить, що Бог через пока+
рання дисциплінує Своїх дітей.

Завдання №3
Необхідність покарання
Розгляньте приклади, коли батьки не карали

своїх дітей, і до чого це призвело.
+ 1 Сам. 2:12+17,22+25; 4:10+11,17+18. Ілій обме+

жився словесними зауваженнями і ніяк не карав
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синів за їхні страшні вчинки, тому довелося втрути+
тися Богу і покарати й Ілія, і його нечестивих синів.

+ 2 Сам. 13:1+2,14+15,19+21,28+29,39; 15:13+14.
Давид був прекрасним царем, він дуже любив Гос+
пода. Бог назвав його чоловіком за серцем Своїм.
Але Давид не вмів виховувати своїх дітей. І він по+
страждав від цього. Давид не покарав свого сина
Амнона за те, що той зґвалтував свою сестру; по+
тім він не покарав Авесалома за його помсту й
убивство Амнона. У результаті своєї бездіяльності
Давидові довелося ховатися від власного сина,
який вирішив скинути його з престолу.

Висновок: безкарність щодо дітей призводить
до їхнього бунту проти влади батьків і Бога.

Завдання №4
Ставлення до покарання
Визначте, як потрібно ставитися до покарання.

Прочитайте по віршеві Пс. 37(38):9+11,16,18+19,22+23.
Висновок: часто буває, що поки Бог не покарає

людину, та не зупиниться у своєму гріхові. Тому,
піддаючись якому+небудь покаранню, нам треба
проаналізувати своє життя, упокоритися перед
Богом, щиро покаятися у своїх гріхах, попросити
прощення в Бога і людей, перед якими ми винуваті,
і, покладаючись на Божу милість, знову продовжу+
вати наближатися до Бога і прагнути робити добро.

Поставте групі підсумкове запитання:
� То чи потрібне покарання в нашому житті?
Вислухайте відповіді підлітків. Біблія вчить, що

Бог через покарання дисциплінує Своїх дітей. По+
карання допомагає позбутися шкідливих і негатив+
них якостей характеру, звичок. Воно не дозволяє
запишатися, тому що смиренність – це усвідом+
лення власної недосконалості. Також покарання
допомагає в усьому покладатися на волю Божу.

Практичне застосування
Поставте учням запитання:
� Що нам робити, щоб навчитися правильно
приймати покарання від Бога?
Читати Слово Боже, у якому, як у дзеркалі, вид+

но всі наші гріхи і недосконалість. Писання корис+

не для навчання, докору, виправлення, виховання
в праведності (2 Тим. 3:16). Якщо ми досліджуємо
Біблію, читаємо її, застосовуємо в практичному
житті, тоді ми бачимо, у чому вчинили неправиль+
но, за що несемо покарання, як Бог виправляє нас
через обставини і Своє Слово. Усе це необхідно
для духовного вдосконалення.

� Що таке викриття?
Це заклик порівняти свою неправильну поведін+

ку, думки, слова зі Словом Божим. Писання викри+
ває, відкриває нам наші гріхи, які необхідно виспо+
відати і виправити. Якщо цього не відбувається,
Бог посилає покарання, щоб повернути нас на пра+
вильну дорогу, Божу дорогу благочестя і святості.

Підбийте підсумок. Бог карає не тому, що Він
жорстокий чи Йому подобається бачити наші
страждання. Він робить це, щоб напоумити Своїх
дітей, допомогти їм повернутися на правильну до+
рогу, не грішити. Особливо помітна дія Божого на+
поумлення на Церкві, що повинна не тільки дотри+
муватися Божих заповідей, але і відкривати світу
Його славу і любов. Божі діти є особливим, обра+
ним народом, тому Бог дисциплінує нас, щоб ми
більше наближалися до Його досконалості.

Робота над ключовим віршем уроку
Роздайте кожному учневі копію завдання з клю+

човим віршем. Заохотьте тих, хто першим упора+
ється з завданням. Повторіть вірш кілька разів,
чергуючи повторення між командами. Нагадайте
біблійну істину уроку: Біблія вчить, що Бог через
покарання дисциплінує Своїх дітей.

Час творчості
Запропонуйте дітям розділитися на кілька ко+

манд і придумати пантоміму на тему справедливо+
го покарання з Біблії, щоб інші довідалися історію.
Якщо вашим учням важко вибрати сюжет, нага+
дайте їм відомі випадки: вигнання Адама й Єви з
раю, потоп, 10 кар Єгипту, покарання ізраїльсько+
го народу отруйними зміями в пустелі, бунт Корея,
Датана й Авірона, хвороба Маріам, смерть Ананія
і Сапфіри тощо.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Ми рекомендуємо вам уважно прочитати Пса+
лом 62(63) і застосувати його до себе для самооцін+
ки. Важливо постійно оцінювати себе, наскільки ми
близькі до Бога, чи чуємо Його голос, чи прагнемо
до спілкування з Ним. Зробити це нескладно. Дай+
те відповідь на запитання, подані нижче, і ви довіда+
єтеся, наскільки ви близькі до Бога.

+ Молитва для мене – постійний стан душі чи я
молюся від випадку до випадку?

+ Чи читаю я Біблію щодня?
+ Чи проводжу я на початку дня час у спілкуван+

ні з Богом?
+ Чи прагну я відвідувати церкву?
+ Чи часто в мене бувають періоди, коли немає

бажання молитися і читати Біблію?

Ці запитання допоможуть вам визначити свій
духовний стан і в разі потреби виправити його.

Підготовка наочних посібників
Розмножте тести на повторення для учнів (див.

наприкінці уроку).
Приготуйте необхідні матеріали для досліду у

Вступі: булочку, банан чи яблуко, карамельку, пля+
шечку солодкої води і склянку чи пляшку зі зви+
чайною водою.

Наріжте достатню кількість карток розміром
5х10 см з картону червоного, жовтого, зеленого і
синього кольорів для гри в Практичному застосу+
ванні. Виготовте 4 таблички з білого картону роз+
міром 10х20 см і напишіть на них таке: МОЛИТВА,
ЧИТАННЯ СВЯТОГО ПИСЬМА, ВІДВІДУВАННЯ
ЦЕРКВИ, ВЕДЕННЯ ДУХОВНОГО ЩОДЕННИКА.

Виберіть зі старого календаря з видами при+
роди ілюстрацію з зображенням водного джере+
ла – ріки, озера, струмка. Наклейте ілюстрацію
на аркуш ватману, а поруч напишіть слова клю+
чового вірша.

Приготуйте матеріали для Часу творчості:
кольоровий картон формату А+5, маркери, прості
олівці, 3+4 види крупи, зерен чи насіння (кукуруд+
зу, гарбузове чи соняшникове насіння, манку,
рис), клей.

Історична довідка, біблійний словник
Правиця – права рука, символ могутності і

влади.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Вітайте учнів усмішкою, приділіть увагу новень+
ким і тим, хто давно не відвідував уроки. Поцікав+
теся успіхами учнів і благословеннями, що були в
них протягом цього тижня.

Роздайте дітям тест на повторення тем минулих
уроків. Після закінчення роботи нехай учні поміня+
ються своїми тестами із сусідом по парті. Ви про+
читаєте правильні відповіді, а вони перевірять по+
милки. Похваліть тих, хто правильно відповів на
всі запитання.

Час молитви
Запропонуйте підліткам почати урок із молитви

подяки за те, що ви можете вивчати Біблію, молити+
ся, відвідувати церкву. Нехай молитви уроку будуть
спрямовані на прославляння Бога, на прохання Бо+
жої допомоги у нашому духовному зростанні. Спо+
нукайте учнів молитися за те, щоб мати духовну
спрагу до Слова Божого, до спілкування з Богом.

Бог хоче, щоб ми шукали спілкування з Ним щодня
(Псалом 62(63)) 

«Боже – Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе, душа моя прагне до Тебе,
тужить тіло моє за Тобою в країні пустельній і вимученій без води...»

(Псалом 62(63):2) 

$ учні повинні розуміти, що наш духовний ріст вимірюється нашим прагненням 
до спілкування з Богом;

$ спонукати дітей до молитви і читання Біблії

ДУХОВНА СПРАГА – ОЗНАКА
ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ1010
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Час співу
Оберіть ті пісні, які найкраще підходять до теми

уроку, можна вивчити нову. Не забувайте нагаду+
вати дітям, що наш спів для слави Божої особливо
приємний Йому.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Нехай клас уважно розгляне розкладені на ва+
шому столі предмети, і кожний висловиться, що йо+
му більше за все до вподоби з запропонованого.
Коли в класі настане тиша, попросіть дітей закрити
очі та уявити таку картину (говоріть повільно, ви+
разно): «Пустеля, +52 градуси за Цельсієм. Ви
йдете дюнами. Ноги вгрузають у пісок, печуть від
утоми. Губи потріскалися від спеки. Уся шкіра наче
горить від спопеляючого сонця і гарячого суховію.
Подумайте, яке зараз ваше найбільше бажання?»

Візьміть у руки склянку з водою і попросіть ді+
тей відкрити очі. Звичайно, у такій ситуації думки
зайняті одним: «Води!!!». Не потрібні ні банани, ні
тим більше булочки. Тільки проста чиста вода
здатна врятувати вам життя в пустелі. Але чому
ми не замислюємося про неї у звичайних ситуа+
ціях? Вода життєво необхідна. Спробуйте провес+
ти без неї хоча б день – це дуже складно. А три дні
без води призведуть до смерті людини.

Ми, можливо, рідко замислюємося над тим,
наскільки нам життєво необхідний Бог. Якщо ми
не маємо прагнення до Нього – це ознака духовної
хвороби. Давид говорить про Бога як про неза+
мінне й унікальне джерело, що дає підкріплення,
радість і духовне насичення. Давайте звернемося
до Біблії.

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте Псалом 62(63) усім класом по

черзі. Проведіть його обговорення за допомогою
запитань.

� При яких обставинах Давид писав цей псалом?
Давид писав цей псалом, коли знаходився в пу+

стелі Юдейській. Це був важкий період для нього,
тому що він був відлучений від Єрусалима, від ски+
нії і ковчега Заповіту внаслідок заколоту Авесало+
ма. Він реально міг відчути на собі, що таке страш+
на спека і потреба у воді, перебуваючи в пекучій
пустелі. Перебуваючи у важких обставинах, коли
ворогом виявився його рідний син, Давид відчував
особливу потребу в Богові і спілкуванні з Ним.

� Що давало Давидові спілкування з Богом?
Це було для нього способом життя, це було

більше, ніж життя (вірш 4). Душа псалмоспівця

жадала розради і знаходила задоволення в про+
славлянні Бога і вихвалянні Його милості. Давид
виражає впевненість у тому, що його ворогам 
не вдасться посміятися над ним і над його Богом,
тому що Бог на його боці і захищає його.

� Що робив Давид для того, щоб тісно спілкува�
тися з Богом?
1. Він шукав Бога від рання, із самого ранку він

хотів спілкуватися з Ним (вірш 2а).
2. Навіть усі свої тілесні устремління Давид

спрямовує на пошук Бога і прагнення пізна+
ти Його глибше (вірш 2б).

3. Давид прославляє Господа словесно (вірш 4+6).
4. Цар згадує Бога і міркує про Нього навіть у

нічний час (вірш 7).
5. Усією своєю душею Давид пригортається до

Бога (вірш 9).

Завдання №2
Визначте з групою, що значить відчувати ду+

ховну спрагу. Фіксуйте відповіді на дошці.
Прагнути спілкування з Богом (Пс. 62(63):2)
Аналогія з порожньою і безводною пустелею,

де людина прагне фізично, дуже яскраво показує
нам духовну спрагу Давида, що він прагне спілку+
вання з Богом як духовно (молитовно), так і фізич+
но (справами, словами).

Прагнути усвідомлення Божої величі 
(Пс. 62(63):3�4а)

Споглядання Божої сили і слави приносять
Давидові невимовне щастя. Він розуміє і відчуває,
що для нього немає нічого кращого і ціннішого за
милість Господню. Це важливіше, ніж його власне
життя.

Прагнути хвалити Всевишнього 
(Пс. 62(63):4б�9)

Давид висловлює щиру радість при згадці про
те, як Бог допомагав йому, як підтримувала його
рука Господа у важкі хвилини і дні. Давид міркує
про Бога й у нічний час. Він знаходить у тіні Божих
крил спокій і радість, вуста його сповнені хвали.

Бути впевненим у Божій підтримці 
(Пс. 62(63):10�12)

Давид знаходиться в дуже важких обставинах,
але він впевнений у тім, що ворогам не тільки не
вдасться перемогти його, але вони самі зазнають
справедливої кари. У Давида ж буде можливість
продовжити вихваляти Бога і тішитися славній пе+
ремозі, тому що Бог не допустить, щоб восторже+
ствував нечестивий.

Підбийте підсумок. У житті Давида було багато
ситуацій, коли він переживав труднощі, пробле+
ми. Але дивовижним залишається той факт, що
найбільшим його бажанням завжди було прагнен+
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ня перебувати з Богом. Він шукав цього, жадав
усією своєю душею, для нього це було найважли+
вішим, найціннішим, це давало йому душевний
мир, спокій і радість. Це й називається духовним
зростанням.

Для нас приклад Давида – можливість переві+
рити самих себе, наскільки ми прагнемо до пізнан+
ня Бога, як високо цінуємо спілкування з Ним, яких
старань докладаємо, щоб духовно рости.

Практичне застосування
Запропонуйте вашим учням пограти в таку

гру. Розкидайте різнобарвні картки по класу – на
підлогу, столи, вільні стільці. Нехай вийдуть 10
учасників. Скажіть, що їхнє завдання – набрати
собі з цих карток будь+якого кольору стільки,
скільки вони захочуть. Коли всі картки будуть
зібрані, скажіть, що гравці за бажанням можуть
помінятися між собою картками. Коли всі закін+
чать обмін, повідомте, у чому полягала суть гри.
Кожен колір картки мав певну кількість балів:
червоний – 0, синій – 5, жовтий – 10, зелений – мі+
нус 5. Запропонуйте тепер гравцям підрахувати
загальну кількість набраних балів. Оголосіть пе+
реможця, що набрав найбільшу кількість балів.

Тепер поясніть зміст цієї гри. Коли гравці шу+
кали і збирали картки, вони не знали правил. Мо+
же, у когось були самі жовті картки, а він потім
обміняв їх на зелені і втратив бали. А може, нав+
паки, у когось були одні червоні, і він обміняв їх
на трохи жовтих чи синіх і збільшив число балів.
Подібно до цього, якщо ми не знаємо, до чого в
житті прагнути, то починаємо шукати чогось
«кращого», домагатися його будь+якими способа+
ми, розмінювати справжні цінності на «картки»,
що принесуть тільки збитки і розчарування. А
справжні цінності упускаємо.

Якщо згадати Давида, то він чітко знав, що цін+
не в житті, і намагався знаходити це в будь+яких
обставинах, навіть перебуваючи у пустелі, у скрут+
ному становищі. Для нього цим найважливішим
було спілкування з Богом, Його постійна присут+
ність, наставляння, можливість звернутися до Ньо+
го по допомогу і розраду.

Запропонуйте класу перевірити свої серця, чи
шукають вони спілкування з Богом так, як шукав
його Давид (після цього заклику можна помо+
литися).

Поставте дітям запитання:
� Ми вже знаємо, що Давид був названий чоло�
віком за серцем Господа. Що потрібно робити,
щоб отримати таку характеристику?
Прикріплюйте таблички одну за другою до дош+

ки й обговорюйте написане.

МОЛИТВА
Це перша дорога до спілкування з Богом. Мо+

литва – це розмова з Ним, у якій можна висловити
все, що в тебе на душі. Давид молився багато і
часто. З Книги Псалмів ми бачимо, що його молит+
ви були різними – радісними і сумними, молитвами
каяття і повчальними, хвалебними і прохальними.
Якщо ми хочемо знайти істинні цінності, нам треба
ретельніше молитися.

ЧИТАННЯ ПИСАННЯ
Як можна знати волю Бога, не читаючи Його

Слово? Щоб мати успіх і радість у спілкуванні з
Богом, треба не тільки говорити, але і вміти слу+
хати Його голос через Біблію, проповідь, настав+
ляння Святого Духа.

ВІДВІДУВАННЯ ЦЕРКВИ
Давид часто говорив про дім Божий як про міс+

це, де йому хочеться бути найбільше, де він отри+
мує духовне насичення і підтримку, а також роз+
раду і наставляння. Чи любимо ми відвідувати
храм? Чи прагнемо туди всією душею чи йдемо з
примусу, бо так хочуть батьки? Якщо ми дійсно
любимо Бога всією душею, тоді повинні любити і
церкву – дім, де збираються люди, що люблять
Бога, які хочуть прославляти Його й одержувати
повчання один від одного.

ВЕДЕННЯ ДУХОВНОГО ЩОДЕННИКА
Це теж важливий елемент у наближенні до Бо+

га. Як ви думаєте, звідкіля ми довідалися про пе+
реживання Давида? Через Псалми. Але звідкіля
б ми довідалися про ті особисті переживання і
каяття, що Давид спочатку ховав (як у випадку з
Вірсавією)? Ми ніколи не довідалися б про це, як+
що б сам Давид не залишив нам свій духовний
досвід, переданий у Псалмах. Нескладно завести
собі невеликий блокнот за розміром своєї Біблії
чи придбати духовний щоденник і, читаючи Пи+
сання, записувати те, що Господь відкрив особис+
то вам, а також усі Його благословення.

Отже, перевіримо самих себе: чи жадаємо ми
спілкування з Богом усім серцем? Важливо завж+
ди пам’ятати, що саме духовна спрага – ознака
духовного росту. Будемо ж молитися Богу за те,
щоб нам рости і міцніти в Ньому так само, як це
робив Давид.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть підліткам плакат із ключовим віршем.

Зверніть увагу на водне джерело. Скажіть, що во+
да – основа життя кожної істоти. Всі потребують
води, але найбільше кожна істота має потребу в
Богові. Якщо говорити про флору і фауну, то вони
мають потребу в Ньому як у Творці, Який дає їм
життя. Але якщо говорити про людей, то вони, крім
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тієї ж причини, мають потребу в Богові як у Спаси+
телеві, Захисникові, Наставнику, Другові, Батькові
й Улюбленому. Повторіть з учнями вірш кілька ра+
зів. Дайте їм час для самостійного завчання, потім
нехай вони розділяться на пари і розкажуть вірш
один одному.

Час творчості
Пропонуємо вам зробити виріб із природного

матеріалу: на аркуші картону напишіть маркерами
біблійну істину. По краї зробіть рамочку, намалю+
вавши простим олівцем орнамент із квітів, листя,
виноградних грон. Потім викладайте насіння і зер+
но на орнамент, попередньо змазавши їх клеєм.
Виноградне листи можна змазати клеєм і засипа+
ти манкою. Слова істини теж можна прикрасити
зернятками. Готовий виріб можна покрити безбарв+
ним лаком чи лаком для волосся.

Зазнач, істинне чи помилкове твердження,
ставлячи букви І чи П.
__ Покарання Боже – ознака того, що Бог не лю+
бить мене.

__ Співати в церкві можуть тільки профе+
сіонали – це до вподоби Богу.

__ Покарання – спосіб виховання, а не прояв
жорстокості.

__ Батьки дисциплінують своїх дітей, бажаю+
чи їм кращого майбутнього.

__ Бог карає Своїх дітей просто так: треба ж
кого+небудь покарати!

__ Наше поклоніння Богу через спів дуже
приємне для Нього.

__ Покарання має викликати в серці людини
жаль за свій гріх і каяття, бажання виправи+
тися.

__ Ключовий вірш минулого уроку записаний
у Книзі Псалмів.

Бог хоче, щоб ми

шукали спілкування 

з Ним щодня

(Псалом 62(63))
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Цього заняття ви будете говорити з дітьми про
наше ставлення до уряду, а також про те, що гово+
рить Біблія на цю тему. Ви повинні знати і пам’ята+
ти про те, що будь+який правитель поставлений
при владі з волі Божої. Бог контролює це питання,
тому християни повинні замислюватися, яку роль
ця влада грає у великому плані Божому, що вона
значить для Божого народу. Завдання християни+
на – не засуджувати і критикувати існуючу владу,
а молитися за те, щоб мати правильне ставлення
до тієї ситуації, яку створив Бог для здійснення
Своєї волі і Своїх задумів.

Моліться за те, щоб Бог допоміг вам бути слух+
няними владі, що є у вашому місті, у вашій країні.

Знайдіть інформацію про правителів+тиранів,
що влаштовували переслідування на віруючих.

Підготовка наочних посібників
Для Завдання №1 виготовте картки з написа+

ми: ЗМІЦНЕННЯ У ВІРІ, ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛІЇ,
СВІДЧЕННЯ СВІТОВІ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗВЕР+
ТАННЯ ДО БОГА ЗА ДОПОМОГОЮ. Також приго+
туйте картки з іменами правителів: МОЙСЕЙ,
САУЛ, СОЛОМОН, ЄРОВОАМ, ЄЗЕКІЯ, МАНАСІЯ,
НАВУХОДОНОСОР, ІРОД.

Приготуйте криптограми за кількістю учнів для
розгадування ключового вірша (див. у кінці уроку).

Історична довідка, біблійний словник
Святе Письмо закликає віруючих коритися вла+

ді (1 Петр. 2:13+14; Рим. 13:1+7; Тит. 3:1) і молити+
ся за них (Єр. 29:7; 1 Тим. 2:1+3).

Мойсей – вождь ізраїльського народу. Господь
вибрав його для звільнення Свого народу з єгипет+
ського рабства. Мойсей названий найлагіднішим

із усіх людей на землі. Він справедливо судив ізра+
їльський народ, любив, молився за нього, незва+
жаючи на неслухняність ізраїльтян.

Саул – перший ізраїльський цар. Був дуже кра+
сивий зовні. Почав своє правління в слухняності
Господу, але потім загордився і перестав слухати+
ся Божого голосу. Неодноразово намагався убити
Божого обранця Давида. Вів успішні війни, але за
своє відступництво був відкинутий і загинув у бою
з филистимлянами.

Соломон – син царя Давида. Побудував пер+
ший Божий храм. Майже в усі дні його правління в
землі Ізраїльській не було воєн. Соломон був над+
звичайно мудрим і забезпеченим. При ньому зо+
лото і срібло цінувалися не вище за камені, таким
багатим він зробив Ізраїль. Був дуже слухняний
Богу, але потім узяв собі кілька сотень іноземних
дружин і наложниць, що схилили його серце до
різних ідолів. За це Бог пророчив, що Ізраїльське
царство буде розділено, що і трапилося за прав+
ління його сина Рехав’ама.

Єровоам – перший цар 10 ізраїльських племен
(Північного Царства) після розділення Ізраїльсько+
го царства. Схилив свій народ до ідолопоклонства,
поставивши двох тельців для поклоніння і призна+
чивши жерців. Усі нечестиві царі відзначені в Біблії
такою характеристикою: «Ходив він усією дорогою
Єровоама, сина Неватового, та в гріхах його, яки+
ми вводив у гріх Ізраїля».

Єзекія – один із найблагочестивіших юдейсь+
ких царів. Упорядкував після запустіння дім Бо+
жий, закликав до очищення священиків і Левитів,
зробив Пасху, що не відбувалася багато років,
очистив Юдею від ідолів. При навалі асирійського
царя Санхеріва зміцнював народ сподіваннями на
Господа.

Манасія – син Єзекії, один з нечестивих ізра+
їльських царів, при якому процвітало ідолопоклон+

Біблія вчить, що всяка влада – від Бога
(Псалом 82(83)$83(84) 

«Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, 
як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога» 

(Римлян 13:1) 

$ показати учням, що будь$яка влада призначається з волі Божої;
$ спонукати підлітків молитися за начальство і скорятися йому

ЧИЯ ВЛАДА?1111
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ство, приношення в жертву дітей, ворожіння і га+
дання, викликання мертвих. Манасія поставив у
домі Божому ідола. За своє нечестя був поведе+
ний у полон асирійським царем, після чого пока+
явся перед Богом, і Той повернув йому волю. По+
вернувшись, Манасія зруйнував усіх ідолів, відно+
вив поклоніння і жертвоприношення Господу.

Навуходоносор – вавилонський цар, що во+
лодів надзвичайною владою і могутністю. За+
брав увесь юдейський народ у полон. Після того,
як став свідком чудесного спасіння трьох єврей+
ських чоловіків (Дан. 3), розіслав по всьому своє+
му царству веління про вшанування Бога Ізраїле+
вого. Свого часу, не послухавшись пророцтва
Даниїла про те, що буде покараний, якщо не впо+
кориться перед Богом, Навуходоносор був по+
збавлений розуму і жив, як дикий звір. Після за+
кінчення покарання розум його було повернуто,
він знову почав правити, прославив і возвеличив
Бога (Дан. 4).

Ірод (Великий) – другий син прокуратора
Юдеї Антипатра і його дружини+аравітянки Ки+
при. У своєму прагненні до влади Ірод не гребу+
вав ніякими засобами. Із самого початку свого
правління усував своїх супротивників, до числа
яких увійшли навіть його дружина і діти. Народ+
ження Ісуса і побиття немовлят у Віфлеємі припа+
дає на кінець царювання Ірода.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Будьте відкриті для ваших учнів, для бесіди з
ними, дайте їм відчути, що ви щиро раді бачити
їх на уроці.

Час молитви
Нехай на початку уроку помоляться всі охочі.

Наприкінці уроку помоліться всі за керівників ва+
шої церкви, начальство вашого міста чи села й
уряд країни. Просіть у Бога сили і слухняності бу+
ти взірцем для навколишніх у правильному став+
ленні до влади, а також бути вдячними за тих
правителів, що сьогодні при владі.

Час співу
Повторіть пісні, які ви співали минулого уроку.

Нехай сьогодні пісні запропонують хлопчики.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте вашим учням назвати найвідо+
міших великих правителів, яких вони знають з іс+

торії. Записуйте їх на дошці. Це можуть бути
Олександр Македонський, Чингісхан, Петро 1,
Гітлер, Сталін, Наполеон тощо. Запитайте, чим ці
люди відзначилися, що особливого зробили. Яке
в них було ставлення до віруючих у Бога? Кого з
цих людей можна було б назвати правителем,
посланим Богом?

Нехай ваші учні обґрунтують свою відповідь.
Підведіть підсумки обговорення: за багато сто+
літь світової історії людство бачило безліч прави+
телів – добрих і злих, справедливих і несправед+
ливих, тих, що дбали про свій народ, і тих, що
дбали лише про себе. Як ми повинні ставитися
до правителів нині? Що говорить про це Біблія?
На ці запитання ми намагатимемося знайти від+
повідь на сьогоднішньому уроці.

Робота над темою
Біблія також дає нам опис багатьох правите+

лів – з народу Божого і з язичників. Ми бачимо,
що кожний з них певним чином ставився до на+
роду Божого: хто добре, а хто погано. Деякі пра+
вителі піклувалися про народ, а інші вводили
його в гріх. Також Біблія розповідає про правите+
лів, що були загарбниками і брали Божий народ
у полон.

Завдання №1
Розділіть клас на 4+6 груп і роздайте кожній по

картці з ім’ям правителя. Нехай кожна група оха+
рактеризує його: яким він був, яку роль зіграв у до+
лі Божого народу. (Якщо групі важко з охарактери+
зувати, поміняйте їй картку на запасну). Після 5 хв.
підготовки проведіть обговорення. Запитуйте про
кожного правителя: чи можна сказати щось про
його віру в Бога?

Підбийте підсумок. Дійсно, правителів було ду+
же багато і всі вони по+різному ставилися до на+
роду Божого. Про таких, як Мойсей, Соломон чи
Єзекія нескладно сказати, що вони – Божі по+
сланники, але Єровоам, що ввів Ізраїль у гріх, –
то вже аж ніяк!

Розкажіть підліткам про якого+небудь правите+
ля+тирана, наприклад про Нерона, що безжалісно
переслідував ранньохристиянську церкву, чи про
Сталіна – скільки загинуло при ньому віруючих; чи
скільки було знищено євреїв при Гітлері в часи
Другої світової війни. Запитайте, що можна сказа+
ти про таких правителів? Вислухайте версії учнів,
а потім запропонуйте прочитати Рим. 13:1. Вихо+
дячи з цього вірша, ми можемо визначити, що
всякий правитель – від Бога, і з Його волі на сво+
їй урядовій посаді стоїть кожен із можновладців.
Поставте запитання:
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� Чому ж Бог допускає таких людей до влади?
Вислухайте відповіді класу. На це є кілька

причин.
1. Насамперед, нам варто пам’ятати місце Пи+

сання Рим. 8:28 про те, що тим, хто любить Бога,
все допомагає на добре. а виходить, навіть жорс+
токі правителі.

2. Бог використовував вищу владу для пока+
рання народу ізраїльського, який провинився, як
це було у випадку з Навуходоносором, що захо+
пив Юдею в полон, розгромив міста. Багато юде+
їв загинули, а основна частина була забрана в
полон. Це було виконанням Божого попереджен+
ня про покарання народу за його гріхи й ідолопо+
клонство.

3. Коли при правителях+тиранах християни
вмирали на аренах цирків і амфітеатрів, бували
спалені чи розп’яті, гинули в газових камерах і на
рудниках, це приносило величезні духовні плоди
(прикріплюйте на дошку по одній відповідній
картці):

+ Церква сильно змінювалася у вірі і проходжен+
ні за Богом.

+ Слово Боже поширювалося світом, тому що
християни ховалися від переслідувань і пере+
їжджали в інші міста і провінції.

+ Віра християн, що гинуть, була сильним свід+
ченням для невіруючих, і багато хто прийняли
Христа, бачачи несправедливі страждання,
смерть і всепрощення Його послідовників.

+ Це було випробуванням любові і вірності хрис+
тиян своєму Спасителеві.

+ У важких обставинах віруючі люди звертають+
ся до свого єдиного Спасителя і Захисника,
від Якого може прийти допомога – Господа
Ісуса Христа.

Це лише деякі моменти, коли Бог так надзви+
чайно перетворює горе на користь для людей.
Виходячи з усього згаданого, ми можемо на прак+
тиці переконатися в словах Біблії, що всяка вла+
да – від Бога.

Завдання №2
Що ж робить народ у дні горя і труднощів від

руки правителів? Розділіть клас на 2 групи і дай+
те кожній по Псалму для вивчення (82(83) і
83(84)), щоб з’ясувати, у яких обставинах перебу+
вав псалмоспівець і його народ, що їх тішило, а
що пригнічувало.

Псалом 82(83) говорить про потребу в допо+
мозі і порятунку від ворогів, що прагнули завою+
вати Божий народ, поневолити їх. Люди просили
в Бога спасіння від руки правителів і захисту. Це
підтверджує той пункт, що Бог хоче, щоб Його

народ звертався до Нього за допомогою, усві+
домлював свою потребу в Богові як у Спасителе+
ві. Псалом 83(84) показує нам, як треба ставити+
ся до правителів: молитися за них. Також цей
Псалом зосереджує увагу народу на тому, що їх+
ній захист – тільки в Бозі, Він – милостивий Тво+
рець і наш Небесний Отець.

Отже, Бог посилає владу в цьому світі. І навіть
якщо вони ставляться до віруючих не так, як нам
хотілося б, це не означає, що Бог не контролює це
питання. Все в Його руках, і Він не допускає Своїм
дітям випробування більше, ніж вони можуть ви+
тримати, чи тоді, коли в цьому немає гострої
необхідності для здійснення Його задуму. Більш
того, Він Сам допомагає віруючому зносити кожне
випробування.

Практичне застосування
Як нам ставитися до влади і правителів? На+

самперед варто зрозуміти, що мова йде про всі
сфери влади. Розгляньте запропоновані нижче по+
силання і складіть на дошці список порад, як нам
ставитися до влади будь+якого виду.

+ Влада батьків: Вихід 20:12; Лев. 19:3; Еф. 6:1+3.
+ Влада на роботі (у школі): 1 Петр. 2:18; 

Еф. 6:5+8.
+ Церковна влада: 1 Петр. 2:17; 1 Тим. 5:17.
+ Уряд у країні: 1 Петр. 2:13+14; Рим. 13:1+5; 

1 Тим. 2:1+3.

У вас має вийти приблизно такий список:
• поважати;
• коритися;
• любити;
• виконувати доручення від душі, з ретельністю;
• молитися за них.

Підкресліть, що для нас не має бути відмінності
між церковною владою – пресвітерами, диякона+
ми – і урядом у країні. Як віруючі люди, ми повин+
ні показувати приклад покори тим, хто призначе+
ний над нами керівником, навіть якщо вони не та+
кі, як нам хотілося б. Зробіть акцент на тому, що
одним із важливих моментів є наша молитва за
правителів. Запропонуйте вашим учням помоли+
тися за них негайно і просити в Бога благословен+
ня і мудрості для них, а також їхньої прихильності
до християн, щоб Слово Боже поширювалося.

Робота над ключовим віршем уроку
Роздайте класу головоломку з віршем. Нехай

вони розгадають її, дописавши в кожній букві лі+
нії, яких не вистачає. Скажіть, що іноді в нашому
житті ми теж не можемо зрозуміти, чому все це
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відбувається з нами, і ми переживаємо неприєм+
ні моменти. Але коли ми довіряємося Богу, Він
проясняє нам ситуацію, даючи зрозуміти, що до
чого. Повторіть вірш із класом до повного за+
пам’ятовування.

Час творчості
Поділіть клас на дві групи і проведіть змагання.

Одна група буде називати добрих і благочестивих
правителів, а інша – злих і нечестивих. Нагородіть
команду, яка назве більше імен.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Чи замислювалися ви над тим, що наше життя
цілком і повністю залежить від Бога і Його заду+
мів? У Нього є задум для кожної Своєї дитини.
Знаючи, що Бог добрий, ми можемо бути впевне+
ні, що Його задуми для нас прекрасні.

Моліться за своє життя, за плани, що ви скла+
даєте на майбутнє, за пріоритети. Визначте, яке
місце займає Бог і Його Слово у вашому житті.
Чи запитуєте ви поради в Нього, чи дієте на свій
розсуд?

Прочитайте матеріали до уроку, продумайте
всі деталі заняття, щоб ви вільно володіли мате+
ріалом.

Підготовка наочних посібників
Роздрукуйте Псалом 89(90) на папері формату

А+4 за кількістю учнів для Завдання №1, а також
підготуйте кольорові олівці.

Напишіть біблійний вірш на плакаті у вигляді
великого плану чи розпорядку дня: проставте ну+
мерацію, оформіть відповідно сам вірш.

Приготуйте картки з кольорового двосторон+
нього паперу і фломастери для Часу творчості.

Історична довідка, біблійний словник
Пріоритет – чільне, головне становище.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Вітайте ваших учнів радісно, не забудьте пого+
ворити з тими, хто буває рідко на заняттях. Нама+
гайтеся з’ясувати причину їхньої відсутності. Запи+
тайте про те, чи не потребують підлітки допомоги і
підтримки. Цікавтеся успіхами учнів у духовному
зростанні, молитовному житті, навчанні.

Час молитви
Помоліться на початку уроку методом моли+

товної бесіди (див. обкладинку Робочого зошита).
Нехай кожен учень подякує Богу за якесь одне
благословення, яке отримав він протягом цього
тижня. Наприкінці уроку помоліться ви, щоб Бог
допоміг вам і вашим учням звіряти свої плани з
планами Бога, не забувати просити в Нього муд+
рості все робити згідно з Його волею.

Час співу
Нехай на сьогоднішньому вашому занятті пісні

пропонують дівчатка. Тема – Божа воля, розсудли+
вість, довір’я Богу. Заспівайте ті пісні, які ви давно
не співали.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте учням написати короткий план
на майбутній день, тиждень, місяць і рік. Куди во+
ни планують піти, що будуть робити, з ким будуть
зустрічатися, що намагатимуться встигнути зроби+
ти за той чи інший проміжок часу. Потім запропо+
нуйте їм поділитися тим, що вони написали, а по+
тім попросіть написати, що може перешкодити
здійсненню їхніх задумів.

Планувати ми можемо що завгодно і скільки
завгодно. Люди складають графіки і плани, щоб

Бог хоче, щоб ми будували свої плани згідно з  Його волею
(Псалом 89(90)) 

«Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре!» 
(Псалом 89(90):12) 

$ діти  повинні знати, що свої плани потрібно будувати відповідно до Божої волі;
$ спонукати учнів шукати мудрості в Слові Божому

ПЛАНИ І ПРІОРИТЕТИ1212

Розпорядок життя

1. Навчи нас лічити отак наші дні.

2. Щоб ми набули серце мудре.

3. Псалом 89(90):12
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домогтися успіху в житті. Так часто робимо і ми,
якщо забуваємо про те, що успіх залежить не від
нас, а від Бога, Який усе тримає у Своїх руках.
Скільки разів людина планувала свої справи, про+
думувала кожну деталь, але в останній момент усе
«зривалося» і плани зазнавали краху. Чому так
трапляється? Що потрібно робити, щоб уміти скла+
дати успішні плани, які не будуть руйнуватися?

На ці запитання ми знайдемо відповідь у Слові
Божому.

Робота над темою
Завдання №1
Розділіть клас на групи по 3 особи в кожній і

роздайте кожному роздруковані тексти Псалма
89(90) і кольорові олівці. Тут вони можуть робити
позначки, підкреслювати і виділяти вірші так, як їм
зручно. Напишіть на дошці спільні для всіх груп за+
питання, відповівши на які вони проведуть спільне
обговорення.

1. Хто автор Псалма і ким він був?
2. На які значеннєві уривки можна поділити
Псалом?
3. Які основні прохання автора до Бога?
4. Що важливого ми можемо взяти для себе з
цього Псалма?

Дайте групам 15 хвилин для роботи.
1. Хто автор Псалма і ким він був?
Автор псалма – Мойсей (інформація дана в іс+

торичній довідці уроку №11), це його молитва до
Бога, у якій він висловлює свої переживання і бла+
гання.

2. На які значеннєві уривки можна поділити
Псалом?
Розділити цей псалом можна на 2 значеннєвих

уривки:
+ про скороминущість людського буття

(89(90):2+12);
+ благання до Бога (89(90):13+17).
У першій частині псалма Мойсей говорить про

те, яке швидкоплинне життя людей, він підкрес+
лює це, порівнюючи його з існуванням і приро+
дою Бога, Який вічний, Котрий є Творцем, три+
має все у Своїх руках і бачить те, чого не може
бачити людина. Бог може карати людей за гріхи,
може скоротити їхні дні. Людина може багато ду+
мати про себе і про своє життя, може складати
плани на роки вперед, але Бог править обстави+
нами. Він може дозволити планам здійснитися чи
ні, Він може повести людину зовсім іншою доро+
гою і змінити хід її життя. Для прикладу можна
згадати ситуацію, у якій знаходився сам Мойсей.
Народ, яким він керував, був неприборканим і

буйним. Спочатку, коли Бог вивів їх з Єгипту,
здавалося, розпорядок подальшого їхнього жит+
тя ясний:

1. Пройти через пустелю.
2. Завоювати Ханаанську землю.
3. Осісти в ній і жити.
Так міг міркувати кожен, хто виходив із рабства.

Але Бог розпорядився інакше. Він хотів навчити із+
раїльський народ звіряти свої плани з Його плана+
ми, їхню волю – з Його. На це пішло 40 років. При+
чина цього – не Божа жорстокість, а затятість
євреїв, що не бажали скоритися своєму Творцю.

В 2+й частині Псалма Мойсей волає до Бога,
молячи Його про милість.

3. Які основні прохання автора до Бога?
Мойсей молиться Богу за народ і за те, щоб Бог

навчив нас так планувати своє життя, щоб мати
мудрість у кожній справі і вчинкові, щоб роки, ви+
трачені на цю науку, не були даремними. Мойсей
просить милості в Бога до свого народу, що так
погано вчиться смиренності і не бажає жити за
планом Божим. Також Мойсей просить Божої ми+
лості, бо всі наші беззаконня – перед Його облич+
чям, їх не можна спокутувати, Бог може тільки
простити їх нам.

4. Що важливого ми можемо взяти для себе з
Псалма 89(90)?
Ми можемо зробити для себе висновок: для то+

го, щоб у нашому житті були присутні успіх і Гос+
поднє благословення, його треба планувати відпо+
відно до задумів Божих.

Практичне застосування
Роздайте учням посилання і прочитайте, що го+

ворить Біблія про плани і пріоритети.
+ Пс. 36(37):3+7а – покладайся на Господа, до+

тримуйся Його заповідей і відкривай перед Ним
свої бажання;

+ Пр. 16:3 – довіряй Господу, і Він буде тебе
благословляти;

+ Пр. 19:21 – у людини багато задумів, але збу+
деться тільки визначене Богом;

+ Пр. 27:1 – ми не знаємо, що буде з нами завт+
ра, тому просто не можемо будувати плани за
своєю волею;

+ Єр. 29:11+14; Рим. 12:2 – Бог має щодо нас за+
думи, і вони – найкраще, що можна придумати;

+ Як. 4:13+16 – будувати плани, не враховуючи
волі Божої – це гордовитість і марнославство.

Отже, Біблія говорить нам про те, що здійснен+
ня всіх наших задумів знаходиться в руці Божій, і
Він хоче, щоб ми будували свої плани відповідно
до Його волі, тому що вона є «добро, приємність та
досконалість».
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Поставте класу запитання:
� Як можна віддати свої плани в руки Божі?
У молитві через смиренність перед Богом, упо+

ваючи на Його милість і довіряючи Йому навіть у
малому.

Запропонуйте учням подумати над тим, які
плани можуть бути не до вподоби Богу і Він 
не благословить їх. Нехай знову звернуться до
свого списку з планами і відзначать галочкою,
які з них можуть бути не до вподоби Богу. Може,
ми ставимо на перше місце те, що Богу неприєм+
но, і прагнемо до здійснення цього. Але Бог хоче,
щоб ми ставили на перше місце Його волю, усві+
домлюючи, що вона – найкраща для нас.

Розкажіть дітям історію з життя:
«В одному місті жили двоє молодих християн.

Вони були друзями і часто розмовляли про плани
на майбутнє. Обоє вони хотіли служити Богу і ви+
конувати Його волю. Минули роки, ці юнаки одру+
жилися, обзавелися дітьми. І ось настав момент,
коли пастор їхньої церкви запропонував їм узяти
відповідальність за якесь певне служіння. Перший
сказав: «Що ж, добре, я хочу і можу потрудитися
для Господа». Вдома він молився за те, щоб Гос+
подь підтримав його плани і максимально викори+
стовував у служінні. Незабаром він почав нести
служіння в невеликій дочірній церкві. Другий же
сказав: «Що ви! У мене родина, я не можу». Цей
чоловік навіть не запитував Бога, чи є у Нього за+
дум використати Він його в служінні Собі. Його
проведення часу з родиною полягало в тім, що він
дивився щовечора з дітьми телевізор.

Минули роки. І що можна було побачити в жит+
ті цих людей? Перший став місіонером, усі його ді+

ти виросли християнами, це прекрасна родина. А
другий так і не несе служіння, а діти, яким він «при+
діляв так багато часу», стали невіруючими, нікого
з них немає в церкві.

Ось як небезпечно планувати, не запитуючи
Бога і Його волі щодо себе і свого життя. Нехай ця
історія буде наукою для кожного, хто будує плани,
не радячись з Богом.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть дітям вірш, написаний на плакаті у

вигляді розпорядку дня. Скажіть, що ми можемо
писати плани і складати розпорядки на роки впе+
ред, але збудеться лише призначене Господом.
Бог хоче, щоб ми будували свої плани відповідно
до Його волі, тому ми повинні в смиренності відда+
ти Йому наші бажання і просити в Нього мудрості
і благословення на них. Якщо людина сподіваєть+
ся на себе щодо успіху своєї справи і задумів, у її
житті може повторитися історія затятого і норов+
ливого єврейського народу, багато хто з нього так
і не ввійшов в обітовану землю і помер у пустелі
за свавілля.

Повторіть вірш кілька разів для запам’ятовуван+
ня. Нехай позмагаються хлопчики з дівчатками.

Час творчості
Роздайте дітям необхідні матеріали. Нехай вони

перепишуть на один бік аркуша всі бажані Богу
плани, які вони писали на майбутнє, а з другого
боку напишуть біблійний вірш, який буде їм нага+
дувати про те, що всі плани – у руці Господа і до
Нього треба йти з проханням за їхнє здійснення.
Дні наші треба обчислювати так, щоб мати мудре
серце, яке може дати тільки Бог.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Чи вірите ви в чудеса? Біблія нам багато гово+
рить про них. Усі вони свідчать людям про силу
Божу, про те, як Бог діє в житті Своїх дітей. Божі
чудеса відбуваються і сьогодні, і ваше життя є
свідченням того. Хіба не чудо, що Бог знайшов
вас у світі хаосу, привернув до Себе, дарував у
Христі нову природу і зробив Своїм дитям? За+
мисліться над тим, які благодіяння давав вам Бог
у житті, що сталося з вами чи, можливо, з ваши+
ми близькими, яке чудо зробив Всевишній як свід+
чення про Себе і Свою силу. Подякуйте Йому за
кожне чудо, виявлене у вашому житті, будьте гото+
ві поділитися цим з іншими людьми. Життя хрис+
тиян по цілій землі – свідчення Божих чудес: Його
любові, милості і терпіння.

Підготовка наочних посібників
Напишіть кілька вивчених ключових віршів на

аркушах картону (бажано використовувати для
цього ручки чи фломастери різних кольорів) і роз+
ріжте їх у вигляді пазлів. Складіть кожен комплект
в окремий пакет чи коробку.

Розмножте за кількістю учнів шифровки з біб+
лійним віршем.

Приготуйте папір і ручки для твору в Часі твор+
чості.

Історична довідка, біблійний словник
Десять повелінь у Псалмі 104(105):1+5 заклика+

ють Ізраїль пам’ятати і звіщати про дивовижні діла
Божі, котрі були результатом заповіту Бога з Авра+
амом: дякуйте, кличте, звіщайте, співайте, грайте,
говоріть, хваліться, тіштеся, шукайте сили Госпо+
да, шукайте лице Господа. Усі названі дієслова є
дієсловами дії, що спонукають людину прославля+
ти Бога.

Чудо – подія, що виходить за рамки звичай+
ного людського досвіду. Чудо відбувається силою,
не властивою природі людини, і тому її називають
надприродною. Істинне чудо твориться Божою си+
лою і завжди спрямоване на прославлення Бога.
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Бог хоче, щоб ми пам’ятали про Його благодіяння і чудеса 
та свідчили про них людям
(Псалом 104(105)$105(106)) 

«Дякуйте Господу, кличте Ім’я Його, 
серед народів звіщайте про чини Його!» (Псалом 104(105):1) 

$ учні повинні зрозуміти, що Божі чудеса свідчать світу про Його силу, 
владу і любов;

$ спонукати підлітків свідчити про Божі благодіяння всім людям

БОЖІ ЧУДЕСА –
СВІДЧЕННЯ СВІТОВІ1313

«Знайте, що Господь – Бог

Він, Він нас учинив, і Його 

ми, – Його ми народ та отара

Його пасовиська»

(Псалом 99(100):3)
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ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть у клас раніше, підготуйтеся до уроку.
Розкладіть на окремому столі пазли на повторен+
ня ключових віршів. Зустрічайте учнів привітно,
нехай вони відчують, що ви раді їх бачити.

Поділіть клас на команди відповідно до кількості
віршів. Нехай кожна команда стане біля свого сто+
лу. По одному гравцю від команди повинні підійти і
вибрати комплект пазлів. За вашим сигналом учні
повинні почати збирати ключовий вірш. Команда,
яка першою впоралася з завданням, повинна під+
няти руки вгору і розказати зібраний вірш.

Час молитви
Помоліться на початку уроку і подякуйте за ще

одну можливість зібратися для вивчення Біблії і
прославлення Бога. Помоліться за тих, хто відсутній
на уроці чи рідко приходить на заняття. Наприкінці
уроку нехай помоляться всі охочі і ваш помічник.

Час співу
Заспівайте сьогодні пісні, які будуть спрямовані

на наше свідчення про Бога і Його силу.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте вашим учням ситуацію для роз+
мірковування, поставивши запитання:

� Якби вас врятувала якась людина, коли ви,
допустимо, провалилися взимку під лід, як би
ви поводилися стосовно неї?
Вислухайте варіанти відповідей. Напевно, якби

нас врятували від неминучої загибелі, ми ніколи 
не забули б цієї людини і того, що вона зробила
для нас. Ми б розповідали кожному, як чудово
врятувалися і завдяки кому живі. Якби в нас була
можливість, ми б, звичайно, намагалися б віддячи+
ти цій людині, подружитися з нею, щоб не забува+
ти того, що вона зробила у нашому житті. Можли+
во, багато хто так і роблять, коли в їхньому житті
трапляється щось неймовірне, особливе, те, що ми
називаємо чудом. А потім? Потім вони зазвичай
забувають те, що сталося, чи навіть можуть запи+
тувати себе: «А чи взагалі було те чудо? Можливо,
це просто збіг обставин, випадковість?».

Сьогодні на уроці ми поговоримо про Божі чуде+
са і про те, як треба на них реагувати.

Робота над темою
Завдання №1
Напишіть на дошці завдання для всього класу.

1. Прочитати Псалом 104(105).
2. Визначити, про кого йде мова.
3. Вибрати всі чудеса, що створив Бог.
Дайте класу час для виконання роботи, а потім

проведіть обговорення.
Про кого йде мова 
Псалом 104(105) дає нам опис того, як Бог веде

Свій народ від часів Авраама і до заселення в зем+
лю Ханаанську.

Божі чудеса
Бог створив багато чудес у житті Свого народу:
• пообіцяв дати й свого часу дав прекрасну зем+

лю у володіння (вірш 8+11,44+45);
• захищав від будь+яких ворогів, незважаючи на

нечисленність Свого народу (вірш 12+15);
• провів Йосипа від в’язниці до становища дру+

гої людини в Єгипті (вірш 16+22);
• через Йосипа оселив Ізраїль у Єгипті, щоб

врятувати їх від голоду (вірш 23);
• надзвичайно розмножив Свій народ за роки

їхнього життя в Єгипті (вірш 24);
• через 10 кар над Єгиптом виявив Свою силу,

щоб єгипетські ідоли були посоромлені, а Божий
народ зміцнився у вірі у свого Бога (вірш 25+36);

• вивів Ізраїль з Єгипту з багатими дарунками і
міцним здоров’ям (вірш 37);

• єгиптяни, незважаючи на колишню впертість,
були тепер раді виходу Ізраїля, тому що були наля+
кані силою і чудесами Божими (вірш 38);

• чудесним чином піклувався про Свій народ у
пустелі (вірш 37+43).

Завдання №2
Тепер запропонуйте учням дослідити Псалом

105(106) і заповнити стовпчики таблиці в Робочо+
му зошиті. Розділіть дошку на 4 стовпчики (див.
Робочий зошит, завдання) і записуйте висновки
разом із класом.

Реакція Ізраїля на чудеса Бога
1. Пс. 105(106):6+7 – грішать проти Бога, забу+

ли чудеса, виявлені в Єгипті, нарікають на
Господа.

2. Пс. 105(106):12+14 – спочатку прославили
Бога, але незабаром знову про все забули,
стали спокушати Бога.

3. Пс. 105(106):16 – заздрили владі Мойсея й Ааро+
на, через яких були виявлені чудеса в Єгипті.

4. Пс. 105(106):19+22 – зробили ідола, забули
свого Спасителя і Його чудеса.

5. Пс. 105(106):24+25 – бояться входити в обіто+
вану землю, не вірять Богу, не слухаються
Його і нарікають на Нього.

6. Пс. 105(106):28+29а – поклоняються ідолу,
роблять гидоту перед обличчям Господнім.
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7. Пс. 105(106):32а,33 – знову не вірять у Божу
силу, що Він може послати їм воду, грішить
навіть Мойсей.

8. Пс. 105(106):34+39 – не винищують за велін+
ням Бога розпусні язичницькі народи, змішу+
ються з ними, займаються ідолопоклонством,
приносять у жертву своїх дітей, оскверняють
себе.

9. Пс. 105(106):43 – дратують Бога своєю впер+
тістю.

Божа дія у відповідь
1. Пс. 105(106):8+11 – спасає народ заради Сво+

го Імені і щоб виявити Свою могутність.
2. Пс. 105(106):15 – виконує бажання народу, але

при цьому карає його.
3. Пс. 105(106):17+18 – під тими, хто нарікав, роз+

крилася земля і поглинула їх, на нечестивих
сходить вогонь від Господа.

4. Пс. 105(106):23 – хоче винищити, але не ро+
бить цього за молитвою Мойсея.

5. Пс. 105(106):26+27 – карає.
6. Пс. 105(106):29б+31 – посилає заразу, але за

молитвою Пінхаса зупиняє покарання.
7. Пс. 105(106):32б – Мойсей не входить в обі+

товану землю.
8. Пс. 105(106):40+42 – віддає народ у руки язич+

ників.
9. Пс. 105(106):44+46 – багато разів спасає

Свій народ, відповідає на його благання під
час скорботи, до нього викликає співчуття у
ворогів.

Отже, Бог не раз показував Своєму народу
безліч чудес, а він на це відповідав забудькуваті+
стю і гріхом. Згодом усе гарне і чудесне забувало+
ся, люди знову не вірили Богу, знову грішили. Але
Бог хоче, щоб ми пам’ятали про Його благодіяння
і чудеса та свідчили про них іншим.

Запитайте в класу:
� А як буває в нашому житті? Чи вірите ви в чу�
деса? Чому?
Вислухайте думку всіх охочих відповісти. У

житті віруючих людей часто трапляються чудеса,
коли вони моляться Богу. Це може бути видужан+
ня чи зцілення від тривалої хвороби. Ми повинні
пам’ятати, що Бог робить чудеса за Своєю волею
і для того, щоб Ім’я Господа прославилося. Але
не меншим чудом є і такий приклад, коли щирий
християнин не може побороти в собі неприязні
до якої+небудь людини і просить у Бога дати
йому смиренність і любов. І це відбувається! Із+
раїльтяни були свідками багатьох Божих чудес,
але воля Божа полягає в тому, щоб Його діти
пам’ятали про Його благодіяння і чудеса та свід+
чили про них людям.

Практичне застосування
Більшість людей у світі не вірять у чудеса. На

їхню думку, ця тема підходить для казок чи ди+
тячого сприйняття. Вони вірять у спритність рук
фокусника, мистецтво лікарів чи «щасливий збіг
обставин». А чи віримо ми в справжні, реальні чу+
деса, що чинить Бог? Біблія багато розповідає
нам про них як про свідчення Божої сили і влади,
але, на жаль, є багато віруючих людей, що запе+
речують реальність чудес у Слові Божому. Вони
воліють дати раціональне пояснення кожному чу+
ду. Але не вірити в чудеса, описані в Біблії, зна+
чить заперечувати Божу могутність чинити їх, а
також брати під сумнів істинність самої Біблії.

Звичайно, Бог не перестав творити чудеса, то+
му що Він незмінний, просто ми повинні бути уваж+
ними, щоб помічати їх не тільки в Писанні, але й у
нашому житті.

� Як же нам ставитися до Божих чудес?
Вислухайте відповіді дітей і підведіть їх до тако+

го висновку:
+ Бути уважними до чудесних Божих благодіянь,

які Він посилає нам чи нашим братам і сестрам.
+ Бути вдячними Богу за чудеса, про які ми чита+

ємо в Біблії і які Він виявляє в нашому житті.
+ Розповідати навколишнім про те, яке головне

чудо створив у нашому житті Бог – визволив
від влади гріха і смерті, змінив нас, дав вічне
життя!

Поділіться з класом своїм власним свідченням і
розкажіть про яке+небудь чудо, яке Бог вчинив у
вашому житті.

Робота над ключовим віршем уроку
Роздайте учням шифрограми. Нехай вони знай+

дуть серед букв слова, що записані по горизонта+
лі, вертикалі і діагоналі, і складуть їх у ключовий
вірш. Скажіть, що ми іноді не зауважуємо чудес,
які творить в нашому житті Бог, і тоді нам треба
точно так само, як слова серед ланцюжків літер,
уважно пошукати їх, щоб прославити Господа,
адже Він хоче, щоб ми пам’ятали про Його благо+
діяння і чудеса та свідчили про них людям.

Похваліть дітей, що першими впоралися з зав+
данням, порівняйте за Біблією, чи правильно вони
склали слова у вірші. Нехай учні повторять його
для запам’ятовування хоча б по разу кожний.

Час творчості
Запропонуйте дітям написати про Боже чудо у

своєму житті, яке вони пам’ятають і цінують більше
за все. Роздайте папір і ручки та дайте час 10 хв.,
після чого попросіть бажаючих поділитися своїми
записами.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Чи любите ви читати Книгу приповістей? Чи
багато ви берете звідтіля для себе корисної ін+
формації? Ця книга наповнена мудрими порада+
ми, що допомагають у повсякденному житті і на+
ставляють на правильну дорогу і вас у вашому
проходженні за Христом, і підлітків із самого по+
чатку їхнього шляху. Діти підліткового віку часто
не бажають кого+небудь слухати чи приймати
поради, вони шукають собі авторитетів не серед
досвідчених людей, а серед своїх друзів і одноліт+
ків, не думаючи про те, що їхні поради не тільки 
не завжди мудрі, але нерідко навіть шкідливі. Ва+
ше завдання – з любов’ю і без тиску показати ді+
тям: щоб домогтися успіху в житті, потрібна муд+
рість, а її може дати тільки Бог.

Моліться, щоб Бог дав вам мудрості і бачення,
як правильно донести матеріал цього уроку до
дітей.

Знайдіть різних персонажів Біблії, що названі
мудрими.

Підготовка наочних посібників
Принесіть для Вступу яку+небудь карту: світу,

країни чи міста, але не того, у якому ви живете.
Приготуйте 2+3 комплекти карток, що склада+

ють слово «мудрість» (на кожній картці напишіть
по одній букві цього слова).

Виготовте картки для Практичного застосуван+
ня зі словами:

+ Початок премудрості – страх Господній
+ Мудрість – у шанобливому ставленні до бать+

ківських наставлянь
+ Мудрість оберігає від нещастя і лиха
+ Мудрість виходить від Бога
+ Мудрість приносить благословення

На аркуші паперу формату А+2 намалюйте і
розфарбуйте пейзаж, у центрі – контури дороги. З
аркуша картону виріжте дорогу такої ж форми,
розфарбуйте її і напишіть на ній ключовий вірш
уроку. Розріжте дорогу на кілька частин. На зво+
ротному боці кожного шматочка вірша наклейте
рулончик зі скотчу чи фланель, щоб можна було
прикріплювати і знімати частини дороги з текстом.

Історична довідка, біблійний словник
Час, коли була укладена Книга приповістей,

невідомий. Вона не була цілком укладена самим
Соломоном: приблизно Єзекія розпорядився при+
єднати до перших 24 розділів, зібраних і написа+
них Соломоном, друге зібрання приповістей Соло+
мона і промови двох стародавніх близькосхідних
царів – Агура (Пр. 30) і Лемуїла (Пр. 31). Однак,
що цікаво, відповідно до юдейської традиції,
імена Агур і Лемуїл були іменами самого царя Со+
ломона. Книга приповістей цитується в Новому
Заповіті (Рим. 12:20 – Пр. 25:21+22; 2 Петр. 2:22 –
Пр. 26:11 тощо).

Мудрість – 1. Глибокий розум, що спирається
на життєвий досвід. 2. Сформований в народі
вислів, що відбиває його життєвий досвід, знання.
3. Здатність застосовувати знання на практиці.

Премудрість – вища мудрість, що виходить від
Бога. Згадується в Біблії тільки в позитивному кон+
тексті на відміну від мудрості, що буває світською.

Приповість, притча – повчальний життєвий
приклад в алегоричній формі (часто використову+
вав Ісус); прислів’я, афоризм (Книга приповістей).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть у клас заздалегідь, приготуйте
необхідні матеріали для уроку.

Біблія вчить, що мудрість, дана Богом, допомагає знайти 
і триматися правильної дороги в житті 
(Приповісті 1$4) 

«Страх Господній – початок премудрости, – 
нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням» (Приповісті 1:7) 

$ допомогти учням зрозуміти, як важливо здобувати мудрість у Бога;
$ спонукати підлітків мати наставників і не нехтувати їхніми мудрими настановами

МУДРІСТЬ1414
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Зустрічайте ваших учнів привітно. Повторіть
біблійні істини минулих уроків. Нагадайте дітям,
що через 2 тижні в них будуть ігри на повторення
пройденого матеріалу. Дізнайтеся, яких мудрих
біблійних персонажів вони згадали, виконуючи
завдання в Робочому зошиті.

Час молитви
Нехай помоляться ті, хто прийшов до класу пер+

шим, а наприкінці уроку нехай помоляться ті, хто
спізнився.

Час співу
Підготуйте пісню, яка говорить про Божу муд+

рість у нашому житті.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть учням карту і запитайте, для чого вона
призначена. Вислухайте відповіді. Запропонуйте ді+
тям уявити таку ситуацію: вони приїхали в незна+
йому країну, і їм треба добратися до певного місця,
але вони не знають дороги, карти немає. Що вони
будуть робити? Ймовірно, учні дадуть відповідь, що
запитають дорогу в кого+небудь. У кого вони спита+
ються поради? Вислухайте варіанти відповідей, за+
питайте, чому діти діяли б саме так? У житті бувають
ситуації, що схожі на цю: ми не знаємо, куди йти,
щоб не помилитися. Щоб не заблудитися із самого
початку, нам потрібні мудра порада і карта, щоб зві+
рити свою дорогу – чи правильно ми йдемо. Яка по+
рада є мудрою і що є в нашому житті картою – про
це ми поговоримо на сьогоднішньому уроці.

Робота над темою
Роздайте дітям комплекти з буквами, з яких во+

ни повинні скласти слово, що буде предметом сьо+
годнішнього обговорення.

Запитайте дітей, що таке мудрість. Вислухайте
їхні варіанти, якщо треба, підправте. Скажіть, що
це слово і його похідні вживаються в Біблії майже
400 разів, з них майже 100 – у Книзі приповістей.
Розкажіть класу про цю Книгу.

Завдання №1
Розділіть клас на чотири групи. Дайте кожній

завдання:
1. Прочитати Пр. 1. Визначити, для чого засто+

совують у житті мудрість, які наслідки для тих, хто
нею нехтує.

2. Прочитати Пр. 2. Визначити походження муд+
рості, у чому полягає користь від неї і що обіцяно
людині, що ходить дорогою мудрості.

3. Прочитати Пр. 3. Визначити, до кого зверта+
ється автор, які поради він дає щодо мудрості, у
чому полягають благословення від мудрості.

4. Прочитати Пр. 4. Визначити, до кого зверта+
ється автор, яке значення мудрості в житті людини,
які поради дано щодо мудрості.

Завдання №2
Поки групи працюють, напишіть на дошці запи+

тання, за якими ви проведете обговорення всім
класом, ґрунтуючись на прочитаному:

� Ким представлена мудрість?
Мудрість представлена як жива особистість, з

почуттями, емоціями, волею і характером. Нехай
учні визначать, які вірші це підтверджують.

� Що пропонує мудрість?
Пізнання Бога, правила розсудливості, охорону

від нечестивих людей, безпеку, довголіття, мир,
розсудливість, розважливість, правильний напря+
мок на життєвій дорозі.

� Хто є Творцем мудрості?
Бог. Він – її Автор, Він – початок премудрості,

Він використовував її, коли творив землю і небеса.
� Хто відкидає мудрість? Які наслідки цього?
Нехай групи поділяться своїми дослідженнями.
Підбийте підсумок. Мудрість допомагає прий+

мати життєво важливі рішення і не помилитися у
своєму виборі, вона дає знання про багато речей.
Блаженний той, хто не нехтує мудрими порадами
Божого Слова, тому що це приносить йому в житті
користь і успіх.

Практичне застосування
Мудре життя – це центральна тема всієї Книги

приповістей. Читаючи її, ми можемо побачити, що
мудрий та успішний у житті той, хто живе правед+
но перед Богом, хто боїться Його і шанує Його сво+
їм життям. Ми читали, що Соломон звертається до
молодого покоління, тому що воно особливо має
потребу в наставлянні на істинну путь на початку
своєї самостійної життєвої дороги.

Повторіть усі аспекти мудрості і її практичне
застосування в нашому житті, прикріплюючи від+
повідні картки до дошки в стовпчик без проміжків.

1. Початок премудрості – страх Господній. Ма+
ти Божу мудрість – значить бути здатним шанува+
ти Бога своїм життям. Ось що говорить Платон
Харчлаа у своєму тлумаченні на Книгу припо+
вістей: «Отже, мудрість у біблійному розумінні
цього слова починається з вироблення в собі пра+
вильного ставлення до Бога. Під «страхом Госпо+
днім» у Біблії мається на увазі глибоке шанування
Його за те, Ким Він є, довіра і покора Йому, покло+
ніння і служіння».
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2. Мудрість – у поважному ставленні до батьків+
ських наставлянь (Пр. 1:8+9; 4:1+4). Мудрий той,
хто не нехтує порадами батьків, бо вони пройшли
вже ту ж дорогу, що й ви, і навіть у 2 рази довшу,
тому можуть застерегти вас від помилок, які зро+
били самі.

3. Мудрість оберігає від нещастя і лиха (1:10+33;
2:10+22; 3:31+35; 4:14+17). Не всі поради є муд+
рими, є й такі, котрі призводять до лиха. Згадайте
Рехав’ама: він послухався нечестивих порад, і
царство Ізраїль розділилося (1 Цар. 12:1+17). То+
му, щоб уникнути багатьох бід, дотримуйтеся тіль+
ки біблійних порад і слухайтеся християнських на+
ставників.

4. Премудрість виходить від Бога, тому має
тільки добрі наслідки (Пр. 2:1+10). Бог дає най+
краще тим, хто любить Його і вірний Йому, у т.ч.
і поради. Кому краще знати, як буде найкраще,
якщо не Тому, Хто є початком усякої мудрості і
розуміння?

5. Мудрість приносить благословення. Обгово+
ріть благословення мудрості, про які читали учні
(пізнання Бога, правила розсудливості, охорону
від нечестивих людей, безпеку, довголіття, мир,
розсудливість, розважливість, правильний напря+
мок на життєвій дорозі).

Підбийте підсумок. Той, хто здобуває мудрість,
йде правильною дорогою в житті і має успіх. Така
людина не заблудиться, тому що не нехтує мудри+
ми порадами тих, хто вже пройшов таку ж дорогу,

яку починають молоді люди. Мудрий слухає Бога і
шанує Його своїм серцем. Зверніть увагу на дош+
ку. Скажіть, що ці картки нагадують за формою
життєву дорогу. Її з самого початку можна розпо+
чати неправильно і мати постійні проблеми. Але
якщо почати свою дорогу з Божої поради, а далі
не зневажати мудрих порад, то ми будемо знати
правильну дорогу в цьому житті. Ті, хто дає нам
мудрі поради в житті, – це батьки, наставники,
учителі; а картою, з якою ми звіряємо кожну пора+
ду, є Слово Боже – Біблія.

Час творчості
Відразу після Практичного застосування про+

ведіть Час творчості. Запропонуйте 4 групам, що
працювали над Завданням №1, придумати і розі+
грати пантоміму на тему мудрості з прочитаного
ними розділу. Дайте час для підготовки, потім пе+
регляньте всі сценки і разом зробіть практичний
висновок з кожної.

Робота над ключовим віршем уроку
Прикріпіть на дошку посібник з віршем. Скажіть

учням, що дуже важливо знати, куди йти, із само+
го початку путі, а не коли вже заблудився. Повто+
ріть ключовий вірш усі разом, потім знімайте по
одній частині дороги і повторюйте вірш для кращо+
го запам’ятовування. Запропонуйте декільком охо+
чим розказати вірш напам’ять. Нагородіть тих, хто
впорався з цим завданням.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Чи замислювалися ви, що може людині зробити
своєю мовою? На що здатні слова, сказані нами
навмисне чи ненавмисне? Чи бувало так, що вас
дуже ображали словами? Що ви тоді відчували?
Мова може багато чого – і образити, і надихнути на
справу, і підбадьорити в годину смутку. Подумайте
над тим, як ви користуєтеся своєю мовою. Вона –
благословення для навколишніх чи лихо, від якого
немає спасіння? Моліться за те, щоб Бог навчив вас
контролювати свою мову і прославляти нею Бога.

Підготовка наочних посібників
Принесіть для Вступу молоток, таблетки і сірни+

ки. Знайдіть яку+небудь картинку з зображенням
людського обличчя.

Підготуйте кольорові олівці чи фломастери си+
нього, чорного, червоного, жовтого і зеленого ко+
льорів і по лінійці для кожного учня. Розмножте за
кількістю дітей добірку посилань Писання на тему
мови (див. в кінці уроку).

Знайдіть ілюстрацію яких+небудь скарбів. При+
клейте її на аркуш паперу формату А+2, зверху на+
пишіть різнобарвними буквами ключовий вірш.
Прикрасьте плакат блискітками,

Приготуйте бісер, голки і нитки чи волосінь для
Часу творчості. Якщо ви ніколи не працювали з
бісером, проконсультуйтеся з тими, хто це вміє
робити, чи перегляньте відповідні книги і потре+
нуйтесь.

Історична довідка, біблійний словник
З усіх земних створінь здатність говорити влас+

тива тільки людині. За допомогою мови відбу+
вається спілкування людей, передається набутий і
свій особистий досвід. За допомогою мови (мо+
литви) люди можуть говорити з Богом, так само
як і Бог може говорити з ними через слова Свято+
го Письма.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть до класу раніше, розкладіть предмети,
що знадобляться вам у Вступі, намалюйте на дош+
ці кросворд на повторення теми минулого уроку і
напишіть запитання до нього.

Запитання: 1. Ім’я одного з наймудріших людей,
які жили на землі. 2. Ті, хто погорджує мудрістю. 
3. Від цього збереже мудрість. 4. Прислів’я, афо+
ризми. 5. Нехай мої ... стережуть твоє серце. 
6. ... Господній початок премудрости. 7. Те, що

Біблія вчить, що ми повинні прославляти Бога своїми вустами
(Книга приповістей – вибірково) 

«Є золото й перел багато, та розумні уста – найцінніший то посуд»
(Приповісті 20:15) 

$ учні повинні знати, що Бог створив людину для Своєї слави і спілкування з Ним;
$ спонукати підлітків контролювати свою мову, використовуючи її 

для прославлення Бога

РОЗУМНІ ВУСТА1515
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люблять нерозумні більше за мудрість. 8. Творець
мудрості. 9. Те, що допомагає обрати правильну
життєву дорогу.

Правильні відповіді: 1. Соломон. 2. Нерозумні.
3. Біда. 4. Приповісті. 5. Заповіді. 6. Страх. 7. Глу+
пота. 8. Господь. 9. Мудрість.

Зустрічайте учнів радісно і привітно. Цікавтеся
їхнім життям і успіхами. Запропонуйте розгадати
усім разом кросворд, викликаючи охочих по черзі.

Час молитви
Просіть сьогодні на уроці в Бога сили і мудрості

контролювати свою мову і використовувати свої
вуста для прославлення Господа. Наприкінці уроку
проведіть спільну молитву з конвертами (див.
Практичне застосування).

Час співу
Пропонуємо вам заспівати пісні, що прославля+

ють Бога: «Ісусу слава!», «Хвала Тобі, Господь!».
Згадайте пісні, які давно не співали.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Зверніть увагу дітей на предмети, що лежать у
вас на столі. Запитайте, яке в них призначення, що
ними можна робити. Вислухайте відповіді класу, а
потім підбийте підсумок: цими предметами можна
робити як добрі речі, так і злі. Наприклад, молот+
ком можна забивати цвяхи, а можна і поранитися,
використовуючи його. Сірники незамінні для роз+
кладання багаття, але неправильне використання
сірників спричинить пожежу в будинку. Таблетка+
ми можна як вилікуватися, так і отруїтися. Багато
предметів можна використовувати як на добро,
так і на зло.

Біблія нам говорить ще про один предмет, що
може бути використаний як для добра, так і для
великого зла. Бог створив його для Своєї слави,
але, на жаль, він часто служить для зла. Прикріпіть
на дошку картинку з обличчям і запропонуйте уч+
ням відгадати, про що мова йде. Це наш язик.

Робота над темою
Завдання №1
Розділіть клас на 5 груп і роздайте копії з поси+

ланнями Писання, кольорові олівці чи фломастери
і лінійки. Дайте кожній команді завдання.

1. Прочитати всі посилання і відзначити, з чим
порівнюється наша мова (синій колір).

2. Прочитати всі посилання і відзначити, що по+
ганого може зробити мова (чорний колір).

3. Прочитати всі посилання і відзначити, що
доброго може зробити мова (червоний колір).

4. Прочитати всі посилання і відзначити поради,
що стосуються нашої мови (жовтий колір).

5. Прочитати всі посилання і відзначити, яка до+
ля чекає людину за ту чи іншу мову (зелений колір).

(Бажано підкреслювати текст знизу: це дозво+
ляє добре бачити букви і позначати деякі посилан+
ня декількома кольорами).

Проведіть обговорення. Нехай команди по черзі
називають одну з якостей чи особливостей мови. Всі
інші нехай відзначають це у своїх аркушах відповід+
ними кольорами. Після закінчення роботи в кожного
учня буде аркуш із віршами, позначеними п’ятьма
різними кольорами відповідно до обговорення.

Підбийте підсумок. Біблія дуже різноманітно
описує, на що може бути здатна наша мова, що
вона собою являє. Також вона вчить, як не гріши+
ти своєю мовою і прославляти Бога, адже Він для
того і дав нам мову.

Практичне застосування
Поставте класу запитання:
� Як сьогодні неправильно люди використову�
ють свою мову? Що вони нею роблять?
Нехай учні називають свої варіанти, а ви запи+

суйте їх у стовпчик ліворуч від картинки з облич+
чям. Ось приблизний список:

Лайка, глузування, жаргонні слівця, плітки,
неправда, образи, обмови, марнослів’я, багато+
слівність, прокльони, погані поради, хвастощі,
осудження.

Доповніть список своїми варіантами. Скажіть,
що, на жаль, це зустрічається й у християнському
товаристві. Тепер запропонуйте дітям назвати, що
могло б замінити те, що виходить з наших вуст і
записане у лівому стовпчику, тобто назвати те, що
має виходити з вуст віруючої людини (записуйте
пропозиції в стовпчик праворуч від малюнка):

Благословення, молитва, хвала Богу, вірші з
Біблії, спів на славу Бога, вірші на славу Бога, іс+
тина, свідчення про Бога, розрада, слова, що
несуть надію, підбадьорення, співчуття, мудрі по+
ради, слова прощення.

Нехай учні подивляться на списки і визначать,
чого в їхній мові більше – пунктів із правого чи лі+
вого стовпчика? Прочитайте Як. 3. Який висновок
можна зробити з прочитаного? Якщо в нас вихо+
дить випускати з одного «отвору», тобто наших
уст, «воду солодку і гірку», з нашим духовним жит+
тям не все гаразд.

Помоліться разом з учнями, щоб Бог допоміг
вам позбутися непотрібних слів, які неславлять
Його і безчестять Його Ім’я і звання християнина.
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Робота над ключовим віршем уроку
Скажіть учням, що Біблія порівнює добрі, ро+

зумні вуста з коштовностями, і навіть ставить їх
вище за вартістю.

Покажіть посібник із ключовим віршем. Прикрі+
піть його на дошці і повторіть кілька разів для за+
пам’ятовування.

Час творчості
Пропонуємо вам зробити сьогодні браслет.

Роздайте пакетики різнобарвного бісеру, голки і
волосінь. Нехай кожен учень зробить собі браслет
на згадку про те, що є справжньою коштовністю
перед Богом: це наші вуста, що вимовляють ро+
зумні слова, прославляють свого Творця.

«Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали ти від себе крутійство губ» (Пр. 4:24).

«Бо крапають солодощ губи блудниці, а уста її від оливи масніші, та гіркий їй кінець, мов полин,
гострий, як меч обосічний» (Пр. 5:3+4).

«Бо правду говорять уста мої, а лукавство – гидота для губ моїх» (Пр. 8:7).

«Уста праведного – то джерело життя, а уста безбожним прикриє насильство» (Пр. 10:11).

«Хто ненависть ховає, в того губи брехливі, а хто наклепи ширить, той дурноверхий» (Пр. 10:18).

«Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний» (Пр. 10:19).

«Язик праведного – то добірне срібло, а розум безбожних мізерний» (Пр. 10:20).

«Уста праведного дають мудрість, а лукавий язик буде втятий» (Пр. 10:31).

«Безбожних слова – чатування на кров, а уста невинних урятовують їх» (Пр. 12:6).

«Дехто говорить, мов коле мечем, язик же премудрих – то ліки» (Пр. 12:18).

«Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик – лиш на хвилю» (Пр. 12:19).

«Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, –  на того погибіль» (Пр. 13:3).

«У вустах дурного – бич гордості; вуста ж мудрих охороняють їх» (Пр. 14:3).

«Язик мудрих – то добре знання, а уста нерозумних глупоту висловлюють» (Пр. 15:2).

«Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – заламання на дусі» (Пр. 15:4).

«Радість людині – у відповіді його уст, а слово на часі своєму – яке воно добре!» (Пр. 15:23).

«Людина лукавого серця не знайде добра, хто ж лукавить своїм язиком, упаде в зло» (Пр. 16:27).

«Людина лукавого серця не знайде добра, хто ж лукавить своїм язиком, упаде в зло» (Пр. 17:20).

«Хто слова свої стримує, той знає пізнання, і холоднокровний – розумна людина. І глупак, як
мовчить, уважається мудрим, а як уста свої закриває – розумним» (Пр. 17:27+28).

«Слова уст людини – глибока вода, джерело премудрости – бризкотливий потік» (Пр. 18:4).

«Язик нерозумного – загибіль для нього, а уста його – то тенета на душу його» (Пр. 18:7).

«Слова обмовника – мов ті присмаки, і вони сходять у нутро утроби» (Пр. 18:8).

«Набування майна язиком неправдивим – це скороминуща марнота шукаючих смерти» (Пр. 21:6).

«Хто стереже свої уста й свого язика, той душу свою зберігає від лиха» (Пр. 21:23).

«Не будь ложним свідком на свого ближнього, і не підговорюй устами своїми» (Пр. 24:28).

«Володар зм’якшується терпеливістю, а м’якенький язик ломить кістку» (Пр. 25:15).

«Вітер північний народжує дощ, а таємний язик – сердите обличчя» (Пр. 25:23).

«Як терен, що влізе у руку, отак приповістка в устах нерозумного» (Пр. 26:9).

«Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої» (Пр. 27:2).

«Хто напоумляє людину, той знаходить вкінці більшу ласку, ніж той, хто лестить язиком» (Пр. 28:23).

«Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці» (Пр. 31:26).
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Чи працювали ви в городі або в саду? Якщо
так, то ви добре знаєте: для того, щоб виростити
рослину, необхідний час. Є певний час садити на+
сіння, є час для прополювання, а є час для збору
врожаю. Важливо стежити за змінами цих часів і
бути до них готовим. Господь приготував для всьо+
го свій час. Особливу ж увагу нам варто звернути
на те, що завжди приходить час давати звіт – як
перед земними начальниками, так і перед Богом.

Моліться, щоб Господь допоміг вам бути гото+
вими до часів підведення підсумків і вам не було
соромно за прожиті дні.

Прочитайте Книгу Еклезіястову і зверніть увагу,
що він говорить про час і про те, як ним варто роз+
поряджатися.

Підготовка наочних посібників
Принесіть різні годинники: наручні і настінні, ме+

ханічні й електронні. Також буде добре, якщо ви при+
несете календарі за різні роки – великі і маленькі.

Випишіть для себе і вашого помічника назви і
біблійні істини пройдених уроків. Підготуйте за
кількістю учнів листки з пропущеними словами і
посиланнями в ключових віршах семестру. Підго+
туйте невеликі заохочувальні призи.

Напишіть ключовий вірш на плакаті у вигляді
годинника зі стрілками.

Приготуйте все для чаювання. Можна залучити
ваших учнів до підготовки невеликого свята. При+
несіть магнітофон і музичні записи.

Історична довідка, біблійний словник
Марнота – все даремне, порожнє, що не має іс+

тинної цінності, дріб’язкові повсякденні хвилювання.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Прийдіть до класу раніше, розставте годинни+
ки по класі, повісьте календарі і годинники на
стіни. Ви будете говорити про часи і терміни, так
що такий інтер’єр створить потрібний настрій на
уроці.

Це – підсумковий урок у цьому семестрі, і
настав час перевірити, хто що з вивченого за+
пам’ятав.

Час молитви
На початку заняття ви попросіть у Бога благо+

словення на підсумковий урок, щоб кожний міг
згадати вивчене протягом цього семестру.

Наприкінці уроку нехай помолиться кожен
учень молитвою подяки, а також попросить у Бога
мудрості і сили правильно планувати свій час і бу+
ти готовим дати Господу звіт за кожну проведену
годину життя.

Час співу
Знайдіть і заспівайте пісню про час. Скажіть,

як важливо планувати наш час і не забувати мо+
литися за це Богу.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запитайте в дітей, чи не помітили вони чогось
незвичайного, коли ввійшли до класу. Напевно во+
ни звернули увагу на годинники і календарі. Запи+
тайте, яке призначення в годинників і календарів.
Їхнє призначення – показувати час: годину чи
день, щоб нам не спізнюватися туди, куди ми йде+
мо, щоб правильно планувати свій час тощо.

Біблія вчить, що настане час, коли ми повинні будемо дати звіт Богу 
за прожите життя (Еклезіяста 2$3:1$8; 9:1$10) 

«Підсумок усього почутого: Бога бійся, й чини Його заповіді, 
бо належить це кожній людині! Бо Бог приведе кожну справу на суд, 

і все потаємне, – чи добре воно, чи лихе!» (Еклезіяста 12:13=14) 

$ учні повинні знати, що Бог призначив усьому сущому певні терміни;
$ спонукати підлітків бути готовими до підведення підсумків на певних відрізках 

своєї життєвої дороги

ДЛЯ ВСЬОГО СВІЙ ЧАС1616
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Історія в годинників дуже давня. Люди орієнту+
валися в часі, дивлячись на сонце, розбивали день
і ніч на відрізки часу – сторожі, як це було в
єврейського народу. Були винайдені сонячний і пі+
сочний годинники, дзиґарі, механічні, електронні
годинники. Вибір величезний, і все це заради того,
щоб знати, коли закінчується час одній справі і по+
чинається час іншій. Ми дивимося на годинник, ко+
ли поспішаємо на урок, із завмиранням серця ди+
вимося на годинник, коли буде дзвінок з уроку. Ми
стежимо за часом, щоб не пропустити богослужін+
ня. Стежити за часом – справа важлива для кож+
ного дня. І для цього ми використовуємо не тільки
годинники, але й календарі, коли чекаємо свій
день народження, поїздку на море чи час одер+
жання паспорта.

Сьогодні ми теж подивимося на час – час, який
провели у вивченні Біблії цього семестру. У нас
був час для навчання й одержання нової і корисної
інформації для нашого духовного життя. І сьогодні
час підбивати підсумки, подивитися й оцінити, що
ми отримали за цей семестр, як розпорядилися
відведеним часом.

Робота над темою
Завдання №1
Відкрийте Екл. 3:1+8 і прочитайте всім класом

по колу. Один учень читає одну частину вірша, а
другий – іншу. Наприклад, один читає «Час роди+
тись...», а інший – «...і час помирати». Так прочи+
тайте весь уривок.

Щодо питання, хто такий Еклезіяст, існує бага+
то думок, але ми зупинимося на традиційному
припущенні, що це цар Соломон, який написав
цю книгу наприкінці свого життя. За стилем напи+
сання Книга Еклезіястова нагадує філософський
монолог, розмірковування про життя і про те, що
відбувається в ньому з людьми. Автор постійно
звертає увагу на одну дуже важливу закономір+
ність: у світі все знаходиться під Божим конт+
ролем і для всього свій час під сонцем. У життя
людини приходить сум від утрати близьких, але
потім приходить і радість, коли народжується
нова людина. Настає час – і починається війна,
але потім приходить час миру. Настає час, щоб
руйнувати, і час, щоб щось будувати. Навесні на+
стає час для посіву насіння на полях і городах, а
восени – час для збору врожаю.

Запитайте у ваших учнів:
� На що люди у світі витрачають час?
На навчання, кар’єру, багатство, бізнес, нако+

пичення майна, на насолоди, на досягнення слави
і популярності, пошук супутника життя. Цей список
можна продовжити.

Роздайте групі аркуші, попросіть прочитати
Екл. 2 і виписати, що перепробував і надбав Екле+
зіяст у своєму житті. Список буде таким: веселощі,
вино, нерухомість, сади, водойми, слуги, худоба,
срібло, золото, коштовності, співаки, «музика». Він
не відмовляв собі ні в чому, чого бажала його ду+
ша. Він досяг усього, про що тільки може мріяти
людина на землі.

Поставте групі запитання:
� Як Еклезіяст оцінив усе досягнуте ним?
Він зрозумів, що все це не більше як марнота,

воно не приносить належного задоволення і щастя,
не має сенсу. Весь сенс життя полягає в Богові,
Який може дати радість і власникові дещиці. Час, ви+
трачений не на життя в Господі, загублений намарне.

� Скільки часу відміряно людині для життя на землі?
Прочитайте, що про це говорить Біблія в Як.

4:14. Яків порівнює наше життя з парою, що з’яв+
ляється на короткий термін і зникає. То чи вар+
то витрачати роки на те, що в кінцевому рахунку
не принесе очікуваної радості і задоволення, а вже
тим більше користі?

Завдання №2
Нехай учні прочитають Екл. 9:1+10 і визначать,

що радить робити Соломон тим, хто хоче мудро
проводити свої дні і шукає істинний сенс життя.
Запишіть відповіді на дошці у вигляді тез.

Екл. 9:1 – усе віддавай у руки Божі, тому що
тільки Він всезнаючий.

Екл. 9:2+8 – пам’ятай про швидкоплинність від+
веденого тобі часу на землі і насолоджуйся жит+
тям, яке дав тобі Бог; живи і радуйся життям, поки
є час жити.

Екл. 9:9 – насолоджуйся тим і цінуй те, що в те+
бе є (це стосується не тільки подружньої сфери,
але й усіх сфер нашого життя).

Екл. 9:10 – роби все, що можеш зробити добро+
го і гарного, тому що після смерті в тебе не буде
можливості що+небудь виправити.

Робота над ключовим віршем уроку
Вивчіть ключовий вірш відразу після роботи над

темою. Покажіть класу посібник з віршем. Скажіть,
що він навчає нас пам’ятати: нам відміряно не так
багато часу, і поки він у нас є, треба цінувати його
і тішитися тому, що дає нам Бог. Настане час, ко+
ли ми прозвітуємо Господу за наше життя, і Він бу+
де судити, як ми прожили відведені нам дні.

Повторіть вірш у командах кілька разів.

Практичне застосування
Скажіть, що в нас був час для навчання, що

можна було б порівняти з посівом. Тепер настав
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час збирати врожай, тобто перевірити, що виросло
в наших серцях і розумі.

Завдання 1
Розділіть клас на три+чотири групи. Ви будете

читати теми уроків, а команди називати відповідні
біблійні істини. Нехай ваш помічник ставить ко+
мандам по одному балу за кожну правильну відпо+
відь. Нагородіть команду, яка набере найбільшу
кількість балів.

Завдання 2
Скажіть, що був час учити ключові вірші, а те+

пер настав час їх пригадувати. Роздайте підготов+

лені листочки і ручки та попросіть дітей заповнити
пропуски, підписавши своє ім’я на зворотному бо+
ці листка. Після закінчення роботи зберіть листки і
скажіть, що ім’я переможця буде оголошено на+
ступного заняття і його чекає нагорода.

Чаювання (замість Часу творчості)
Тепер скажіть, що був час працювати, але на+

став час відпочивати. Поставте приготовлене ва+
ми частування. Нехай цей час мине в приємній
обстановці. Увімкніть музику, пограйте в спокійні
інтелектуальні ігри, обговоріть найбільш гарячі
теми семестру, заспівайте пісні, що особливо по+
добаються вашим учням.

Мета
+ Чи досягло проведене заняття поставленої

вами мети? Чому?
+ Чи небхідно щось змінити в наступному за+

нятті?

Час співу
+ Чи вдалося дітям прославляти Господа спі+

вом, чи вони просто співали?

Вступ
+ Як реагували підлітки на Вступ?
+ Чи був якийсь особливо успішний момент?
+ Чи є щось, що варто обміркувати чи змі+

нити?

Робота над темою
+ Чи вдається вам утримувати обговорення у

межах теми?
+ Чи регулярно ви звертаєтеся за роз’яснен+

ням питань до Святого Письма? Чи не замі+
нює його щось інше?

Практичне застосування
+ Чи вдалося вам добре розкрити необхід+

ність застосування учнями біблійної істини
цього уроку в їньому житті?

+ Чи були свідчення того, що Бог працює в
учнях вашого класу?

Робота над ключовим віршем уроку
+ Наскільки посібник для вивчення вірша до+

поміг підліткам?
+ Чи всі легко запам’ятовують? Можливо, у ва+

шому класі потрібний індивідуальний підхід?

Час творчості
+ В яких умовах проходив Час творчості?
+ Наскільки він допоміг учням закріпити біб+

лійну істину і вірш?

Молитва
+ Згадайте в молитві кожного підлітка. Чи є в

нього якісь проблеми?
+ Чи є у вашому класі учень, який потребує

додаткової допомоги чи уваги?

Ваша робота
+ Проаналізуйте, як ви були підготовлені до

сьогоднішнього заняття.
+ Проаналізуйте, що вам особливо запам’ята+

лося сьогодні.
+ Чи є щось, що вас непокоїть?
+ З якими проблемами ви зіткнулися і які рі+

шення можете запропонувати?

ОЦІНКА РОБОТИ
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Чи замислювалися ви про те, що таке любов?
Чи до багатьох ви маєте це почуття? Чи відчу+
ваєте ви любов Бога до вас кожної миті, любов
Того, Хто ніколи не розчаровує і не зраджує, Чия
любов ідеальна?

Прочитайте рекомендовану інформацію про
любов, опрацюйте Пісню над піснями, прочитай+
те додаткові тлумачення на цю книгу. Все це до+
поможе вам у підготовці уроку про любов. Урок
цей складний, адже тема, що порушується на
ньому, дуже цікавить підлітків. Вони хочуть
знати про любов не тільки у взаєминах із проти+
лежною статтю, але і з Богом, суспільством. Світ
дає їм рекомендації, відмінні від біблійних:
наприклад, що абсолютної любові не буває –
можна любити дорогу людину, але незнайому
людину чи твого ворога ти любити зовсім не зо+
бов’язаний. Телебачення, індустрія кінопрокату,
ілюстровані журнали, реклама націлюють нестій+
ку психіку й емоції підлітка на ранні статеві
зв’язки, пропагують вільний спосіб життя, ци+
вільні шлюби тощо. Але найстрашніше, що світ
не говорить про Божу любов, всепрощаючу і
всепоглинаючу.

Коли ви будете розбирати стосунки між чо+
ловіком і жінкою, головне, на що ви повинні
звернути увагу підлітків, це що справжня любов
може ґрунтуватися тільки на Христі. Любов – це
не тільки почуття взаємної прихильності, але й
велика відповідальність перед тим, кого любиш.

Перевірте роботи дітей на знання ключових
віршів. Визначте переможця (можливо, їх буде
кілька), підготуйте заохочення.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте листочки і ручки для Завдання №1.
Напишіть ключовий вірш на плакаті, прикрась+

те його наклейками у вигляді сердечок, можна
зробити облямівку із шовкової стрічки. Виявіть
фантазію.

Підготуйте матеріали для Часу творчості: ко+
льоровий картон, кольоровий папір, прості олівці,
ножиці, клей, фломастери чи маркери, вузьку
атласну тасьму, декоративні бантики, блискітки.

Приготуйте ігри і конкурси на знання біблійних
віршів про любов, а також усе необхідне для со+
лодкого столу.

Історична довідка, біблійний словник
У Біблії поняття любові передане чотирма сло+

вами: «агапе», «філео», «ерос» і «сторге». У Пісні
над піснями на 117 віршів слово «любов» і його по+
хідні вживаються майже 50 разів!

Агапе – це найвища, безкорислива любов, що
виявляється в присвяті і жертовності Бога стосов+
но людей. Найповніше любов+агапе Бога вирази+
лася в жертві Ісуса Христа.

Філео – це сердечна прихильність, почуття
ніжності, братерська любов, що показує щиру
симпатію до іншої людини і бажання їй допомогти.

Ерос – любов до протилежної статі, романтич+
не, сентиментальне і при цьому жагуче почуття.

Сторге – затишні, узвичаєні взаємини, відчуття
«сімейного вогнища», характерне для членів родини.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Привітно зустрічайте дітей. Цікавтеся їхніми
проблемами і досягненнями в особистому житті, у

Біблія вчить, що Бог є любов, і любов дана нам для спілкування з Ним 
і один з одним (Пісня над піснями – вибірково)

«Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не заллють!
Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, 
то ним погордили б зовсім!...» (Пісня над піснями 8:7) 

$ показати підліткам, що почуття любові дане нам Богом, 
тому воно має бути святим у всіх своїх проявах;

$ учні повинні знати, що справжня любов між чоловіком і жінкою 
можлива тільки в шлюбі – тільки тоді вона благословляється Богом

СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ1717



62 Стаємо схожими на Христа

навчанні. Створіть у класі невимушену атмосферу,
щоб сьогоднішній урок пройшов без ніяковості й у
душевній обстановці.

Час молитви
Нехай на початку учні стануть з вами в коло і

помоляться один за одного, виявляючи любов і по+
вагу. Нехай вони моляться за інших так, як моли+
лися б за себе.

На закінчення заняття помоліться за кожного
учня вашого класу.

Час співу
Підберіть пісні про любов. Запропонуйте дітям

згадати декілька пісень, які їм подобаються.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запитайте, що можна купити за 1000 гривень
(200 доларів). Нехай ваші учні назвуть. У наш час
люди все намагаються вимірювати грошима. Зда+
ється, чим більше дохід, тим менше перешкод до
придбання того, чого бажає душа. До деякої міри
це правда. Багато бізнесменів досягли такого фі+
нансового становища, що можуть дозволити собі
придбання дуже дорогих речей, починаючи від віл+
ли на Канарських островах і закінчуючи ділянкою
на Марсі чи Місяці.

Поставте вашому класу запитання:
� А що не можна купити за гроші?
Вислухайте їхні варіанти. Незважаючи на дум+

ку, що за гроші можна купити все, існують речі, які
за них не купиш. Іноді наявність грошей може
вплинути на повернення здоров’я чи навіть вряту+
вання життя, але ні за які гроші не можна купити
щастя, спасіння, вічне життя. Не купиш також і
справжню любов.

А що таке – справжня любов? І взагалі – що
таке любов? Якою вона буває? Цього уроку ми
будемо говорити про любов і про те, як ця тема
відображена на сторінках Біблії.

Робота над темою
Сьогодні на уроці ми пропонуємо вам обговори+

ти 3 запитання, пов’язані з поняттям «любов»:
1. Що таке любов?
2. Походження любові.
3. Любов, описана в Пісні над піснями: стосунки

між чоловіком і дружиною в шлюбі.

Завдання №1
Попросіть підлітків написати на листочках що

вони розуміють під словом «любов». Дайте їм для

цього 5 хв, а потім обговоріть відповіді. Поділіться
з дітьми інформацією з біблійного словника.

Розділіть учнів на 2 групи і розгляньте перші
два з 4+х аспектів любові:

1) Мт. 22:37+40; Ів. 13:35; 1 Ів. 3:16; Рим. 5:8. Ага+
пе – це найвища любов, та, котру має Бог до люди+
ни. Найбільший вияв Божої любові до нас полягав
у тому, що Він послав Свого Сина у світ для спо+
кути наших гріхів. Усвідомивши і відчувши на собі
прекрасну Божу любов+агапе, ми не можемо не від+
повісти Богу любов’ю до Нього! Ми не можемо
бачити Бога, але Він дав нам Свого Духа, щоб ми
могли любити так, як Він. У момент покаяння час+
точка Божого характеру зароджується в нас. Тому
любов до інших – це не прояв нашої доброти, а ві+
дображення в нас Бога і того, що Він діє через нас.

2) 1 Петр. 1:22; Рим. 12:10; 1 Сол. 4:9+10а; Євр.
13:1. Братерська любов філео – це основа христи+
янських взаємин. Хто не любить іншого, не знає
Бога. Народження від Бога дозволяє нам любити
інших справжньою любов’ю. Тому що Бог показує
Свою любов до нас щодня, ми повинні дозволити
Йому передавати Його любов іншим через нас.
Біблія вчить нас, що Бог є любов, і любов дана нам
для спілкування з Ним і один з одним.

Завдання №2
Звідкіля приходить любов? Як довідатися,

справжня вона чи ні? Такі запитання в усі віки хви+
лювали людей, і єдино правильна відповідь знахо+
диться у Святому Письмі.

Прочитайте 1 Ів. 4:7+8. Ці вірші говорять нам
про те, що любов походить від Бога, Він дає поча+
ток справжній любові, Він показує приклад ідеаль+
ної любові. Він її створив, Він навчив людей люби+
ти, показав приклад стосунків у любові.

Розгляньте з учнями посилання, що допомагають
перевірити істинність любові: Рим. 12:1+2; 1 Кор.
3:11+17; 6:12+20; 13:1+8; 1 Сол. 4:1+7. Якщо наші
стосунки один з одним і зокрема з протилежною
статтю знаходяться в рамках Божих заповідей, 
не ганьблять Його святого Імені, приносять ко+
ристь справі Божій, сприяють зміцненню наших
взаємин з Богом і духовному зростанню – можна
бути впевненим: це почуття справжнє! Біблія
вчить, що Бог є любов і правда.

Завдання №3
Запитайте дітей, яка книга Біблії говорить про

любов більше за інші. Це Пісня над піснями. Ця
книга дає нам дуже відвертий і інтимний опис сто+
сунків між чоловіком і жінкою. Деякі воліють уника+
ти читання цієї книги, але тоді чому вона потра+
пила в Біблію? Ми знаємо, що все Писання Богом
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натхненне і корисне для навчання. Що корисного в
цій книзі для нас? Бог помістив цю пісню любові як
зразок чистої любові в шлюбі, як пояснення того,
якими мають бути стосунки між чоловіком і дружи+
ною. А якщо ніхто з присутніх ще не одружився,
що ж тоді – не читати Пісні над піснями? Зовсім ні,
бо ця книга показує, що любов між чоловіком і жін+
кою – прекрасна, адже її створив Сам Бог! І голов+
не – цієї любові можна досягти тільки в шлюбі.

Пісня над піснями – це опис любовних взаємин
царя Соломона і дівчини Суламітки. Ми знаємо,
що в Соломона наприкінці його життя був гарем:
700 дружин і 300 наложниць. Але в цю книгу по+
трапило тільки ім’я Суламітки, що ще раз підтверд+
жує Божий план – для одного чоловіка призначена
тільки одна жінка.

Нехай ваші учні відкриють цю книгу і будуть го+
тові працювати з нею. Запропонуйте класу розді+
литися на 2 групи – дівчатка і хлопці. Дайте кожній
групі завдання.

Завдання для дівчаток:
Прочитати Пісн. 2:3+9а; 5:9+16 і з’ясувати, як

описує свого коханого Суламітка.
Завдання для хлопчиків:
Прочитати Пісн. 4:1+15 і з’ясувати, як описує

свою кохану Соломон.
Те, що на сьогоднішній день поняття любові пе+

рекрутили, не змінює істини: любов прекрасна,
але тільки в тому випадку, коли вона чиста, тому
що це почуття дане людям святим Богом. Відвер+
та мова, уживана в Пісні над піснями, прекрасна
для шлюбу, але втрачає весь свій зміст і набуває
гріховного відтінку, якщо описує стосунки до чи
поза шлюбом. Усі ці чудесні слова любові мають
бути присвячені тому єдиному чи тій єдиній, якого
чи яку призначив для вас Бог.

Практичне застосування
Як ми вже проаналізували, будь+які стосунки між

молодими людьми мають конкретну мету – шлюб, а
не розвагу, пусте проведення часу, загравання, що
може призвести до духовного і фізичного падіння.
Такі стосунки – мерзенність перед Богом. Запитай+
те клас:

� Але як же довідатися, чи призначена Богом ця
конкретна людина вам як чоловік чи дружина?
Як не помилитися у виборі супутника життя?

Вислухайте відповіді.
Все залежить від того, ким для вас є Бог. Якщо

Він – ваш Батько, і ви спасенні через спокутну
жертву Ісуса Христа, тоді порада проста:

• Молитва: хто ваш майбутній чоловік чи дружи+
на, який він (вона), як упізнати його (її) – все це
підкаже вам ваш Небесний Отець.

• Вивчення Біблії: звертайте увагу на те, що го+
ворить Біблія про стосунки до вступу в шлюб, від+
значайте собі вірші, що вказують на це.

• Служіння Богу: не ставте собі за мету знайти
супутника життя, нехай вашою метою буде служін+
ня і прославляння Бога, а Він у Свою чергу подбає
про ваше особисте життя.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть класу посібник із ключовим віршем.

Скажіть, що справжню любов не можна купити ні
за які гроші, не можна загасити, як вогонь, не мож+
на оббрехати чи очорнити. Справжня любов, та
любов, що може дати тільки Бог, міцна і вірна, во+
на витримає будь+як випробування і простить
будь+яку образу.

Повторіть вірш кілька разів для запам’ятовування.

Час творчості
Пропонуємо вам зробити аплікацію на тему

любові: на аркуші кольорового картону наклеїти
різнобарвні сердечка у вигляді букета, на кожнім
сердечку написати якості любові з 1 Кор. 13:1+8.
Готову аплікацію прикрасити кольоровою стрічеч+
кою, бантиками, блискітками.

Приготуйте чай і печиво та влаштуйте спілку+
вання на тему любові. Проведіть ігри і конкурси на
знання біблійних віршів про любов.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Перш ніж викладати цей урок підліткам, пере+
вірте, яке місце посідає поклоніння Богові у ва+
шому серці. Чи легко, чи природно вам хвалити й
прославляти свого Господа й Творця, свого Спа+
сителя? За що славите Його особисто ви (за Його
якості, за те, що Він зробив у вашому житті або за
те, що Він може зробити)? Моліться, щоб Господь
допоміг вам пояснити підліткам, що значить по+
клоніння Господу, яких шанувальників Він шукає,
що значить прославляти і вихваляти Його в дусі та
правді (Ів. 4:23+24).

Подумайте, як ви по+особливому можете сьо+
годні прикрасити клас для занять.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте для Вступу маленькі листівки для

кожного учня. У них напишіть щось приємне або
підбадьорливе, наприклад: «Радий, що Господь
тебе створив саме таким», «Ти – особлива люди+
на», «Бог подарував нам ще одну зустріч. Це чудо+
во!» тощо.

Для Вступу принесіть листочки й ручки.
Принесіть для Роботи над темою карту Старо+

давнього Сходу з позначенням дороги мудреців, а
також малюнок із зображенням корони, священи+
ка і хреста. Постарайтеся придбати ладан і смирну
(наприклад, у православному храмі), а також під+
беріть будь+який виріб із золота.

Складіть аркуш паперу формату А+3 (2 альбом+
них аркуші) гармошкою, щоб вийшло 6 відділень, і
напишіть ключовий вірш, починаючи кожну фразу
з нового абзацу в новому відділенні:

«Дайте Господу, роди народів,
дайте Господу славу та силу,
дайте Господу славу Ймення Його,

приносьте дарунка й приходьте перед лице Його!
Кланяйтеся Господеві в величчі святому!»
(1 Хроніки 16: 28+29)
Для Часу творчості підготуйте папір для малю+

вання, кольорові олівці або фломастери.

Історична довідка, біблійний словник
Поклоніння – це ставлення людини до Бога,

виражене у виконанні Його заповідей, висловлю+
ванні Йому своєї любові, обожнювання та хвали,
визнанні Його величі, могутності й панування.

Кумир – предмет захоплення, преклоніння;
бовван, ідол.

Мудрець – учений, звіздар.
Золото – дорогоцінний метал жовтого кольору;

символ багатства, царственості, величі, слави.
Ладан – ароматична смола, яку застосовували

при богослужінні. Ладан отримують із прозорої гус+
тої рідини, що виділяється зі смоляних ходів у корі
Boswellia carteri – чагарника з дрібними листками,
що росте в Південній Аравії. У богослужінні ізраїль+
тян ладан посідав важливе місце, будучи складо+
вою частиною священної кадильної суміші.

Смирна або мирра – вид запашної олії. Є сим+
волом страждання та смерті.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Сьогодні ви починаєте вивчення Нового Заповіту.
Прийдіть до класу раніше, ніж звичайно, та при+

красьте приміщення.
Можна розвісити фотографії учнів, зроблені ми+

нулого семестру, або по+новому розставити столи
та стільці.

Радісно зустрічайте своїх учнів. Коли вони бу+
дуть заходити до класу, даруйте кожному зазда+
легідь приготовлений подарунок – листівку. Якщо

Бог хоче, щоб ми поклонялися Йому 
(Матвія 1$2)

«Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, 
дайте Господу славу Ймення Його, приносьте дарунка й приходьте

перед лице Його! Кланяйтеся Господеві в величчі святому!» (1 Хроніки 16: 28=29) 

$ учні повинні довідатися, у чому полягає суть поклоніння;
$ дізнатися, як поклонятися Богові на практиці

ЩО ТАКЕ ПОКЛОНІННЯ1818
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вони були на канікулах, відведіть побільше часу
для спілкування, але намагайтеся спрямувати йо+
го в русло теми сьогоднішнього уроку.

Час молитви
Кожному з нас завжди приємно отримувати по+

дарунки або чути похвалу й подяку на свою адре+
су. Наскільки ж гідний Бог приймати від нас славу,
хвалу й слова подяки за все, що Він зробив, за те,
Ким Він є для нас. Нехай кілька підлітків поділять+
ся з іншими благословеннями, які вони мали за
цей час, і помоляться, подякувавши Богу за все.

Час співу
Є багато пісень, у яких ми прославляємо на+

шого Бога як Творця, Спасителя, Друга, Любля+
чого Батька. Запропонуйте підліткам заспівати
пісні «Ісусе, Спаситель», «Ісус, Ти – мій кращий
Друг!». Заохочуйте їх співати радісно, поклоняю+
чись Богові.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте класу кілька запитань:
� Хто такий кумир?
� Чому людям так хочеться побачити свого
кумира? Чим він їх приваблює?
Вони цінують свого кумира за якісь якості (в ос+

новному – за зовнішність, талант, дотепність, рід+
ше – за якості характеру) і хочуть бути схожими на
нього. Вони ніби закохані в нього, тому хочуть йо+
го постійно бачити, про нього чути й розмовляти.

� Господь попереджає свій народ, щоб вони 
не створили собі ідолів, бовванів (Вих. 20: 4�6).
Чому?
Бо Він хоче, щоб ми поклонялися тільки Йому,

адже тільки Він гідний поклоніння від Свого творін+
ня. Адже саме Він створив усе, що є в нашім світі,
включаючи те, чому сьогодні поклоняються, обож+
нюють або роблять кумиром сучасні люди.

Напишіть на дошці фразу «Що значить покло+
нятися Богові?» і запропонуйте знайти відповідь у
Слові Божому.

Робота над темою
Прочитайте з учнями Мт. 1: 18 + 2:18 у ролях: опо+

відач, цар Ірод, мудреці, первосвященики й людські
книжники, ангел. Запропонуйте класу обговорити
текст, відповідаючи на запропоновані запитання.

� Що спонукало мудреців вирушити в таку да�
леку дорогу?
Вони захотіли поклонитися Небесному Цареві,

до якого їх привело чудесне світило.

� Як ви думаєте, чому їм було так важливо по�
клонитися народженій Дитині?
Прочитайте ще раз Мт. 1:21,23. Ця Дитина була

Спасителем усього світу. Він – Бог, що прийшов у
світ. Мудреці зрозуміли це й шукали Його, шукали
всім серцем. Отже, поклонятися Богові – це шука+
ти Його всім серцем, бажати бути в Його присут+
ності (запишіть це на дошці під запитанням).

� Яке запитання почув Ірод і жителі Єрусалима?
Для мудреців народжений Ісус був Царем. Для

жителів Єрусалима ця новина була приголомшую+
чою: для деяких радісною а для інших – тривож+
ною, а для царя Ірода просто гнітючою. Ясно одне:
ніхто нового царя не очікував. Їм не хотілося змі+
нювати своє життя.

� Як Ірод називає Дитину (вірш 4)?
Якщо Ірод розумів, що ця Дитина – Христос

(Помазаник, Месія), то які ж жахливі його наступні
думки та вчинки! Дуже багато людей і сьогодні,
знаючи про Христа, про Спасителя, ігнорують Йо+
го, нехтують спасінням, яке Він дає. І вже тим біль+
ше їхнє серце далеке від того, щоб поклонятися
своєму Господу. Зверніться до учнів із запитанням:
«З ким зараз ти? На чиєму боці: Ірода чи мудре+
ців?» Ірод не хотів нічого змінювати у своєму жит+
ті, водночас мудреці покинули всі свої важливі
справи (зазвичай вони служили при дворах ца+
рів), витратили багато часу й коштів для того, щоб
добратися до Єрусалима, поклонитися Христу й
принести Йому жертви.

� Які подарунки мудреці принесли Дитині?
Кожний дарунок був особливим. Подаючи ін+

формацію зі словника, поясніть учням значення
кожного дарунка.

Покажіть виріб із золота й малюнок із зобра+
женням корони. Мудреці тоді, як і ми сьогодні, по+
клонилися Христу як своєму Богові. Ми прослав+
ляємо Його як Владику й Царя, у Чиїх руках наше
життя й спасіння, історія людства й існування все+
світу. Прочитайте, якою, за словами Ісаї (Іс. 9:5), є
народжена Дитина (запишіть на дошці фразу
«визнавати Його своїм Богом, Князем, Порадни+
ком, Отцем»).

Тепер дістаньте ладан і картинку зі священи+
ком. Ісус Христос – наш Первосвященик, Він За+
ступник за нас перед Отцем. Він як Людина може
зрозуміти наші потреби, радощі, смуток, і як Бог
може допомогти вирішити всі проблеми й дати
мир нашому серцю. Прочитайте Євр. 7: 24+27 і на+
пишіть на дошці «визнавати Його Первосвящени+
ком свого життя й Заступником».

Наступний образ – хрест і смирна. Кожний з по+
дарунків мудреців ніс у собі пророцтво, Ким Ісус є
для світу й що з Ним буде. Прочитайте Тита 2: 11+14
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і напишіть «визнавати Його своїм Спасителем, вико+
нуючи Його заповіді».

Зверніться до класу:
� Що було б, якщо Христос не помер за твій і мій
гріх? (Ми б не мали спасіння, надії на вічне жит�
тя, спілкування з Богом).
� Як багато Він для нас зробив! Що ж можеш
зробити ти, коли чуєш, скільки зробив для тебе
Христос?
Після цього запитання ви можете запропонува+

ти підліткам помолитися.

Практичне застосування
Підбийте підсумок. Коли поруч із нами стоїть

чемпіон світу, або Президент зі своєю родиною,
або відомий проповідник, так хочеться познайоми+
тися з ними якомога ближче, запитати, як вони
живуть, розповісти їм про себе, сказати, як ти ни+
ми пишаєшся або як любиш їх. Але ж вони – прос+
то люди.

Коли ми читаємо Біблію, молимося, розповіда+
ємо іншим про Божу любов – Він завжди поруч із
нами. У Його присутність ми приходимо в молитві
й говоримо із Творцем цього світу й усього все+
світу. Як же цікаво дізнатися, який Він! А це мож+
ливо тільки через вивчення Біблії. Як хочеться

сказати Йому: «Як дивовижно й мудро Ти все
створив! Я захоплююся ділами Твоїх рук!», подя+
кувати за спасіння і сподівання, що будемо жити
вічно, і не де+небудь, а в місті, яке Він приготував
для тебе і мене. З цього починається поклоніння:
з нашого захоплення Богом. «Поклоніння – це
більше, ніж певний настрій душі на початку
зібрання, ніж мурашки по тілу під час слухання
Слова або молитви. Поклоніння – це підпорядку+
вання Богові свого життя, узгодження з Ним кож+
ного рішення. Це полонення Його владою кожної
нашої думки й кожного нашого вчинку. Поклонін+
ня – нормальний стан віруючої людини стосовно
Бога» (В. Цорн). Це спосіб життя народженого
згори християнина.

Робота над ключовим віршем уроку
Розучіть із класом ключовий вірш, згортаючи й

розгортаючи гармошку. Ці слова резюмують суть
нашого поклоніння Богові.

Час творчості
Розділіть підлітків на 2 групи. Дайте одній групі

завдання підготувати пісню, у якій вони прослав+
лять Бога, а другій – намалювати невеликий ма+
люнок, за що вони можуть славити Бога.

Як не славити нам Ймення Боже,
Користуючись Його дарами?
Навіть день прожити ми не зможем,
Якщо Він давати їх не стане.

Тільки Ним живемо ми на світі,
По Його безмірній благодаті,
І любов’ю Божою зігріті,
Все від Нього можемо приймати.

Він щоденний хліб нам посилає,
Гріє землю сонячним промінням,
І дощем небесним проливає
Нам Свої святі благословення.

Хто Господніх милостей не бачить,
Благодаті Божої і неба,
Значить той духовно є незрячим,
І йому покаятися треба.

Та як Бог відкриє ваші очі,
З серця скинете гріховну ношу,
То і вдень, і навіть серед ночі
Зможете ви бачить милість Божу.

Ваше серце радістю спасіння,
Як вогнем, почне тоді палати.
І Христа за всі благословення
Станете постійно величати.

ПРОСЛАВТЕ БОГА

А коли земну свою дорогу
Ми пройдемо з вірою живою,
В Небі славу люблячому Богу
Віддамо ще кращою хвалою!

Олександр Войтицький
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Запросіть на ваше заняття викладачів, які 
не проводять цього дня занять і/або членів церк+
ви. Заздалегідь домовтеся з ними й деякими під+
літками про ролі для інсценівки ток+шоу. Нехай
вони підготуються, щоб брати участь у діалозі з
підлітками. Відповіді вчителів і дорослих людей
допоможуть підліткам зрозуміти точку зору стар+
шого покоління, що для них дуже важливо.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте магнітофон і записи пісень (див. Час

співу). Якщо з вами трудиться музикант, переко+
найтеся, що він знає необхідні пісні.

Напишіть цитати видатних людей на плакатах,
якщо ви хочете розвісити їх по класу, або на лист+
ках паперу, якщо ви роздасте їх учням для читан+
ня вголос:

«Немає для мене поваги дорожчої, ніж повага
людини, яку сам більше за всіх заслужено пова+
жаю» (Апулей)

«Справжня самоповага полягає в тім, щоб не ду+
мати про себе» (Генрі Уорд Бичер)

«Поважати жінок – це обов’язок, якому кожна
чесна людина має коритися з народження» (Лопе
де Вега)

«Повага до людей є повага до самого себе»
(Джон Ґолсуорсі)

«Любов без поваги недовговічна й непостійна,
повага без любові – холодна й немічна» (Бенджа+
мін Джонсон)

«Хто легко схильний втрачати повагу до інших,
той, насамперед, не поважає себе» (Федір Михай+
лович Достоєвський)

«Усякий, хто бажає мати вірних друзів, пови+
нен бути добрим і терпимим, виявляючи увагу 

до чужих потреб. Пошана й повага добуваються 
не силою, а великодушністю й готовністю поді+
литися з нужденним останнім шматком» (Леонар+
до да Вінчі)

«Не треба забувати старого правила: хто хоче,
щоб з ним шанобливо обходилися інші, той, на+
самперед, повинен поважати себе сам» (Микола
Семенович Лєсков)

«Від нестачі поваги до себе походить стільки ж
вад, скільки й від зайвої до себе пошани» (Мішель
де Монтень)

«Свідома повага завжди міцніша за захоплен+
ня» (Дмитро Іванович Писарєв)

«Право на повагу має лише той, хто поважає
інших людей» (Василь Олександрович Сухомлин+
ский)

«Порядній людині не личить гнатися за загаль+
ною повагою: нехай вона прийде до нього сама со+
бою й, так би мовити, мимо його волі» (Шамфор
Никола Себастіан)

Напишіть ключовий вірш на чотирьох аркушах
формату А+4:

«Хто великим із вас хоче бути, –
хай буде слугою він вам.
А хто з вас бути першим бажає, –
нехай буде він вам за раба» (Матвія 20:26+27)

Для Часу творчості підготуйте ручки й аркуші
паперу за кількістю учнів з початком фрази «Ти
гідний поваги, і тому я буду...»

Історична довідка, біблійний словник
Повага – це шанобливе ставлення, що ґрун+

тується на визнанні чиїх+небудь чеснот, цінності.
Ставитися з повагою – зважати на думку кого+
небудь.

Марнославство – зарозуміле прагнення до
слави, до вшановування.

Бог хоче, щоб ми з повагою ставилися один до одного 
(Матвія 20:20$28)

«Хто великим із вас хоче бути, – хай буде слугою він вам. 
А хто з вас бути першим бажає, – нехай буде він вам за раба» 

(Матвія 20:26=27) 

$ показати підліткам, що Христос закликає кожного з нас до смиренності;
$ спонукати учнів з повагою ставитися до інших людей

ХТО ГІДНИЙ ПОВАГИ?1919
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ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Зустрічаючи учнів, намагайтеся не залишити
без уваги нікого. Виділіть час на невелике спілку+
вання перед уроком. Запитайте підлітків про нав+
чання, дізнайтеся, хто їхній улюблений учитель у
школі, за що вони його поважають.

Час молитви
Перед молитвою попросіть одного учня прочи+

тати Мт. 20:28. У молитві ви можете подякувати
Христу за те, що Він прийшов на землю, щоб по+
служити грішним людям, і залишив приклад нам,
як ставитися до своїх ближніх.

Час співу
Заспівайте пісні, які говорять про те, як Бог чу+

дово створив кожного з нас.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте класу запитання:
� Що така повага?
Вислухайте думку учнів, зачитайте інформацію

з біблійного словника. Попросіть декількох охочих
надати результати інтерв’ю, яке вони повинні були
взяти у своїх однокласників. Попросіть підлітків
прочитати цитати видатних людей про повагу, а
також доповніть картину матеріалом, зібраним під+
літками Недільної школи церкви «Дім Євангелії»
(м. Київ):

� Що така повага?
+ Це особливе ставлення до людини, що ґрунту+

ється на симпатії.
+ Повага ґрунтується на визнанні переваг і чес+

нот тої або іншої людини.
+ Повага – це щире почуття, що виявляє одна

людина до іншої.
+ Повага – це те, із чого починаються стосунки з

людьми, це елемент любові.
� Чому ти гідний поваги?
+ Я – особистість неповторна.
+ Я – людина.
+ Тому що так хоче Бог.
+ Бог учив усіх поважати 

один одного.
+ Тому що це був задум Божий.
+ На повазі тримається світ.
+ Якщо людина поважає інших, 

то й вона гідна поваги.
� За що потрібно поважати людину?
+ За доброту, чесність, за позитивні якості.

+ Потрібно поважати думку людини завжди й без
причини на те.

+ Зовсім не обов’язково поважати саме за щось.
� Чи кожна людина гідна поваги?
+ Так, тому що Христос помер за всіх.
+ Людину поважають не на підставі всіх разом

узятих якостей, а за якісь окремі: за її власну дум+
ку, за її наполегливість, за любов, за доброту, за
душевну красу, за хоробрість, сміливість, відвагу,
за щедрість. Яка+небудь гарна якість знайдеться в
кожній людині.

Знання Біблії позитивно впливає на людину й
змінює її ставлення до себе. Давайте звернемося
до Святого Письма й довідаємося, що воно гово+
рить про повагу.

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте текст Мт. 20:20+28 по віршеві кож+

ний і обговоріть його за допомогою запропонова+
них запитань:

� Хто звернувся до Ісуса та з яким проханням?
Запитайте учнів, що вони знають про братів

Якова й Івана. Прочитайте Мр. 3:17 і Лк. 9:51+56.
� Як ви думаєте, чому мати Якова й Івана піді�
йшла до Ісуса з таким проханням?
� Яку відповідь дав їй Ісус?
Відповідь Ісуса говорить нам, що наше завдан+

ня – служити людям всім тим, що Бог нам дав.
Ісус випив чашу Божого гніву не тому, що заслу+
жив її, а тому, що добровільно взяв на Себе гріхи
людей, які заслужили це покарання. Він був хре+
щений (тобто занурений) у турботу про людей, їх+
ні потреби і проблеми, незважаючи на те, що
знав, що Його очікує попереду. Ним рухала лю+
бов і саме таке ставлення до людей очікує Бог від
кожного з нас. Відповідно до того, наскільки ми
будемо виконувати це покладене на нас завдан+
ня, ми й отримаємо нагороду.

� Чому інші учні розгнівалися?
Усім нам подобається, коли нас хвалять і під+

носять за щось зроблене добре. Учні не бажали
залишатися останніми в нагороді за зроблену у
житті працю.

� Який важливий урок дає Христос у віршах
25�28?
Ісус говорить, що наша нагорода залежить 

не від того, наскільки ми здамося святими або
добрими перед людьми, а від того, наскільки ми
насправді любимо Господа й любимо людей. На+
скільки ми готові трудитися й приносити плід для
Божого царства. Наскільки ми відкриті говорити ін+
шим людям про любов Христа, незважаючи на за+
подіяні нам страждання.
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Завдання №2
Прочитайте такі місця Писання: Як. 2:8+9; 

2 Кор. 10:18; Фил. 2:3+4; 1 Сол. 5:12+15.
Бог, праведний і святий, всемогутній Владика,

настільки милостиво поставився до людини, що
прийняв людське тіло. Він прийшов, як служитель,
щоб залишити нам приклад. Він настільки пова+
жає людину, що дає їй право вибору в житті, дов+
готерпить нас, поблажливо ставиться до наших
немощів. Наскільки ж ми повинні цінувати й люби+
ти один одного, бачити у своєму ближньому задум
Божий, красу Творця. Це стосується й нас самих.
Бог хоче, щоб ми з повагою ставилися до Його
створіння. А це створіння – кожний з нас!

Практичне застосування
Поділіть клас на кілька груп. Візьміть на себе

роль ведучого й проведіть «ток+шоу». Запитайте в
підлітків, чи знайоме їм почуття неповноцінності?
Вислухайте відповіді. Скажіть, що це почуття руй+
нівне. Характерною рисою стосунків, побудованих
на почутті неповноцінності, є щоденні принижен+
ня. Часом люди, що живуть під одним дахом, по+
стійно принижують один одного. Як виглядають
такі взаємини?

1. Однобічне приниження. При цьому той, хто
принижує вас, може навіть не усвідомлювати цього.
Він, можливо, має більшу силу, ніж ви. Відбуваєть+
ся приниження слабкого сильнішим. Про поблаж+
ливе ставлення і взаєморозуміння немає й мови.

2. Двостороннє приниження. При цьому ви мо+
жете бути предметом приниження, і у відповідь
самі почнете принижувати. Тобто обидві сторони
активно принижують одна одну. Відбувається сво+
го роду змагання – хто «кращий». Іноді люди так
глибоко грузнуть у всьому цьому, що не можуть
розірвати замкнуте коло. Це можливо тільки за
умови, що хоча б одна сторона готова змінити
щось у своєму ставленні.

Давайте розглянемо конкретні випадки з життя
ваших ровесників. Уявімо собі, що ми – учасники
інтерактивного ток+шоу. До нас у гості прийшли зі
своїми проблемами різні люди.

Ситуація 1
Дарина: Це відбувається щоразу, коли я приїжд+

жаю додому з навчання з іншого міста. Як тільки я
відчиняю двері дому, то починаю почувати себе ні+
чого не вартою. Мені стає нестерпно погано, хо+
четься проскочити у свою кімнату непоміченою.
Але зась! З’являється мама й, як завжди при зуст+
річі, каже: «Привіт, мила. Ну чому ти знову одягла
це безглузде плаття?!»

Мама: Даринко, що ти таке кажеш? Я завжди
дуже рада тебе бачити. Ну, що ж я можу зробити,
якщо часто ти одягаєшся зовсім без смаку? Ти як
християнка у всьому повинна намагатися бути
досконалою.

Дарина: По+перше, мені самій подобається, як
я одягаюся, а по+друге, ти все життя порівнюва+
ла мене з молодшою сестрою, Наталкою. А я
вважаю, що вона занадто вже стежить за своїм
гардеробом. Вона за 2 години до зібрання почи+
нає приміряти свої плаття. Ти б краще їй заува+
ження робила.

Наталя: Даринко, дівчина повинна виглядати
акуратно. Так, я намагаюся одягатися зі смаком,
але зовсім не витрачаю на це стільки часу, як ти
кажеш. І на відміну від тебе не одягаю на зібран+
ня джинси.

Обговорення в залі.
Вірші на допомогу: Еф. 4:1+3; Кол. 3:20+21; 

Тит. 2:7+8
Висновок: Батьки не повинні принижувати сво+

їх дітей. Мама Наталі та Дарини не бере до уваги
почуття своєї дочки, вона повинна в дуже добро+
зичливій атмосфері поговорити з дочкою, якщо
та справді одягається зухвало. Адже зовнішнє бе+
ре початок із внутрішнього: напевно в Дарини
якісь духовні проблеми, а її мама не звернула на
це уваги. Бог хоче, щоб ми з повагою ставилися
один до одного.

Ситуація 2
Андрій: У мене стара мобілка, тому я соромлю+

ся говорити по ній при друзях.
Друг Андрія: Ти що, не можеш заробити й купи+

ти собі нову? Я ось пішов, заробив і маю. А без
крутої мобілки – що ти за людина, хто ж з тобою
буде спілкуватися?

Обговорення в залі.
Вірші на допомогу: 1 Тим. 6:6+11
Висновок: Не можна бути рабом речей. У де+

яких людей взагалі немає мобільних телефонів,
тому ми повинні дякувати Богові за будь+який ва+
ріант: мобільний телефон – річ дійсно зручна й ко+
рисна, в екстремальних ситуаціях він навіть може
врятувати життя. Тому треба цінувати саму можли+
вість зв’язку, а не зовнішній вигляд телефона.

Ситуація 3.
Світлана: Я – піаніст у молодіжному хорі. Я скін+

чила музичне училище, кілька років пропрацюва+
ла там концертмейстером на диригентсько+хоро+
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вому факультеті. Регент нашого хору – самоук.
Помоєму, він вважає, що кожний, хто може махати
руками – вже диригент. Мене обурює, як він непро+
фесійно керує хором. Він гарна людина, щиро ста+
рається, але часто робить такі помилки, яких не до+
пускає навіть першокурсник в училищі! Богові 
так служити не можна. На жаль, більше в нашій
невеликій церкві немає людей, які б могли керува+
ти хором.

Обговорення в залі.
Вірші на допомогу: Мт. 20:28; Фил. 2:3.
Висновок: Світлана неправа у своєму ставленні

до регента. Він вищий від неї за становищем, та й
взагалі професійна освіта не дає Світлані права
так говорити про людину, яка щиро несе своє слу+
жіння. Єдиним правильним варіантом для Світлани
буде покаятися перед Богом у своєму ставленні та
молитися за музикальне служіння, за можливе нав+
чання брата, самій же нести свою працю в смирен+
ності й простоті.

Сам Бог не вважав чимось принизливим спіл+
куватися з нами й трудитися в нашім серці, тим
більше Він хоче, щоб ми з повагою ставилися
один до одного.

Робота над ключовим віршем уроку
Сьогоднішній вірш легко вивчити, але не так

просто виконати. Часто ми готові поважати гідних
людей, тих, хто нам подобається, але не тих, до ко+
го всі ставляться із презирством. Ісус закликає нас
до глибокої смиренності, якою Він Сам володів
повною мірою. Вивчіть вірш, прикладаючи попар+
но відповідні частини.

Час творчості
Роздайте аркуші паперу з недописаною фра+

зою. Нехай кожний підліток напише, що ж він буде
робити стосовно свого ближнього (не тільки най+
кращого друга), виходячи з того, що почув на уро+
ці. Ви можете запропонувати підліткам прочитати
ці замальовки на молодіжному спілкуванні.

Дивно якось: до отих, хто поруч,
Стали ми байдужими в житті
Руку інших просимо на поміч,
А самі ховаємось у тінь.

Не шкодуйте, в серці не ховайте
Ніжності своєї й доброти.
З ближнім поділіться, людям дайте,
Поможіть їм втрачене знайти.

Не чекайте за добро оплати
В цім житті, що пролетить, як мить.
Щедрий на любов живе багато,
Творить день, що піснею дзвенить.

Не жалійте серця, хай недовго
Буде в грудях битися воно.
Ради щастя на землі людського
Серцю відступатись не дано.

Від біди за тих, хто з нами поруч,
Від душі, що проганяє ніч.
І від страху у тривожну пору...
Будьте чулі! Клопоти всі – пріч!

Не шкодуйте, в серці не ховайте
Ніжності своєї й доброти.
З ближнім поділіться, людям дайте,
Поможіть їм втрачене знайти.

НЕ ШКОДУЙТЕ

Не шкодуйте серця, хай недовго
Буде в грудях битися воно.
Ради щастя на землі людського
Серцю відступитись не дано.

Сергій Рачинець
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Другий прихід Ісуса Христа – тема, що завжди
була актуальною для всього світу, а особливо для
дітей Божих. Для підлітків ця тема теж животре+
петна. «А якщо Він прийде, чи буду я готовий? Як
мені жити сьогодні, якщо Він прийде завтра?» –
можливо, саме такі запитання ставлять ваші учні.
Моліться, щоб Господь допоміг вам і вашим учням
завжди бути готовими до приходу Ісуса.

Підготовка наочних посібників
Для Часу молитви вам знадобиться годинник.
Принесіть фотографії з журналів або газет, де

зображено людей, які страждають від голоду, а
також підготуйте на аркуші ватману формату А+3
таблицю росту населення Землі для Завдання №2:

Оформіть ключовий вірш у вигляді годинників.
Для цього зробіть 3 великих шаблони годинників,
скріпіть їх скотчем збоку або зверху, як книжку. На

першому шаблоні помістіть картинку або фото з
атлетом на старті й напишіть «Тому будьте готові й
ви». На другому намалюйте контури слідів і на+
пишіть «бо прийде Син Людський». На 3+ому на+
малюйте людину з думками у вигляді «хмаринки»,
у якій напишіть «тієї години, коли ви не думаєте» 
і посилання.

Підготуйте папір і ручки для Часу творчості.

Історична довідка, біблійний словник
Мор – «повальна» смерть, епідемія.
Сторожі – період ночі, яких у євреїв спочатку

було три (вечірня, нічна й ранкова сторожі). До ча+
су життя Христа юдеї перейняли римський і грець+
кий звичай, що розділяв 12 годин ночі (з 6 вечора
до 6 ранку) на чотири сторожі.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Зустрічаючи своїх учнів, виявляйте щиру ра+
дість, що сьогодні Господь подарував вам ще один
день життя й зустрічі.

Дізнайтеся, чи всі розв’язали завдання.

Час молитви
Поставте перед підлітками годинники й скажіть,

що, можливо, нам ще недовго залишилося чекати
нашого Господа, поки Він прийде за нами. Зараз є
можливість досліджувати своє серце, випробову+
вати його, у якому воно стані. Коли ж Він прийде,
такої можливості вже не буде. Наприкінці заняття
помоліться за невіруючих родичів, друзів, сусідів.

Час співу
Заспівайте із дітьми пісні, які найкраще відпо+

відають темі уроку. Дуже важливо пам’ятати, що

Бог відкриває нам, що буде відбуватися в останні часи,
для того, щоб ми очікували Його
(Матвія 24)

«Тому будьте готові й ви, – бо прийде Син Людський тієї години, 
коли ви не думаєте!» (Матвія 24:44) 

$ розглянути з учнями ознаки Другого приходу Христа й переконатися, 
що цей час близько;

$ спонукати підлітків жити в готовності зустріти Господа Ісуса

КОЛИ ВІН ПРИЙДЕ?2020

Дата
Населення

світу в млрд.
Часовий розрив 
між мільярдами

1800 1 5800 років

1930 2 130 років

1960 3 30 років

1975 4 15 років

1988 5 13 років

2000 6 12 років

2010 7 10 років
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поки ми тут, на землі, наше головне завдання –
розповідати людям про Спасителя.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте класу запитання:
� Коли і як часто ви дивитеся на годинники?
Зазвичай на годинники дивляться, коли спіз+

нюються, коли перевіряють час – чи не пора,
наприклад, на обід. Або, коли урок дуже затягу+
ється, хтось може взагалі почати трясти годинни+
ки – чи не зупинилися вони?! Але особливо часто
ми дивимося на них, коли до нас має прийти ду+
же важливий гість, а ми не встигаємо приготува+
тися до зустрічі...

А що б ви робили, якщо через 5 хвилин повинен
був би прийти Христос? Чи готові ви зустріти Йо+
го? Що означає бути готовим до зустрічі з Ним? Чи
може вам щось перешкодити зустріти Його? Да+
вайте звернемося до Святого Письма, щоб знайти
відповіді на ці запитання.

Робота над темою
Завдання №1
Намалюйте на дошці таблицю з декількома по+

силаннями+пророцтвами про перший прихід Ісуса
на землю й попросіть учнів провести порівняння.

Отже, Слово Боже не залишилося невикона+
ним. Те, що Господь сказав про Свій Другий при+
хід, незабаром здійсниться, і вже виконується. Він
відкриває нам, що буде відбуватися останнім ча+
сом, для того, щоб ми очікували Його.

Завдання №2
Прочитайте Мт. 24:1+44; 1 Тим. 4:1+3; 2 Тим. 3:1+5.

Що говорить Писання про час перед Другим при+
ходом Христа на землю? Заповніть з учнями таб+
лицю в Робочому зошиті, обговорюючи ситуацію 
у світі.

Ісус хотів, щоб Його учні й ми сьогодні знали,
що відбудеться останнім часом перед Його прихо+

дом. Зауважте, Він не вказав дати Свого приходу,
але Він назвав безліч ознак, щоб ми могли спосте+
рігати, міркувати й бути уважними (Мт. 24:39).

Покажіть учням підготовлені ілюстрації. Ска+
жіть, що одна з ознак приходу Христа, яку ми мо+
жемо сьогодні докладно розглянути – це голод.
Розгляньте таблицю росту кількості населення на
Землі. Прокоментуйте її такими фактами.

1. Ріст кількості населення світу й голод – два
тісно пов’язаних поняття. Навіть виведення нових і
більш урожайних видів сільськогосподарських
культур і підвищення різними способами врожай+
ності не допомагає у розв’язанні все більш нарос+
таючої проблеми голоду. Нинішня кількість світово+
го населення становить приблизно 6 млрд. людей,
вона подвоїлася за останні 40 років.

2. Ось деякі факти, що стосуються проблеми
харчування:

а) щодня 10 000 людей в усьому світі помира+
ють від голоду або недоїдання;

б) на Продовольчій конференції у Манілі в 1978 р.
було заявлено, що одна дитина з трьох ніколи 
не досягне віку п’яти років через недоїдання;

в) щоб почати вирішувати проблему голоду,
треба було б збільшити виробництво продуктів
учетверо між 1975 і 2000 роком;

г) щоб просто утримати нинішній і без того
низький рівень наявності продовольства на душу
населення, потрібно щорічно розробляти 10+20
млн. гектарів нових фермерських угідь.

3. Більшість придатної до обробітку землі у сві+
ті перебуває під пасовищами або вже розорано.

4. Виробництво продуктів перебуває під впли+
вом погодних умов, які не тільки мало контролю+
ються людиною, але останнім часом особливо
нестабільні й непередбачувані. 90% продоволь+
ства у світі вирощується в регіонах, де зміна опа+
дів у вигляді дощу на 5% робить урожайність
менш продуктивною.

5. ООН стверджує, що ми перебуваємо під пре+
сом найгірших продовольчих проблем, які коли+
небудь бачив світ.

6. Єдині країни, де є надлишок продовольства –
це країни Євросоюзу, Сполучені Штати Америки й
Австралія.

Що стосується мору, досить згадати зростаючі
темпи онкозахворювань, хвороби, які не так давно
з’явилися: СНІД, атипову пневмонію, пташиний
грип...

Практичне застосування
Запропонуйте підліткам звернутися до останніх

віршів розділу, де Ісус дає мудру пораду, що нам
робити, щоб бути готовими до Його приходу. Про+

Пророцтво 
Старого Заповіту

Виконання 
в Новому Заповіті

Іс. 7:14 Мт. 1:18+25

Мих. 5:2 Мт. 2:1+6

Єр. 31:15 Мт. 2:16+18
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читайте по черзі Мт. 24:45+51. Поставте запропо+
новані нижче запитання.

� Кого має на увазі Ісус під двома рабами?
Своїх послідовників, один із яких пильнує, че+

каючи Господа, а другий не дбає ні про що. При+
чому пильнувати – це значить не просто пасивно
чекати, склавши руки, але очікувати в праці й ак+
тивній діяльності для Бога і Його Царства.

Бог відкриває нам, що буде відбуватися в
останні часи, щоб ми очікували Його.

� Як ви думаєте, чому злий раб так поводився?
Він думав, що пан прийде не так швидко, тому

поводився, як хотів, не боячись покарання.
Отже, що потрібно робити, щоб бути готовими

до приходу Ісуса:
1. Молитися (1 Сол. 5:17).
2. Перебувати в Слові Божому (Євр. 4:12+13).

3. Спілкуватися з Божими дітьми (Євр. 10:24+25).
4. Своїм життям і словами свідчити іншим про

Христа (Дії 1:6+8).

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть учням посібник з віршем. Наша готов+

ність має бути такою, як у спортсмена перед стар+
том: всі думки, все тіло спрямовані на одне – «го+
товий! зараз!». І так має бути не час від часу, а
щодня, тому що ми не знаємо часу приходу Ісуса.
Наше ж очікування – радісне (2 Петр. 3:11+15а).

Час творчості
Запропонуйте підліткам написати твір на тему

«В очікуванні мого Господа». Охочі можуть про+
читати його вголос наприкінці заняття. Подякуйте
учням за їхні старання.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Дуже часто підлітки, та й дорослі теж, думають,
що служити Богові можуть тільки обдаровані люди,
що тільки ті, у кого є талант або особливий дар,
здатні розповідати людям про Христа. Але якщо ми
подивимося як Бог вибирає людей для служіння,
ми побачимо, що «Бог вибрав немудре світу, щоб
засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав,
щоб засоромити сильне» (1 Кор. 1:27). Люди, що
довкола нас, бачать зміни в нашому житті завдяки
вірі в Господа, бачать благословення, якими Він
нас оточив, і їм теж хочеться стати часточкою тако+
го життя. Якщо ми будемо поширювати Божу лю+
бов і істину, будемо світлом і сіллю для цього світу,
люди довідаються, який Бог, і прославлять Його!

Цього уроку вам і вашим учням пропонується
на практиці побачити, як з малого може вийти
щось особливе, велике, важливе.

Підготовка наочних посібників
Напишіть на картках ознаки Другого приходу

Христа для повторення матеріалу минулого уроку.
Принесіть для Вступу насіння гірчиці й інших рос+
лин (газонної трави, кропу, кавуна, гарбуза).

Для роботи над ключовим віршем уроку прине+
сіть ліхтарик, а також напишіть слова або слово+
сполучення вірша й посилання на окремих листках.

Для Часу творчості вам знадобляться вимиті із
содою половинки яєчної шкаралупи, маркер, шма+
точки натуральної тканини, вата, насіння (найкра+
ще гірчиці, салату, кропу), одноразові маленькі
пластикові посудини.

Історична довідка, біблійний словник
Гірчичне зерно – одне із найдрібніших зерен в

ізраїльському землеробському побуті. Насіння гір+

чиці настільки мале, що 760 зерен важать усього 
1 грам! У Палестині гірчичне зерно згадують, коли
хочуть сказати про найдрібніше з усього сущого.
Так, вираз «віра, як гірчичне зерно» означає «най+
менша віра». Але це зерно виростало й ставало
високою розлогою рослиною, під віттям якої мож+
на сховатися. Птахи дуже люблять маленькі чорні
насінини гірчичного дерева, тому довкола нього
завжди в’ються зграї пернатих.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Зустрічаючи ваших учнів, поговоріть із ними
про те, що відбувається в їхньому житті. Поспіл+
куйтеся, якщо це можливо, потроху з кожним. До+
відайтеся, як однокласники та друзі ваших учнів
ставляться до різних гріхів: обману, паління, лихо+
слів’я. Запитайте, що зараз цінується в підлітків, і
чи легко підліткам перебувати в такій обстановці.
Як часто інші люди помічають, що вони – віруючі, 
і чи дивуються вони цьому?

Зіграйте з учнями в гру на повторення. Нехай
вони по двоє беруть картку з ознакою Другого
приходу й показують її без слів, а тільки за допо+
могою міміки, жестів. Інші повинні вгадати ознаку.
Наприклад:

+ через розріст беззаконства любов багатьох
охолоне;

+ видавати один одного будуть, і один одного
будуть ненавидіти;

+ ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки;
+ проповідана буде ця Євангелія Царства по ці+

лому світові.

Час молитви
Помоліться сьогодні методом молитовної бесі+

ди. Згадайте про невіруючих родичів, друзів, су+

Бог хоче, щоб ми благовістили про Нього світові 
(Марка 4:1$32)

«Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, 
чи може під ліжко? А не щоб поставити на свічнику?» 

(Марка 4:21) 

$ навчити підлітків, що християни повинні нести світло Євангелії в світ;
$ спонукати учнів активно свідчити про Христа

ЗЕРНО БЛАГОВІСТЯ2121
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сідів, просіть у Бога сміливості говорити про Бо+
жий дар прощення та спасіння, дякуйте за особис+
те спасіння.

Час співу
Запропонуйте підліткам заспівати пісню «Світи

в куточку, де ти є», заспівайте й інші пісні, що го+
ворять про наше свідчення світові.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть учням різне насіння. Поки учні будуть
його розглядати, розкажіть їм про насіння гірчиці.
Запитайте, як вони думають, чому в Біблії ми зу+
стрічаємо згадки саме про це насіння? Зверніться
до сторінок Писання.

Робота над темою
Завдання №1
Проведіть розбір віршів Мр. 4:1+29, і нехай учні

заповнюють пропуски в Робочих зошитах.
Вірш 1+9 – Царство Боже подібне до насінини.

Ісус учить, що Слово Боже діє в нашому житті так
само, як насінина – виростає і приносять плід за ро+
дом своїм. В Юдеї землі, що підходить для сільсь+
кого господарства, як правило, дуже мало, тому
людям і сьогодні доводиться вибирати камені, щоб
посадити потрібні рослини. Якщо ця робота була
зроблена неякісно й земля не була належним чином
оброблена, вона виходить неглибокою, і рослини,
навіть після того, як зійшли, засихають. Це прооб+
раз нашого серця – ми повинні дозволяти Богові об+
робляти наше серце, вибирати й викидати ті «тілес+
ні камені», які заважають нам приносити Йому плід.
Найперший же плід дії Слова Божого – це покаяння.

Вірш 10+13 – Господь готовий відкрити нам істи+
ни Біблії, які, можливо, нам важко розуміти. але ми
повинні бути готові прийняти ці істини й виконува+
ти їх у своєму житті, і тоді буде добрий плід.

Вірш 14+17 – посіяне при дорозі – поверхневе
прийняття будь+якої істини Христа й тільки видиме
її виконання. У результаті плід відсутній, тому що
Слово Боже не вкорінюється, а людина прагне
зберегти колишній спосіб життя – «однією ногою
тут, а другою – там».

Вірш 18+19 – посіяне між терен, коли Слово
Боже відходить на другий план у порівнянні із
земними турботами, прагненнями й бажаннями.
У результаті наші світські бажання не дозволяють
доброму зерну приносити плід.

Вірш 20 – плід приносять ті, хто приймає Сло+
во Боже й докладає старань для того, щоб жити
згідно з ним.

Вірш 23+25 – можна, виявляється, слухати, але
не чути, читати, але не виконувати, знати, як кра+
ще, але не чинити відповідно.

Вірш 26+29 – коли ми перебуваємо в Бозі, вив+
чаючи Біблію й виконуючи веління Христа, Боже
Слово буде приносити плід. Наше серце так ство+
рене Богом, що тільки при спілкуванні з Ним воно
перебуває в здоровому стані. І тільки тоді життя
набуває сенсу й значення та приносить плід для
Божого Царства.

Завдання №2
Розділіть учнів на 3 групи. Першій дайте зав+

дання прочитати Мр. 4:30+32, другій – Мт. 13:31+32,
а третій – Лк. 13:18+19. Запропонуйте їм досліджу+
вати ці притчі, а потім відповісти на запитання:

� Про що йде мова в цих притчах?
� Прообразом кого є гірчичне дерево?
Християнського життя. Християни мають глибо+

кий корінь, вони заглиблюються в Слово Боже й
приймають силу, необхідну для життя. Церква – це
царство, що складається з окремих християн, які
люблять Бога й тих, хто служить Йому. Вона вклю+
чає всі народи й служить благословенням для лю+
дей. Кожний віруючий – частина церкви, і відпові+
дає за поширення Доброї Звістки в тому оточенні,
у якому помістив його Бог. Світ розкладається від
гріха, люди заплуталися в цінностях, у поняттях
добра й зла, тому обов’язок християн – бути світ+
лом і сіллю навколишнім.

� Кого символізують птахи?
Людей, що оточують нас. Вони мають потребу

в спілкуванні з Богом, хоча самі цього можуть і 
не розуміти. Їм необхідно знайти пристановище у
Месії та відчути насолоду від спілкування з Ним,
відчути Його любов, турботу й благословення.

� Чому Ісус підкреслює, що з найменшого зерна
виростає величезне дерево?
Якщо ми залишаємося вірними Богові, Його

Слову, то Він може навіть із малого зробити щось
велике. Це говорить нам про те, щоб ми не бенте+
жилися від скромного початку свого благовістя
(розповіді про Христа). Спочатку може здаватися,
що в наших учинках і словах мало сили та значен+
ня, але якщо ми розповідаємо про Христа, Він
дасть нам сміливість і слова. Ми часто почуваємо,
що всіх наших сил не вистачить, щоб зробити ту чи
іншу справу. Але треба пам’ятати, що все має свій
початок, ніщо не з’являється зненацька і відразу
досконалим. Ми повинні робити те, що в наших си+
лах, а загальний результат усіх невеликих зусиль
може призвести до справжніх чудес! Бог хоче, щоб
ми благовістили про Нього світові, і Він обіцяє
Свою підтримку в цьому. Його обіцянка «...Я пере+
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буватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!» є
частиною веління «Тож ідіть, і навчіть всі народи...»
(Мт. 28:19+20). Розповідайте про Христа!

Практичне застосування
Прочитайте Пс. 1 і Єр. 17:7+8 і запитайте в класу:
� Що говориться про людину, яка сподівається
на Бога, у якої є спілкування з Небесним Отцем?
� Що робити нам, щоб стати благословенням
для людей цього світу, щоб з малого виросло
велике?
Обговоріть такі фактори:
1. Молитися.
Твоє особисте спілкування з Богом – це сила,

щоб вистояти в цьому світі, зміцнитися, не згріши+
ти. Галуззя дерева, які тягнуться до сонця, нагаду+
ють наше спілкування з Богом у молитві. Чим
ближче ти будеш до Бога, тим більше твоє серце
буде здатне приймати й уміщати інших людей, 
і більше ти зможеш говорити про твого Друга та
Спасителя Христа. Олександр Мень одного разу
сказав: «Для мене Бог реальніший, ніж люди».
Твоє спілкування з Богом має бути міцнішим, ніж
спілкування зі світом, щоб думка світу не вплива+
ла на тебе й не збила з правильної дороги.

2. Перебувати в Слові Божому.
Читайте Святе Письмо, міркуйте над тим, що

говорить Господь. Перебувайте в Божому Слові, 
і ви будете духовно рости й міцніти, щоб інші, ба+
чачи ваше життя й віру, захотіли шукати притулок
у Бога, Який дає вам силу. Подібно до гірчичного
дерева, що може дати притулок багатьом птахам
небесним, наповнюйте ваше серце й розум муд+
рістю Слова Божого, щоб інші шукали спілкування
з вами, спостерігаючи за вашим життям.

3. Спілкуватися з дітьми Божими.
Спілкування з іншими віруючими підбадьорить 

і наставить вас, адже ви зможете дізнатися, як діє
Бог у їхньому житті. Залучайте до такого спілку+
вання невіруючих друзів, щоб і вони побачили
справи Господа у житті.

4. Свідчити людям про Христа.
Якщо ви не розповісте людям про Христа, про

спасіння, яке Він дав усім людям, якщо вони не до+
відаються, як закликати Господа, то як же вони

спасуться (Рим. 10:14)? Ви – світло в цьому світі.
Люди, які перебувають поруч із вами, мають по+
требу в спасінні, вони, як птахи в галуззі гірчич+
ного дерева, шукають укриття. Розкажіть їм про
Спасителя, Який хоче їм допомогти, простити й
прийняти, про Друга, Який завжди поруч, завжди
чує, підтримує, дає сили жити серед бід і проблем.

«З одного зверненого до Бога слова може по+
чатися велика церква, одне слово може покласти
підґрунтя діяльної християнської спільности, одне
маленьке насіннячко може принести багатий уро+
жай спасенних душ» (Джон Райл). Христос поса+
див у вашій душі мале насіння Своєї любові та спа+
сіння. Зміцнюйте його через особисте спілкування
з Богом, читання Слова, спілкування з віруючими
та благовістя!

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть підліткам ліхтар і запитайте, для чого

він потрібний. Потім запитайте в класу:
� Що краще: сидіти в темряві чи при світлі? Чому?
� Коли краще йти додому, коли на вулиці темно
чи коли вона освітлена ліхтарями? Чому? Світ�
ло потрібне, коли темно. Світ перебуває в грі�
ховній пітьмі, йому потрібне світло.
� Хто ж буде цим світлом для світу?
Прочитайте Мр. 4:21. Бог хоче, щоб ми були

світлом у цьому світі. Роздайте учням листочки зі
словами вірша та дайте їм завдання вишикувати+
ся в правильному порядку. Повторіть вірш кілька
разів, щоб учні по черзі говорили своє слово. По+
ступово прискорюйте темп. Наприкінці повторіть
вірш кілька разів хором.

Час творчості
Для початку зробіть для ваших майбутніх виро+

бів підставочки, відрізавши в пластикових стакан+
чиків дно. На половинці яєчної шкаралупи нама+
люйте маркером обличчя чоловічка. Потім вклейте
в неї маленький шматочок тканини, зверху викла+
діть трохи вати, налийте туди трошки води й по+
кладіть у вату насіння. Поставте чоловічків у ста+
канчики й розмістіть їх на підвіконні. Кілька разів
на тиждень не забувайте поливати вироби, і неза+
баром у чоловічків виросте «волосся».
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Будь+яке служіння Богові має відбуватися в чисто+
ті, святості й за встановленими Богом законами. Слу+
жіння хліболамання Біблія ставить на дуже високий
рівень. Готуючись проводити урок на цю тему, ви по+
винні добре усвідомлювати ту відповідальність, яка
покладена на вас Богом. Приділіть увагу особистій
чистоті, перевірте своє серце й особисті взаємини з
рідними, близькими й знайомими. Присвятіть час для
вивчення запропонованої теми для того, щоб ви самі
ще краще усвідомили значення Вечері Господньої в
житті церкви й кожного християнина окремо.

Історична довідка, біблійний словник
Причастя – участь, спілкування, приналежність.
Квашене – хліб, приготовлений на заквасці –

кислій речовині, що кладуть для заквашування чого+
небудь: це може бути частина старого тіста, дріжджі.

Опрісноки – прісний хліб, продукт, у якому
немає ніякого різкого, яскраво вираженого смаку.

Підготовка наочних посібників
Пропонується використовувати у вигляді наоч+

ності хліб і чашу. Запитайте в пастора дозволу ви+
користати церковну чашу або використайте будь+
яку іншу, котра схожа на церковну.

Випишіть запитання й посилання з Роботи над
темою на 3 аркуші.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Намагайтеся, щоб із самого початку заняття у
вашому класі встановилася благоговійна атмо+

сфера. Ані сумна, ані офіційна, а саме радісно+
благоговійна.

Час молитви
Помоліться з підлітками за те, щоб через ви+

вчення теми про Вечерю Господню учні благого+
війно ставилися до виконання цієї заповіді Христа.
Моліться, щоб Дух Святий допоміг вам ясно ви+
класти сьогоднішню тему.

Час співу
«Послав Бог Свого Сина», «Хвала Тобі, Гос+

подь!» – ці пісні ви можете заспівати із підлітка+
ми перед уроком. Запитайте їх, які вони ще зна+
ють пісні, які нагадують нам про смерть і жертву
Христа.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть класу чашу й хліб і поставте запитання:
«Хто знає, що означають ці символи?» Вислухайте
всі відповіді й перейдіть до вивчення теми.

Робота над темою
Завдання №1
Розділіть підлітків на 3 групи й роздайте лис+

точки із завданнями. Після того, як учні розберуть
цю тему, влаштуйте спільне обговорення кожного
питання.

1. Що таке Пасха? Прообразом чого вона була?
Вих. 12:1+20; 1 Кор. 5:7+8.
2. Що означає Вечеря Господня?
1 Кор. 11:26
3. Чому участь у ламанні хліба важлива?
1 Кор. 11:24+25,28; 2 Кор. 11:3.

Бог хоче, щоб ми пам'ятали страждання та смерть Ісуса Христа 
як свідчення про спокуту гріхів 
(Марка 14:1$24; Вихід 12:3$24)

«Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, 
і дав їм, і сказав: “Прийміть, споживайте, це – тіло Моє!” І взяв Він чашу, 

і, вчинивши подяку, подав їм, – і пили з неї всі. І промовив до них: 
“Це – кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається”» (Марка 14:22=24) 

$ діти повинні зрозуміти, що значить установлення Вечері Господньої для християн;
$ спонукати учнів серйозно та з благоговінням ставиться до ламання хліба.

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ2222
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4. Для кого призначена Вечеря Господня? 
Мт. 28:19+20; 1 Кор. 11:29+34.
5. До якого часу буде існувати 

Вечеря Господня?
Мт. 26:29; 1 Кор. 11:26.

1. Що таке Пасха? Прообразом чого вона була?
Напередодні першого дня Пасхи кожен юдей

повинен був забрати геть із дому все квашене. Він
ішов до діжі й вишкрібав її дочиста. Він вичищав те
місце, де зберігалася закваска, поки від неї не за+
лишалося й сліду. Він брав світильник і оглядав
дім, щоб переконатися, що ніщо не сховалося від
його погляду. Це символізувало те відділення від
гріха, до якого християнин покликаний сьогодні.
Заклання пасхального ягняти слугувало симво+
лом, або прообразом, смерті Господа нашого Ісуса
Христа на хресті.

Як кров пасхального ягняти в ніч перед ви+
ходом із Єгипту рятувала ізраїльтян, так кров Ісу+
са рятує всіх віруючих (1 Кор. 5:7). Христос –
пасхальний Агнець, принесений у жертву на свято
Пасхи. Разом зі Своєю кров’ю Ісус віддав за нас
Своє життя (Лев. 17:11; 1 Петр. 1:18+21). Так, ціною
крові Ісуса, тобто ціною Його життя, нам дароване
все: викуплення, очищення, спасіння і приналеж+
ність до Божої слави.

2. Що значить Вечеря Господня?
Це постанова, дана Христом, що символізує тіс+

не спілкування віруючих із Христом. Хрещення від+
бувається один раз, як один раз ми з’єдналися з
Христом, а Вечеря Господня повторюється регу+
лярно, так само, як і наше спілкування з Ним. Ми
беремо участь у Вечері, згадуючи страждання й
смерть Ісуса Христа. Це трапеза Церкви Христо+
вої, що твориться на спомин про смерть Ісуса. Як
старозаповітному Божому народу було заповідано
святкувати Пасху як вічний спомин про вихід із
Єгипту, так і новозаповітна Церква повинна вічно
згадувати про смерть Господа: «Це чиніть на спо+
мин про Мене!» (Лк. 22:19). Коли відбувається Ве+
черя Господня, то в ході трапези віруючі згадують
про великий подвиг спасіння, яке Бог зробив у
Христі. Проте жертва Ісуса залишається однократ+
ною, раз і назавжди закінченою подією (Євр. 9:28).
Смерть Ісуса неповторна, але Церква постійно
згадує про Його жертву, збираючись для трапези
Господньої.

3. Чому участь у ламанні хліба важлива?
У спільній трапезі церковна громада пережи+

ває як свою приналежність до дарованого Богом
прощення, так і єднання віруючих як членів тіла
Христового (1 Кор. 10:16+17). Приймаючи Святого
Духа, ми стаємо членами тіла Христового й ус+

падковуємо нерозривну єдність із нашим Главою
в Його житті й у принесеній Ним жертві.

Центральне місце в спомині займає хрест
Христа. Ісус був відданий на смерть, як розбій+
ник – і це за нас! «Ця чаша – Новий Заповіт у Моїй
крові» (1 Кор. 11:25). Таким чином, Вечеря Гос+
подня є і проголошенням Нового Заповіту, укла+
деного Богом з людьми на Голгофі, і в той же час
благовістям про спокутну смерть Ісуса. Коли Бог
укладав заповіт з Ізраїлем на горі Сінай, то на під+
твердження лилася кров жертв тварин (Вих. 24:8).
Подібним же чином був завірений і Новий Заповіт
(Євр. 9:15+26). Старий Заповіт навертав Ізраїль до
спілкування з Богом і перетворював його на на+
род Божий. Новий поширюється на все людство.

4. Для кого призначена Вечеря Господня?
Символізуючи Божественне спасіння, Вечеря

Господня, з одного боку, призначена для самої
Церкви, а з іншого боку – для світу невидимого:

1. Цей урочистий акт є символічним виражен+
ням прощення й спокути, отриманих самою Церк+
вою. Брати участь у трапезі мали право тільки
члени громади. Скільки б разів ми не приходили
до Господньої трапези, щоразу Сам Господь зано+
во дає нам підтвердження нашого спасіння. Як
дійсне те, що ми ламаємо хліб, так само дійсне й
те, що Ісус дозволив жорстоко мучити Себе й
прийняв смерть заради нас. Як дійсне те, що ми
п’ємо вино, так само дійсне й те, що Він пролив
кров заради нас, прийнявши наругу та будучи по+
кинутий усіма.

2. Вечеря Господня – це і єднання дітей Божих
перед невидимим світом. За свідченням Нового
Заповіту ми знаємо, що й ангели Божі, і демони
стежать за тим, що Бог робить через Христову
Церкву (Мт. 18:10; 1 Кор. 11:10; Еф. 2:2; 6:12;
1 Петр. 1:12; Євр. 1:14). Церква Христова повинна
бути наочним прикладом як світові ангелів, так і
служителям сатани, показуючи, на що здатна Бо+
жа премудрість (Еф. 3:10). Тому можна сказати,
що коли Церква збирається за трапезою Гос+
подньою, очі невидимого світу спрямовані на неї.

5. До якого часу буде існувати 
Вечеря Господня?

«Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та ча+
шу цю пити, – смерть Господню звіщаєте, аж доки
Він прийде» (1 Кор. 11:26). Ці слова встановлюють
часову межу Вечері Господньої – до Другого прихо+
ду Ісуса й підхоплення Його Церкви. Тоді земна
форма Вечері Господньої буде завершена. Вона
досягне досконалості в Божій славі (Лк. 13:29+30;
Об. 19:6+9). Ще тієї ночі, коли Ісус зі Своїми учнями
здійснював Вечерю Господню, Він казав про те, що
колись знову розділить із ними хліб і вино, але вже
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по+новому, і це станеться в Царстві Божому (Мт.
26:29; Мр. 14:25; Лк. 22:16). Тому зневіра й розпач
учнів у ніч зради, коли Господь за трапезою казав
про Своє ще незрозуміле для них страждання,
освітилися надією на славне прийдешнє. Щоразу,
коли віруючі у Церкві збираються для спомину
смерті Господа, їхні погляди повинні звертатися до
великої трапези радості, яку Ісус пообіцяв Своїм.

Практичне застосування
Беручи участь у ламанні хліба, ми свідчимо

всьому світові (видимому й невидимому), що Хрис+
тос помер за нас, сплатив своїм життям за наш
гріх, воскрес і незабаром прийде за Своєю Церк+
вою. Ми свідчимо, що очікуємо Його приходу.

Чаша, яку подав Христос, була нагадуванням
про Його кров, святу кров, що пролилася незаслу+
жено. Ісус добровільно віддав своє життя й пролив
Свою кров, і Він обрав, щоб саме чаша «від плоду
виноградного» нагадувала нам про це.

Як хліб ламали, так ламали й Тіло Христа. Як
видавлюється сік із винограду, так і Христос
страждав, щоб оплатити нашу провину. Пам’ятає+
те молитву Господа в саду через якийсь час після
Вечері (Мт. 26:39)? Чаша у Вечері Господній нага+

дує нам ті страждання, на які Ісус пішов через
любов до нас, до кожного з нас особисто. Він був
слухняний Богові до хресної смерті (Фил. 2:8).

Пам’ятаючи про призначення Вечері Гос+
подньої, ми повинні аналізувати своє життя щора+
зу, коли беремо в ній участь. Наскільки наше жит+
тя відповідає встановленим Богом стандартам?
Наскільки ми вправі називатися дітьми Божими?
Яким на ділі є наше свідчення для навколишніх?
Наскільки наші слова відповідають тому, що ми
робимо щодня? Чи згадуємо ми ті страждання й
біль, які переніс Христос для нашого спасіння?

Бог через апостола Павла говорить нам, що ба+
гато наших проблем пов’язані з тим, що ми не су+
димо себе, не несемо свій гріх до Бога в молитві
покаяння... Але в нас завжди є можливість вирі+
шити це питання з Богом завдяки жертві Христа й
дару молитви!

Робота над ключовим віршем уроку
Поясніть всі незрозумілі слова у вірші. Спро+

буйте вивчити вірш із жестами. Розділіть підлітків
на 2 групи, і нехай кожна придумає жести до вірша
й покаже іншій групі. Потім повторіть його кілька
разів уголос усі разом.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Обрання Дванадцятьох було особливим зав+
данням для Христа. Він зробив Свій вибір тоді, і ми
можемо побачити, як протягом багатьох століть
Бог вибирає людей для служіння Собі. Це – зви+
чайні люди, багато хто з них здавався цьому світо+
ві нічого не вартим. Але Бог бачив їх іншими, Він
бачив їхнє серце. Господь обирає звичайних лю+
дей для особливої мети і служіння та змінює їхнє
життя і їх самих у цьому служінні.

Моліться, щоб Бог допоміг вашим підліткам бу+
ти чуткими до Божого заклику. Тільки тоді вони
побачать у своєму житті зміни й великі благосло+
вення. Будьте для них живим взірцем.

Підготовка наочних посібників.
Для Завдання №1 випишіть на 2 листочки по+

силання для роботи, підготуйте аркуші паперу й
запасні ручки.

Запишіть ключовий вірш на плакаті формату А+2
у вигляді сходів.

Для Часу творчості підготуйте аркуші білого
картону формату А+5, прості олівці, пір’я зі старої
подушки або вату, клей, фломастери.

Історична довідка, біблійний словник
Петро – один із 12 апостолів Ісуса Христа,

уродженець Віфсаїди. Після ряду місіонерських
подорожей країнами Близького Сходу й перебу+
вання в Антіохії апостол Петро вернувся до Єру+
салима, де зіграв разом з Яковом ключову роль
на соборі. Відновивши після цього свої подорожі,
Петро відвідав різні області Малої Азії й, можли+
во, Коринт. Є автором двох послань, включених у
Новий Заповіт.

Іван – один із учнів Ісуса Христа, син Зеведея й
Саломії, що, ймовірно, була сестрою Марії, матері
Ісуса. Названий Святим Письмом «учнем, якого
любив Ісус». Є автором одної з Євангелій, а також
трьох послань і книги Об’явлення.

Яків – апостол Христа та старший брат Івана. У
переліках апостолів Яків з Іваном завжди згаду+
ються відразу слідом за Петром і Андрієм.

Андрій – один з апостолів Ісуса Христа, брат
Петра. Андрій спочатку був учнем Івана Христите+
ля, який вказав йому на Ісуса, після чого Андрій
повідомляє Петру про Ісуса (Ів.1:35+42).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Зустрічаючи учнів, скажіть, що ви раді їх бачи+
ти. Розпитайте, як минув у них навчальний тиж+
день, які були радощі й труднощі. Довідайтеся в
учнів, на кого з біблійних героїв вони хотіли б бути
схожими. Нагадайте їм, що кожного із цих людей
свого часу закликав Бог, і вони відгукнулися на
Його заклик.

Бог змінює життя людини, обираючи її на служіння 
(Луки 6:12$16)

«А кого Він призначив, тих і покликав, а кого покликав, 
тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив» (Римлян 8:30) 

$ діти на прикладі апостолів повинні дізнатися, що Бог може змінити їхнє життя, 
якщо вони будуть намагатися пізнавати Його та служити ближнім;

$ спонукати учнів шукати способу, як догодити Богові, 
і завжди відповідати на Його заклик до служіння

ТИ – БОГ, ЯКИЙ БАЧИТЬ МЕНЕ2323

Римлян
8:30

а кого виправдав,
тих і прославив

а кого покликав, 
тих і виправдав,

А кого Він призначив, 
тих і покликав,
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Час молитви
Помоліться з підлітками за те, щоб вони завжди

були готові чути голос Божий, що закликає їх до
праці на Його ниві, і відгукувалися на нього, здійс+
нюючи працю, виконання якої Бог очікує від них, 
і даючи простір Святому Духу діяти через них для
слави Божої.

Час співу
Запропонуйте підліткам заспівати пісню «Я дя+

кую за плин мого життя».

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запитайте в класу, чи знають вони казку Г. Х.
Андерсена про гидке каченя. Якщо хтось знає, по+
просіть його розповісти цю повчальну історію. Ко+
ротенько вона звучить так: «На одному пташиному
дворі якось з’явилося жахливе пташеня, якого при+
вела звідкись качка. Тоді як інші пташенята – кур+
чата, каченята, гусенята – були пухнатими, круг+
ленькими й викликали замилування, цей вражав
своїми кривими лапами, неприємним забарвлен+
ням пуху й потворно широким дзьобом. Його 
не любили не тільки птахи, але навіть дівчинка, що
їх годувала. Всі глузували з цього пташеняти й
знущалися, як могли. У результаті він був змуше+
ний тікати з двору. Після багатьох пригод, коли ми+
нув якийсь час, пташеня виросло і перетворилося
на одного з найпрекрасніших і найграціозніших
птахів, тому що, виявляється, було... лебедем».

Скажіть підліткам, що сьогодні на уроці ми на
підставі Святого Письма переконаємося, що Бог
змінює життя людини, обираючи її на служіння.

Робота над темою
Життя Ісуса Христа – прекрасний приклад для

нас у всьому. Колись Йому довелося вибирати Со+
бі учнів. Навколо було так багато людей! Одні були
гарними, другі – розумними, треті – відомими та
впливовими. Кого ж вибрав Ісус? Цілу ніч Він про+
вів у молитві, «А коли настав день, покликав Він
учнів Своїх, і обрав із них Дванадцятьох, яких і
апостолами Він назвав...» (Лк. 6:13).

Завдання №1
Прочитайте із класом Лк. 6:12+16, розділіть під+

літків на 2 групи, запишіть на дошці запитання,
спільні для всіх, і роздайте групам завдання з по+
силаннями й папір.

Спільні запитання:
+ хто він, з якої родини, чим займався;
+ його реакція, коли довідався про Христа;

+ як змінилося його життя після знайомства з
Ісусом;

+ як він свідчив навколишнім про Христа;
+ що відомо про його життя після смерті Ісуса,

Його воскресіння й вознесіння.

1 група
Скласти характеристику на апостола Андрія.
Посилання для роботи: Ів. 1:35+42; 6:5+13; 

12:20+23; Мт. 4:18+20; Мр. 13:1+4; Дії 1:13.
Скласти характеристику на апостолів Якова 

й Івана.
Посилання для роботи: Мр. 1:19+20; 5:35+42;

9:38+39; 10:35+41; 14:32+42; Мт. 17:1+8; Лк. 9:51+56;
22:7+8; Ів. 13:21+25; 19:26+27; 21:4+8,20+24; Дії 3:1+11;
4:8+14; 12:1+2; 15:13+21; Об. 1:9+11.

2 група
Скласти характеристику на апостола Петра.
Посилання для роботи: Ів. 1:40+42; 6:65+69; 

13:3+10, 36+38; 18:10+11; 21:4+11,15+22; Лк. 4:38+39;
5:1+11; 22:7+8; Мт. 14:25+31; 16:13+19; 17:1+8; 26:69+75;
Мр. 5:35+42; 14:32+42; Дії 3:1+11; 4:8+14; 5:1+11;
10:9+23; 15:4+21.

Після того, як групи впораються із завданнями,
обговоріть їхню роботу, зачитуючи необхідні поси+
лання Писання. Доповніть дослідження учнів фак+
тами з історичної довідки.

Практичне застосування
Зверніться до підлітків з таким висновком: Бог

не закликає обдарованих, але обдаровує покли+
каних. Для тебе дуже важливо бути покликаним,
перебувати там, де Господь хоче тебе бачити, і
займатися тим, чого Він від тебе очікує. Якщо ти
чуєш голос Божий, Його заклик трудитися для
Нього, не відходь убік. Можливо, ти думаєш: «Ко+
ли я стану кращим, коли в мене більше не буде
промахів і помилок, тоді я буду добрим праців+
ником для Бога»? Але це – неправда. Бог хоче
змінювати тебе в праці, коли ти проходиш трудно+
щі й радості разом із Ним. Сидячи на дивані, ти 
не змінишся сам, і не варто очікувати благосло+
вення, не роблячи нічого.

Ми, вивчивши сьогодні на уроці Святе Письмо,
довідалися на прикладі чотирьох апостолів, що
Бог змінює життя людини, обираючи її на служін+
ня. Андрій, Петро, Яків і Іван були простими ри+
балками, звичайними людьми, які нічим не виділя+
ються, але коли вони відповіли на Божий заклик і,
покинувши все, пішли за Христом, Бог дав їм си+
ли, знання, мудрість і сміливість проповідувати
Євангелію багатьом народам. Їхня проповідь дій+
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шла до сьогоднішніх днів через сторінки Писання,
і, звичайно, Бог, як і обіцяв, дав їм велику нагоро+
ду на небесах.

Що ж робити нам, щоб щиро служити для Бога,
щоб Він могутньо діяв через нас?

• Моліться, щоб Бог показав вам, де Він хоче
використати вас на служіння Йому.

• Виявляйте в молитві смиренність і терпіння,
приймаючи Божу волю щодо вашого життя.

• Зустрічаючи труднощі, не занепадайте духом,
це випробування, які змінять вас на краще і для
слави Божої.

• Зробивши Божу працю, віддайте хвалу Богові.

Робота над ключовим віршем уроку
Обговоріть з підлітками Божі дії, записані на

кожній сходинці наочного посібника із ключовим

віршем, а також їхню послідовність. Повторіть
вірш кілька разів, а потім викликайте підлітків по
одному, і нехай вони кажуть по одній частині вірша
(як було написано на сходинках).

Час творчості
Сьогодні ми пропонуємо вам зробити виріб, який

учні зможуть подарувати людині, що зневірилася у
своїй потрібності для Бога, опустила руки або поки+
нула служіння через почуття неповноцінності.

Роздайте підліткам всі необхідні матеріали. Во+
ни повинні намалювати простим олівцем фігурку
лебедя на воді, заклеїти її пір’ям або ватою, фло+
мастерами домалювати око й дзьоб, зафарбувати
воду, а вгорі написати біблійну істину. Попросіть
підлітків під час роботи поміркувати, кому вони по+
дарують свою листівку.

Є в кожного дорога,
Що в майбуття біжить.
Ніхто не зна, крім Бога,
Кому і скільки жить.

Є і моя від роду
Дорога та земна.
Ще бачиться на подив
Дитячих літ весна.

А то охопить відчай
І стисне душу біль.
Чи ж раз її калічив
Гріхами у злобі?

Дорога ця тривожна,
Як і саме життя.
Та Бог іти поможе,
Бо я Його дитя.

Він взяв мене за руку,
До Вічності веде.
Тепер мажорні звуки
Наповнюють мій день.

Горить душа любов’ю
І сонячно сія.
За те, що нині з Богом
Щасливим буду я.

Є В КОЖНОГО ДОРОГА...

Сергій Рачинець
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Як часто вам доводилося стикатися у житті 
з лукавством? Якщо вам неприємно від фрази,
сказаної з невдоволенням у бік того, кому тільки
що мило посміхалися, вашим великим бажанням
має бути навчити підлітків не чинити лукаво й
лицемірно.

Моліться за те, щоб Господь показав вам, у
чому ви, можливо, чините нещиро з підлітками –
вони в цьому віці особливо відчувають лицемір+
ство й дуже болісно на нього реагують.

Також міркуйте над причинами нещирості ва+
ших учнів, якщо ви зауважували її в їхніх словах
або вчинках. Як це можна змінити?

Підготовка наочних посібників
Для Вступу приготуйте маску з усмішкою за

розміром вашого обличчя.
Підготуйте кружечки з веселими й сумними ви+

разами обличчя. Позаду на них напишіть ситуації,
записані в Практичному застосуванні (можете та+
кож додати свої).

На аркуші ватману формату А+3 намалюйте
серце, розділіть його вертикальною лінією навпіл,
у першій половині намалюйте сонце й напишіть 
1+у частину ключового вірша: «Отож, уважай, щоб
те світло, що в тобі,». У другій половинці напишіть
закінчення вірша й посилання, а зверху до краю
серця приклейте «стулку» у вигляді половинки
серця з чорного паперу.

Для Часу творчості вам знадобиться кольоро+
вий картон (виберіть світлі кольори, на яких будуть
помітні написи фломастерами), прості олівці, но+
жиці, фломастери, гумка для білизни, степлер або
скотч (можна взяти клей «Момент», працювати з
ним дуже обережно).

Історична довідка, біблійний словник
Фарисеї – представники суспільно+релігійної

течії в Юдеї, творці усного вчення.
Книжник (законник) – людина, що присвяти+

ла себе вивченню й тлумаченню Юдейського зако+
ну. На книжниках лежав обов’язок переписувати
закон і в багатьох випадках вирішувати питання,
які його стосуються.

Лицемірство – лестощі з метою отримати ви+
году або нашкодити; показна релігійність без
справжньої віри. Дослівно із грецького «лице+
мір» – актор.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Перед початком уроку розвісьте по класі кру+
жечки+обличчя з завданнями.

Коли учні зберуться, знайдіть, що сказати при+
ємного кожному члену групи (про якості характе+
ру, ставлення до інших, про здатність щось зро+
бити тощо). Для того, щоб зробити це щиро, вам
необхідно заздалегідь згадати, що ви бачили або
чули від них (про них) раніше.

Час молитви
На початку уроку помоліться ви, попросіть про+

щення в Бога за ті моменти у вашому житті, коли
ви чинили з кимсь нещиро. Просіть у Бога для вас
і ваших учнів любові до ближнього. В кінці заняття
клас може розбитися для молитви на групки по 
2+3 особи.

Час співу
Прославте Господа щирим співом. Нагадуйте

підліткам, що Бог дивиться під час співу не на кра+
су музики, не на віршування й навіть не на звучан+
ня голосу, яким би він не був гарним. Господь ди+

Бог хоче, щоб ми завжди були щирими 
у стосунках з Ним і людьми 
(Луки 11:33$54)

«Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою!»
(Луки 11:35) 

$ показати підліткам, що Бог засуджує лицемірство;
$ спонукати їх учитися бути щирими у стосунках з Богом і людьми

ЗНІМЕМО МАСКИ!2424
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виться на наше серце: як ми переживаємо те, про
що співаємо, чи не лицеміримо ми, вимовляючи
слова бездумно.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розіграйте маленьку сценку. Прикладіть до
обличчя маску з усмішкою й скажіть своєму напар+
никові: «Який смачний обід був у вас учора! Суп –
просто смакота!» Потім, забравши маску, скажіть,
звертаючись до класу й скривившись від невдово+
лення: «І як тільки можна було їсти цей суп? Він
був занадто пересоленим!».

Ніхто з людей не бачить того, що відбувається в
нашім серці. І часто ми користуємося цим і вияв+
ляємо у стосунках з людьми нещирість. Її не завж+
ди бачать люди, але Бог знає все, і Він засуджує
лицемірство. Сьогодні ми довідаємося про людей,
які боялися й не любили Ісуса, тому що Він знав
облудність їхніх сердець.

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте з учнями Лк. 11:33+54 і обговоріть

текст за допомогою запропонованих нижче за+
питань:

� Із чого почався конфлікт?
� Як охарактеризував Ісус фарисеїв і книжників?
� Чому Він засуджує їхні дії?
Нехай учні відкриють свої Робочі зошити й за+

повнять перших 2 стовпчики таблиці. У них має
вийти така картина:

Завдання №2
Розберіть із підлітками аспекти лицемірства.

+ Йова 13:10; Єр. 17:9+10 – людині властиве
лукавство, але Господь бачить серце кожного й
відплачує людині за її справами;

+ Євр. 3:12 – лицемірство стає причиною бого+
відступництва;

+ Йова 36:13+14 – лицеміри не можуть мати щи+
рих стосунків з Богом;

+ Пр. 4:24+27 – Бог закликає нас бути щирими у
всіх сферах життя.

Практичне застосування
Тепер попросіть підлітків заповнити третій

стовпчик таблиці. Після виконання завдання ви
можете запросити клас до молитви.

Розділіть підлітків на команди по кількості зав+
дань, запропонуйте вибрати маску та, обговорив+
ши ситуацію, надати свій варіант дій.

Ситуації
• Що ти можеш порадити хлопцеві, який ходить

до церкви тільки тому, що так хочуть його батьки?
• Однокласники пропонують тобі випити алко+

гольний напій. Ти не хочеш виглядати «відсталим»
у їхніх очах, але знаєш, що це нечестивий вчинок.
Як ти вчиниш?

• Твій друг (подруга) прийшов до церкви в зу+
хвалому вигляді. Всі дивляться на нього скоса. Ти
теж у серці засудив його. Але ти не впевнений, що
й сам ніколи не викликав своїм видом обурення. Чи
скажеш ти щось своєму другові, і якщо так, то що?

• Одна молода сестра дуже багато допомагає
малозабезпеченим членам церкви. Вона живе зі
своєю бабусею, що дуже вибаглива, буркотлива й
усім завжди невдоволена. Тому дівчина намага+
ється якомога рідше з’являтися вдома, хоча бабу+
ся вже стара й потребує догляду. Чи є якась по+
милка в поведінці сестри?

Поділіться ситуаціями зі свого життя. Розка+
жіть підліткам, як Господь допоміг вам переборо+
ти нещирість у стосунках з людьми, дайте також
можливість висловитися учням. Підведіть їх до
істини: Бог хоче, щоб ми завжди були щирими у
стосунках з Ним і людьми.

Робота над ключовим віршем уроку
Покажіть класу наочність із ключовим віршем.

Повторіть його кілька разів, піднявши/опустивши
стулку.

Час творчості
Роздайте підліткам необхідні матеріали. Запро+

понуйте підліткам намалювати на картоні маску
будь+якої форми, щоб була їм за розміром, напи+
сати на ній біблійну істину й прикрасити малюнка+
ми. Тепер її потрібно вирізати й прикріпити гумку.

Перед людьми Перед Богом

Луки
11:38+39

Омивають руки
Сповнені в серці
лукавства й
жадібності

Луки
11:42

Дають десятину навіть
із найменших доходів

Не дбають про суд
і любов Божу

Луки
11:43+44

Поводяться, як гідні
великої поваги

«Мертві» 
перед Богом

Луки
11:46

Примушують людей
виконувати різні
приписи

Самі нічого 
не виконують

Луки
11:52

Зводять пам’ятники
пророкам

Продовжують
справи своїх
нечестивих батьків
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Перш ніж ви почнете готуватися до уроку, зга+
дайте ситуації зі свого життя, коли ви не могли
побачити або зрозуміти Божої відповіді на ваші
молитви. Що ви робили? Які почуття пережива+
ли? Як ці обставини вплинули на вас особисто, на
ваші стосунки з Богом?

Просіть Господа, щоб Він дав вам мудрості, як
навчити підлітків молитися з вірою й дякувати Йо+
му за всі обставини, особливо якщо вони не ба+
чать відповіді й рішення своєї проблеми.

Відповіді на лайнворд у Робочому зошиті:
1. Духом. 2. Молитов. 3. Віру. 4. Успіх. 5. Хотів.

6. Вдовиця.

Підготовка наочних посібників
Домовтеся заздалегідь із однією з ваших уче+

ниць і помічником про те, щоб розіграти сценку на
текст Лк. 18:1+8. Свої слова учні повинні вивчити
напам’ять. Підготуйте для вдови хустку, а для суд+
ді – халат або накидку.

Для Практичного застосування підготуйте 3 таб+
лички формату А+4 з написами «НА ПОЧАТКУ»,
«ПІД ЧАС», «РЕЗУЛЬТАТ». Позаду до табличок
прикріпіть смужку картону у вигляді ніжки, так
щоб вони могли стояти на столі. Зробіть копії роз+
повідей.

Підготуйте для Часу творчості: картон білого
кольору, прості олівці, ножиці, клей, папір для
письма, фломастери.

Історична довідка, біблійний словник
Вдова, вдовиця – жінка, що втратила свого

чоловіка (у біблійні часи – людина, що займала
найбільш соціально незахищене становище).

Занепад духу – почуття безнадійності при ви+
рішенні життєвих проблем, розпач.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Намалюйте на дошці зашифроване ключове
слово уроку ПОСТІЙНІСТЬ:

Зустрічаючи підлітків, моліться за кожного, щоб
сьогоднішнє заняття вплинуло на їхнє життя, щоб
не ваші слова або знання, а Боже Слово й Дух
Святий діяли в серцях підлітків, змінюючи їхнє
життя й уподібнюючи до Христа.

Час молитви
Приділіть сьогодні молитві особливий час і ува+

гу. Але особливий акцент робіть на тому, що Бог
чує наші молитви й хоче, щоб ми це знали, довіря+
ли Йому й училися слухати Його відповіді.

Час співу
Запитайте в підлітків, з ким їм легше за все ді+

литися радістю або горем. Напевно, тільки з най+
кращим, найближчим другом. Нагадайте їм, що
найкращий їхній Друг – Христос. Запропонуйте їм
заспівати пісню «Ісус, Ти – найкращий Друг!».

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте підліткам розгадати ключове
слово сьогоднішнього уроку, записане на дошці.
Запитайте, що значить для них це слово, як воно
може застосовуватися, у яких ситуаціях про+
являється позитивно, а в яких – негативно.

Сьогодні на уроці ми довідаємося, яке значення
має молитва.

Бог хоче, щоб ми завжди молилися з вірою й не занепадали духом 
(Луки 18:1$8)

«Треба молитися завжди, і не занепадати духом» (Луки 18:1б) 

$ підлітки повинні зрозуміти, що сталість у молитві є силою,
яка рухає вперед нас у нашому духовному зростанні;

$ спонукати підлітків розпізнавати Божі відповіді на молитви

МОЛИТВА2525

ПО 100’ ій ть
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Робота над темою
Завдання №1
Розіграйте сценку на текст Лк. 18:1+8 і обгово+

ріть потім його за допомогою запропонованих
запитань:

� Хто такі вдови, і що говориться про них у Сло�
ві Божому?
Запропонуйте підліткам зачитати посилання:

Вих. 22:22+24; Повт. Закону 24:17+22; Пс. 67(68):6;
Іс. 1:17.

� У чому полягала проблема вдови з притчі й
чого вона хотіла від судді?
� Що повинен був зробити суддя за законом,
який дав Бог стосовно вдів?
� Чому несправедливий суддя змінив своє по�
чаткове ставлення?
� Чого Ісус хотів навчити цією притчею?
Господь казав про важливість молитви у час

перед Його приходом. Коли Він прийде на цю зем+
лю, чи знайде Він віру в нас? Ісус багато разів
звертав увагу своїх учнів на їхню віру. Бог хоче
знайти віру в нас, коли прийде за нами. З молитви
віра починається, нею зміцняється, без неї слаб+
шає. Молитва – як дихання у нашому житті. Вона
творить наші взаємини з Богом, відкриває нам
Його. Без тісного спілкування з нашим Небесним
Отцем ми не можемо довідатися Його волю сто+
совно нашого життя.

� Чому так важливо для нас бути постійними у
молитві?
Це потрібно не для Бога, Він не має потреби в

нагадуванні, Він споконвічно знає всі наші потреби
й навіть слова, якими ми будемо молитися. Постій+
ність потрібно для нас як духовна дисципліна, щоб
зміцнювати наше сподівання на Господа й довіру
Йому, щоб ми із часом навчалися розпізнавати Бо+
жу волю, аналізувати обставини, вчилися чути й
бачити Божу відповідь на наші молитви.

Завдання №2
Запишіть на дошці посилання, щоб учні розібра+

ли різні аспекти молитви. Обговоріть кожний із них.
Як потрібно молитися:
+ Мр. 11:24; Як. 1:5+8 – з вірою;
+ Ів. 14:13+14; Кол. 3:17 – в Ім’я Ісуса Христа, із

вдячністю Небесному Отцю;
+ 1 Ів. 5:14+15 – відповідно до волі Божої;
+ Мр. 11:25+26 – прощаючи ближнього;
+ Еф. 6:18+19; 1 Сол. 5:17 – постійно;
+ 2 Хр. 33:12+13 – зі смиренністю.

Практичне застосування
Попросіть підлітків розділитися на 3 групи й

розміститися по класі, щоб одна група не заважа+

ла іншій. Поставте на стіл кожній по табличці й по+
ясніть їхнє значення: ви будете читати про силу
молитви перед її початком, під час неї й про ре+
зультати молитви. Роздайте копії розповідей.
Кожна група повинна прочитати свою розповідь,
обговорити її, потім прочитати вголос класу й від+
повісти на запитання ваші й інші учнів. Ви можете
записувати на дошці основні докази й аргументи,
які пропонують ваші учні.

НА ПОЧАТКУ
М. Мюллер створював в Англії притулки для без+

домних дітей та утримував їх тільки силою молит+
ви. Якось він дуже потребував нового приміщення
для своїх підопічних. Він довідався, що неподалік
одна людина продає великий особняк. Грошей у
Мюллера фактично не було, але він, сподіваючись
на Господа, все+таки вирішив підійти до керуючого
дізнатися ціну будинку. Сума виявилася величез+
ною. Мюллер зміг би нашкрябати не більше десятої
її частини. Коли він запропонував ці гроші керую+
чому, той, як і очікувалося, підняв його на сміх.
Сумний, побрів Мюллер додому, але через кілька
хвилин керуючий наздогнав його та з переляканим
виглядом сказав, що хазяїн згодний на його ціну.
Коли Мюллер з подивом подивився на нього, ке+
руючий розповів, що хазяїн, довідавшись, хто при+
ходив запитувати про ціну будинку, відразу послав
його слідом за Мюллером зі словами: «Я знаю цю
людину. Якщо він помолиться своєму Богові, ми
віддамо мій будинок взагалі задурно!»

Бог хоче, щоб ми завжди молилися з вірою та
не занепадали духом.

� Чи вірите ви, що таке могло трапитися?
� Чи знаєте ви людей з такою вірою в молитву?
� Які подібні ситуації ви можете розповісти?
� Чи бачать навколишні силу молитви у вашому
житті? Що їм заважає бачити це?

ПІД ЧАС
Один відомий проповідник якось перебував 

у великому місті для євангелізації. Коли він був 
у своєму номері в готелі, до нього постукали 
у двері...

Через кілька годин після цього в його номер по+
сипалися один за другим телефонні дзвінки. Йому
телефонували друзі й запитували:

+ З тобою нічого не трапилося? Ти в безпеці?
+ Я не знаю чому, але Господь так сильно спо+

нукав мене молитися за тебе кілька годин тому.
Що в тебе сталося?

+ У мене не було спокою весь цей час, ти постій+
но був у моїх думках. Я постійно молився за тебе.
Щось трапилося?
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Друзі запитували один за другим, що б це зна+
чило, чому Бог нагадував їм про нього, чому їм так
сильно хотілося молитися за нього? Ось що почу+
ли друзі від проповідника:

+ Кілька годин тому у двері мого номера хтось
постукав. Я відчинив. Люди ввійшли до мого но+
мера і представилися. Спочатку вони попросили
мене, щоб я перестав говорити про Христа й
припинив євангелізаційні зустрічі. Коли я навід+
різ відмовився це зробити, вони стали наполя+
гати, щоб я зараз же забирався з їхнього міста.
Вони стали погрожувати мені. Але раптом у мене
звідкись узялася сила сказати їм, що я буду про+
довжувати робити справу, яку мені доручив Бог,
і ім’ям Ісуса Христа мені вдалося прогнати їх. Я
відчув, що не самотній у цей момент. Значить, це
й були ваші молитви. Спасибі вам за них!

Бог хоче, щоб ми завжди молилися з вірою й
не занепадали духом.

� Що відбувається, коли людина молиться?
� Які подібні ситуації ви можете розповісти?
� Чи траплялося подібне у вашому житті, коли
ви відчували, як підтримують вас молитви, або
самі мали спонукання Святого Духа молитися
за когось?
� Для чого Бог поєднує віруючих у такій молитві?

РЕЗУЛЬТАТ
Одного разу один багатий чоловік розшукував

свого друга. Він пам’ятав будинок, у якому жив ко+
лись його друг, але це було так давно, що ні повер+
ху, ні квартири він згадати не міг, пам’ятав тільки,
якими на вигляд були двері. Знайшовши будинок,
він став підніматися сходами нагору, зупиняючись
біля кожної квартири й намагаючись знайти по+
трібну. І раптом із одних трохи відчинених дверей
він почув голос дитини. Хлопчик молився:

+ Господи, Ти обіцяв не залишити нас. Ти знаєш,
що в нас нема чого їсти. Я прошу Тебе, пошли нам
їжу на цей день. Ти – люблячий Бог, і Ти подбаєш
про нас. Спасибі Тобі.

Потім він вимовив молитву «Отче наш». Чоло+
вік увесь цей час стояв і слухав. І коли почув:
«Хліб наш насущний дай нам на цей день», його
тілом пройшла хвиля тремтіння. Він тихенько під+
нявся далі. Ось і квартира його друга. Він по+
дзвонив і справді не помилився – друзі чудово
провели вечір. Вони стільки років уже не бачили+
ся! Але весь цей вечір у чоловіка з голови не ви+
ходили слова маленького хлопчика. Попрощав+
шись із другом, він вийшов з будинку й рушив
прямо до магазину. Він купив продукти й зали+
шив великий повний кошик біля дверей, де почув
молитву. Подзвонивши у двері, він тихенько спу+

стився вниз. Нагорі він почув радісний вигук
хлопчика:

+ Мамо, дивися скільки їжі! Який великий ко+
шик! Я знав, що Бог почує нас!

Бог хоче, щоб ми завжди молилися з вірою й
не занепадали духом. Він знає наші потреби й
прохання й завжди знайде спосіб, як відповісти
на нашу молитву.

� Чи зустрічалися ви з подібними ситуаціями
сьогодні?
� Коли Бог подібним чином діяв у вашому житті?
� Чому Бог відповів на молитву хлопчика?
� Чи довіряєте ви Богові так само, як цей ма�
ленький хлопчик? Що вам заважає це робити?
Підбийте підсумок: Бог чує нас і хоче, щоб ми з

вірою приходили до Нього в молитві, дякували Йо+
му, прославляли, просили, молилися за інших. Він
обіцяв відповідати нам, і Він вірний Своєму слову.
Будьмо постійні в молитві і з вірою очікуймо того,
що просимо. Бог завжди чує нас, і все завжди
робить вчасно. Вирішити молитися з постійністю
не так легко. Ворог може почати посилати думки,
що молитва нічого не робить у нашому житті, що Бог
не чує нас. Тоді згадайте сьогоднішню притчу про
те, що потрібно завжди молитися й не сумувати.

Робота над ключовим віршем уроку
Повторіть ключовий вірш кілька разів у різних

варіантах: по групах, хлопчики+дівчатка, по одно+
му слову по черзі.

Час творчості
Запропонуйте підліткам виготовити закладку

«двері» з девізом із Робочого зошита. Для цього во+
ни повинні вирізати смужку картону 5х20 см, з папе+
ру для письма вирізати 4 дверей розміром 4х5 см
(мал. 1), відігнути на 1 см довший край і наклеїти ним
двері одні на другі вгорі на картон (мал. 2). Кожні
двері приклеюються з різного боку закладки: одні лі+
вим боком, наступні – верхнім й так далі, тобто двері
повинні відкривати по черзі в різні боки. На верхніх
дверях треба написати фломастерами «молися», по+
тім «поки», далі «не побачиш» і нарешті «відповіді»,
а за останніми дверима,
на картоні, нехай кожний
учень напише простим
олівцем ту потребу, за яку
він уже якийсь час молить+
ся. Цей напис можна буде
стирати після отримання
відповіді, і записувати но+
ву потребу. Внизу заклад+
ки можна написати ключо+
вий вірш уроку.

мал. 1

мал. 2
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Божий суд – це одна з тих тем, які викликають у
людей неприємні емоції. Всі ми – грішники, а гріх
буде покараний Богом. Ваше завдання – пояснити
підліткам, у чому полягає Божий суд, кого Бог бу+
де судити, хто і яким чином може уникнути суду.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте костюм судді: шапочку й накидку

темно+червоного або бордового кольору, а також
молоточок і кілька папок з якими+небудь паперами.

Випишіть на окремі листочки посилання із Зав+
дання №2 і Практичного застосування.

Історична довідка, біблійний словник
Суд – розбір і вирок щодо спірної справи або

стосовно провини та злочину, розгляд і вирішення
справ, де є позивач і відповідач. Цивільний суд
вирішує позови, карний судить за злочини, для
військових чинів є свій військовий суд (трибунал).
До суду проводяться розшукові й слідчі заходи, за
вироком суду йде покарання та відшкодування
збитків або виправдання.

Суддя – посадова особа, що вирішує справи в суді.
Прокурор – обвинувач на суді.
Адвокат – захисник на суді.
Свідок – людина, що має відомості про обста+

вини справи, яка розглядається, й викликана для
того, щоб дати показання суду або слідству.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Перед приходом учнів переодягніться в костюм
судді, розкладіть на своєму столі папки з папера+

ми. Поставте напроти свого стола один стілець
для обвинувачуваного», а поруч зі своїм столом –
стілець для «свідка».

Зустрічаючи ваших учнів, робіть це дуже серйоз+
но, офіційно. Скажіть їм, що вони прийшли в суд,
тому потрібно дотримуватися повної тиші й поряд+
ку. Спостерігайте за вашими підлітками, за їхньою
реакцією, настроєм. Потім ви зможете обговорити
з ними, що вони відчували, про що думали.

Час молитви
Спрямуйте сьогодні ваші молитви на самоана+

ліз, на те, щоб прислухатися до голосу Святого Ду+
ха: чого сьогодні не вистачає вам і вашим учням,
щоб із упевненістю сказати: «Я не прийду на суд
Божий!» Можливо, це якісь не висповідані гріхи –
відкидання брата або сестри, лихослів’я, лицемір+
ство тощо.

Час співу
Пропонуємо вам перенести спів на кінець уроку.

Заспівайте з учнями пісні, у яких ми можемо дяку+
вати Богові за спасіння, яке Він нам дав. «Послав
Бог Свого Сина», «Ісусу слава!» – пісні, які нагада+
ють вам про Божу милість і любов до людей.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Нехай ваш помічник серйозним тоном вимо+
вить: «Встати! Суд іде!» (Це можна зробити після
того, як учні сядуть після вступної молитви).

Встаньте перед класом і поставте підліткам та+
кі запитання:

� Що ви можете розповісти про суд?
� Хто там зазвичай є присутнім?
� Яка роль судді?

Біблія вчить, що віруючі в Ісуса Христа 
не будуть суджені Богом після смерті 
(Івана 5:24$29) 

«Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, – життя вічне той має, 
і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя» (Івана 5:24) 

$ діти повинні знати, що тільки через віру в Ісуса Христа 
вони отримують спасіння від Божого суду;

$ показати учням, як на практиці застосовувати цю істину

ХТО НЕ ПРИЙДЕ НА СУД?2626
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� Яка роль адвоката?
� Яка роль прокурора?
� Хто такі свідки й що вони роблять на суді?
� Чи має людина право не з’явитися на суд без
поважної причини?
Якщо в учнів не найдеться вичерпної відповіді

на кожне з цих запитань, дайте пояснення зі
словника.

Попросіть одного з учнів сісти на місце підсуд+
ного, поруч із ним нехай стане «адвокат», напроти
нього – «прокурор», також нехай сяде на свій сті+
лець «свідок». Поговоріть з підлітками про те, що
може почувати під час суду підсудний, прокурор,
адвокат, свідок і, нарешті, суддя.

Перейдіть до роботи над темою, сказавши, що в
Біблії згадується два види суду: людський і Божий.

Робота над темою
Завдання №1
Розгляньте приклади людського суду, прочитав+

ши й обговоривши запропоновані місця Писання.

Суд над Ісусом Христом (Лк. 22:63�23:25)
� Як ставилися до підсудного?
� У чому обвинуватили Ісуса?
� Якими були свідчення проти Нього?
� Чи була за Ним хоч якась провина, порушення
якого�небудь закону?
� Чи був у Христа захист?
� Як можна охарактеризувати цей суд?

Суд над Степаном (Дії 6:8�15; 7:51�58)
� Які обвинувачення висунули проти Степана?
Якими були ці свідчення?
� Чи був у Степана захист?
� Що вирішив суд?
� Що робили свідки?
� Як можна охарактеризувати такий суд?

Підбийте підсумок. Людський суд часто може
бути несправедливим, навіть якщо проходить за
всіма правилами й відповідно до закону, що трап+
ляється аж ніяк не завжди. На землі немає жодної
праведної людини, тому люди не можуть судити
абсолютно справедливо. До того ж вони не знають
думок, намірів, переживань людини, які штовхнули
її на той або інший злочин, тому вони часто 
не здатні ставитися до винуватця з милістю або
хоча б із розумінням.

Завдання №2
Розділіть клас на 3 групи й роздайте кожній по

листочку з посиланням. Завдання полягає в тому,
щоб прочитати приклад Божого суду, обговорити

його й відповісти на спільні для всіх груп запитан+
ня (поки групи читають текст, запишіть запитання
на дошці).

1) Чис. 16:1+38.
2) Йони 3+4.
3) 2 Хр. 36:11+23; Дії 5:1+11.
Спільні запитання:
� Чи можна звинуватити Бога в несправедли�
вості? Чому?
� Що відрізняє Божий суд?
Бог є єдиним Справедливим Суддею, тому що

Він святий (Як. 4:12). Він довготерпить грішників і
неодноразово попереджає їх про можливе пока+
рання, закликає їх покинути свої злі дії. При цьому
Бог є Серцезнавцем, Він знає не тільки справи,
але й усі помисли й наміри кожної людини, для
Нього повністю відкриті всі обставини й мотиви
будь+якого людського вчинку. Але найголовніше
те, що наш Бог – Бог милостивий, Його «милосер+
дя+бо ставиться вище за суд» (Як. 2:13), Він здат+
ний прощати грішника, коли той приходить до
Нього з каяттям, і може не тільки змивати про+
вину, але й ніколи більше не згадувати про неї
(Єр. 31:34; Мих. 7:18).

Завдання №3
Розгляньте опис останнього Божого суду, що

відбудеться на небі. Прочитайте Ів. 5:24+29, а
також Як. 4:12; Рим. 5:8+9; 8:33+34; Єз. 21:24; 
Мт. 12:36+37; Повт. Закону 31:36; Іс. 3:9; Єр. 14:7;
Ів. 5:45. Із цих посилань ми бачимо, що Бог буде
Суддею й Захисником на останньому суді, а обви+
нувачами й свідками – наші слова й справи.

Практичне застосування
Розгляньте з учнями 3 ситуації, які можуть ста+

тися в їхньому житті. Для цього розділіть їх на 3
групи, дайте кожній листок із записаною ситуацією
й посиланнями для роботи. Після обговорення все+
редині групи обговоріть ситуації всі разом.

1 ситуація
Ви розмовляєте зі своїм другом, що не вірить

у Бога й не може зрозуміти, чому Бог буде суди+
ти його.

Друг: «Чому Бог має мене судити? Я не зробив
ніякого злочину. Де ж справедливість?»

Посилання для роботи: Екл. 7:20; Мт. 5:21+22,
27+28; Як. 2:10+11; Рим. 3:10+12,23.

2 ситуація
Ваш друг усвідомлює свою гріховність, але не

знає виходу. Він шукає істину, але заблукав серед
філософських і релігійних тлумачень.
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Друг: «Що може звільнити мене від гріха? Де
знайти спасіння? Я не хочу, щоб Бог, якщо Він є,
мене судив. Може, мені допоможе самозречення
або добрі справи й праведне життя?

Посилання для роботи:
Ів. 3:16; 5:24; Рим. 5:6+10; Еф. 2:8+9; Кол. 1:21+23

3 ситуація
Вашим співрозмовником виявилася людина,

що сумнівається у своєму спасінні.
Той, що сумнівається: «Як я можу бути впевне+

ним у спасінні? Можливо, перед самою своєю смер+

тю я згрішу, і тоді не зможу потрапити на небо. Я по+
каявся свого часу, але й зараз продовжую грішити.
Що ж мені робити?

Посилання для роботи: Ів. 3:17+18; 1 Ів. 1:9+10;
2:1; Євр. 9:24+26.

Робота над ключовим віршем уроку/
Час творчості

Розділіть клас на кілька груп і дайте завдання
творчо представити ключовий вірш уроку. Можна
використовувати пантоміму, ребуси, малюнок –
усе, що підкаже фантазія.

Хто з вас може дивитись байдуже,
Як Ісуса ведуть розпинати,
Це за мене і тебе, мій друже,
Він іде на Голгофу вмирати.

Ось, вмиваючись власною кров’ю,
Він здригається від бичування,
Розривається серце від болю,
Та мовчить Він, терплячи знущання.

На шматки розривається тіло,
Пересохлі уста хочуть пити,
Де, здається, знайти стільки сили,
Щоб ці муки жахливі стерпіти?

Ось колючий вінок із тернини,
Що давно приготовлений мали,
Так спокійно, без жалю краплини,
На чоло Ісуса поклали.

Кров невинна обличчя залляла,
І до самого місця розп’яття.
На землі вона слід залишала,
Прокладаючи стежку до щастя.

В ній могутня захована сила,
Незмірима безодня багатства,
Це вона наші душі звільнила
Від страшного, гріховного рабства.

В ній життя і духовне прозріння,
Чудеса вона може творити.
І сьогодні, хто прагне спасіння,
В цій крові мусить душу обмити.

CПАСАЮЧА КРОВ

Олександр Войтицький
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Смерть – одна з нелегких тем, тому, присту+
паючи до підготовки уроку, моліться, щоб Господь
дав вам мудрості. Деякі діти панічно бояться смер+
ті, деякі вже зіткнулися зі смертю близьких і рідних
людей. Ваше завдання – донести до їхніх сердець
упевненість у воскресінні, яке дав нам Христос. Ми
маємо життя вічне, якщо віримо у воскреслого Бо+
га Спасителя.

До 30+го уроку вам потрібно дізнатися поштову
адресу й телефон колонії для неповнолітніх зло+
чинців або дитячого будинку, щоб відправити туди
листи підлітків. Зателефонуйте й попередньо про
все домовтеся з начальником установи. Від вас
буде потрібний і час, і наполегливість, і гаряче
бажання навчити підлітків живого благовістя, а 
не мертвої релігії.

Підготовка наочних посібників
Виготовте для повторення ключових віршів цьо+

го семестру посібники за кількістю учнів. Для цього
випишіть на листочки вивчені 9 віршів, пропускаю+
чи деякі слова й частини посилань. Наприклад:

«Отож, _______________, ________ _____ світло, що
в ______________, не сталося _____________________!»
(________________ 11:_____)

Підготуйте 5 невеликих заохочувальних призів.
Для розучування ключового вірша вам знадо+

биться 16 метеликів і 16 листків з картону. На їх+
ньому зворотному боці напишіть по одному слову
вірша (сполучники і прийменники пишіть разом із
найближчим словом).

Принесіть аркуші паперу й ручки для Часу твор+
чості.

Історична довідка, біблійний словник
Обряд поховання в кожній країні відбувається

по+своєму. Померлих в Ізраїлі зазвичай ховали в
землю; спалення вважалося злочином. Похован+
ня відбувалося відразу після настання смерті. Це
пояснювалося, з одного боку, спекотним кліма+
том, а з іншого боку – тим, що будь+який дотик до
тіла померлого робив людину нечистою на сім
днів. Померлому закривали очі, потім тіло обми+
вали, натирали пахощами й відносили до місця
поховання. Якщо в старозаповітні часи померлих
ховали у їхньому звичайному одязі, то в епоху
правління римлян тіло найчастіше загортали в
тонке полотно. Обряд бальзамування не був по+
ширений у Палестині, хоча існував звичай класти
у гробницю різні прянощі й запашні смоли, які по+
винні були виганяти «запах смерті». Плач за по+
мерлим, суспільна жалоба могли тривати від де+
кількох днів до кількох тижнів. Як правило, у тих
випадках, коли помирав хтось близький, його ро+
дичі наймали плакальниць (рідше плакальників),
щоб ті оплакали померлого.

Смерть – припинення життєдіяльності орга+
нізму, кінець земного життя. Смерть настає, коли
через хворобу, травму або внаслідок старості
припиняють функціонувати такі життєво важливі
органи як серце, легені, мозок, печінка й нирки.
Найчастіше смерть настає із зупинкою серцебит+
тя. Серце швидко перестає працювати, якщо
який+небудь життєво важливий орган не забез+
печує в необхідній мірі функціонування організ+
му. Кровообіг зупиняється, і клітини тіла, не от+
римуючи кисень, необхідний для їхньої життє+
діяльності, гинуть. Насамперед гинуть клітини
мозку, які мають потребу в кисні найбільшою мі+
рою. В останню чергу – клітини коренів волосся

Слово Боже вчить нас, що Ісус є воскресіння й життя 
(Івана 11:1$45)

«Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, – хоч і вмре, буде жити. 
І кожен, хто живе та хто вірує в Мене, – повіки не вмре» 

(Івана 11:25=26) 

$ розібрати з підлітками, чому Слово Боже називає Христа 
воскресінням і життям;

$ допомогти підліткам набути впевненості у воскресінні через віру в Ісуса Христа

ЖИТТЯ І СМЕРТЬ2727



92 Стаємо схожими на Христа

й нігтів, які ще продовжують жити протягом ба+
гатьох годин.

Життя – фізіологічне існування людини, тва+
рини, всього живого. Життя людини – період
його земного існування від народження до
смерті.

Віфанія – «дім бідняка», селище поблизу
Єрусалима на східному боці Оливної гори.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

До приходу учнів розвісьте листки й метеликів
по всьому класі.

Зустрічаючи підлітків, цікавтеся, як минув їхній
навчальний тиждень, що цікавого трапилося в їх+
ньому житті, чи знають вони що+небудь про учнів,
які були відсутні на останніх уроках.

Роздайте посібники для повторення біблійних
віршів. Нагородіть перших п’ятьох підлітків, які
впораються із завданням.

Час молитви
Подякуйте Богові за те, що в Ісусі Христі ми

маємо вічне життя й можемо не боятися смерті.
Наприкінці уроку нехай усі стануть у коло й по
черзі скажуть Богові про ті почуття, які виникли в
них цього заняття.

Час співу
Запропонуйте підліткам заспівати пісні, у яких

говориться про воскресіння й вічне життя.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розкажіть підліткам історію, що сталася в ди+
тинстві Коррі тен Боом, жінки, що під час Другої
світової війни пройшла концтабір, тому що допо+
магала євреям. Якось увечері Коррі не могла
довго заснути, її всю морозило. Вдень вони із
сестрою Ноллі та мамою були на похороні – у
батьків померла їхня маленька дитина. Тепер
спомини й думки не давали Коррі заснути, їй
було страшно.

Щовечора перед сном у кімнату до дівчаток
заходив батько. Він якось особливо поправляв
ковдру й ласкаво гладив їхні голівки. Того вечора,
ледве батько ввійшов, Коррі підхопилася, кинула+
ся йому на шию й розридалася.

+ Татусю, не вмирай! – схлипувала вона. – Ти
потрібний мені!

Ноллі сіла на ліжку.
+ Ми відвідували пані Нуг, – пояснила вона.

+ Коррі, – м’яко вимовив батько, сідаючи поруч
із дочкою, – ти пам’ятаєш, коли ми їздили в
Амстердам, у кого був твій квиток?

Коррі шморгнула носом, перш ніж відповісти:
+ У тебе...
+ А коли я тобі його віддав?
+ Коли потрібно було пред’явити провіднику.
+ Правильно. Так і наш Небесний Батько знає,

коли й що нам потрібно. Не потрібно, забігаючи
попереду Нього, турбуватися, Коррі. Коли наста+
не час комусь із нас померти, ти заглянеш у своє
серце й знайдеш там сили, щоб пережити це.
Свого часу...

Поставте підліткам запитання й вислухайте їхні
відповіді:

� Що таке життя?
� Що таке смерть?
� Чи може людина, яка померла, знову ожити?
Нехай учні поділяться відгуками своїх од+

нокласників, які вони повинні були записати 
в Робочому зошиті. Після цього запропонуйте
розібрати питання смерті за допомогою Слова
Божого.

Робота над темою
Завдання №1
Запишіть на дошці 3 заголовки:
Ісус та учні
Марфа й Марія
Юдеї
Прочитайте з підлітками Ів. 11:1+45 у ролях.

Запропонуйте їм під час читання звертати увагу
на те, як бачила ситуацію кожна із записаних ва+
ми груп. Після прочитання тексту поставте класу
наведені нижче запитання й записуйте на дошці
деякі висновки й факти під відповідними заго+
ловками.

Ісус та учні
� Як Ісус ставився до родини Лазаря? (вірш 5)
� Що загрожувало Ісусові та Його учням в Юдеї?
(вірш 7�8,16)
� Що Христос сказав учням, коли Йому повідо�
мили про хворобу Лазаря? (вірш 4; запишіть ці
слова на дошці)
� Для чого повинна була послужити смерть
Лазаря? (вірш 14�15)
� Якими словами Ісус підбадьорює Марфу (вірш
25�26; запишіть їх на дошці)
� Як реагує Ісус на смерть Лазаря? (вірш
33,35,38)
� Свідченням чого була молитва Ісуса? (вірш 42)
� Який був головний результат воскресіння
Лазаря? (вірш 40,45)
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Марфа й Марія
� Що вам стало відомо про Марію, Марфу і
їхнього брата з віршів 1�2?
� На що сподівалися сестри, посилаючи за Ісу�
сом? (вірш 3, 21�22,32)
� У яке воскресіння мертвих вірила Марфа?
(вірш 24)
� Як вона сповідує Христа? (вірш 27; запишіть
слова Марфи на дошці)

Юдеї
� Як юдеї поставилися до Ісуса, коли Він остан�
ній раз був у Єрусалимі?
� Що робили юдеї у Віфанії? (вірш 19,31)
� Як характеризують юдеїв їхні слова у вірші 37?
� Як відреагували юдеї на воскресіння Лазаря?
(запишіть на дошці)

Практичне застосування
Біблія вчить нас, що Ісус Христос є воскресін+

ня й життя. Він має владу над смертю, тому що
переміг її. Смерть – це не кінець, тому що наша
душа вічна. Смерть – це перехід від фізіологіч+
ного життя до вічного життя, яке дає Христос
кожному віруючому в Нього. Людина проведе віч+

ність або з Богом, якщо прийняла вірою прощен+
ня своїх гріхів через смерть Ісуса Христа, або без
Бога. Обговоріть із підлітками, що це значить
особисто для них.

Один із церковних письменників ІІ сторіччя ка+
зав: «Якщо хтось праведний залишає цей світ, тіш+
теся й дякуйте Богові, а його тілу зробіть такі про+
води, як він переїжджав би з одного місця в інше».

Робота над ключовим віршем уроку
Розділіть клас на дві групи. Одній групі потріб+

но зібрати метеликів, іншій – листки. Поясніть
підліткам, що метелик символізує воскресіння –
не можна сказати, що гусениця вмирає, вона
просто переходить в інший стан, форму. Листки
ж символізують життя. Перемагає група, що пер+
шою правильно збере вірш. Усі разом повторіть
вірш кілька разів.

Час творчості
Нехай діти уявлять, що вони були очевидцями

історії воскресіння Лазаря (вони можуть вибрати
для себе будь+який персонаж, згаданий у тексті).
Запропонуйте кожному написати невелику розпо+
відь+враження від першої особи.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Тема покаяння вже порушувалася цього се+
местру, але, напевно, без неї неможливий жоден
урок. Адже без покаяння перед Богом усе в цьому
житті безглуздо. Обов’язково намагайтеся піднес+
ти цю тему підліткам так, щоб вона була зрозумі+
лою. Іноді в церквах заклик до покаяння звучить
сухо або майже примусово, тому намагайтеся зро+
бити цю тему живою, гарячою, радісною. Заклик
до покаяння – це заклик до любові, заклик до
щастя, заклик до вічної радості.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте для кожного учня подарунок, вихо+

дячи з ваших фінансових можливостей. Не за+
будьте також кілька запасних подарунків. Складіть
усі подарунки в коробку й загорніть її гарним папе+
ром – коробки має вийти досить великою і бар+
вистою, щоб відразу привернути увагу класу.

Підготуйте листочки з посиланнями для Зав+
дання №3.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Заздалегідь напишіть на дошці посилання для
Завдання №2.

Коли учні будуть збиратися, вони, швидше за
все, будуть звертати увагу на подарунок і запиту+
вати про нього. Ви повинні відповідати приблиз+
но так: «Це особливий подарунок від особливої
особистості».

Час молитви
Подякуйте Господу за те, що Він настільки ми+

лосердний, що Сам спокутував наші гріхи. Слава

Йому, що для спасіння треба так мало – просто по+
бачити цінність цього дару й захотіти його прийня+
ти. Моліться за те, щоб усі у вашому класі прийня+
ли від Господа цей дорогоцінний дар.

Час співу
Заспівайте сьогодні пісню «Я дякую за плин

мого життя», яка порівнює життя людини до пока+
яння й після.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Зверніть увагу учнів на подарунок і поставте їм
наведені нижче запитання:

� Чому нам приємно, коли нам дарують подарунки?
� Який подарунок був для вас найкращим? Чи
зберігся цей особливий подарунок дотепер?
Дайте висловитися всім охочим, але нехай це

не займає занадто багато часу.
Сьогодні ми розглянемо найкращий подарунок,

який тільки може отримати людина. Цей подару+
нок приготовлений нам Господом.

Робота над темою
Завдання №1
Розділіть клас на 2 групи та дайте завдання

першій поставити сценку за уривком Дії 8:4+25, а
другій – за Дії 8:26+40. Під час сценки хтось читає
текст, а інші грають ролі. Таким чином біблійний
текст оживе для підлітків, вони зможуть яскраво,
жваво й надовго запам’ятати його.

Завдання №2
Проаналізуйте посилання, що розкривають

аспекти покаяння, зачитуючи їх уголос.
1) Йони 3:4+10; 1 Цар. 21:16+29; 2 Хр. 33:1+16;

Дан. 4 – у Біблії описані приклади, коли у своїх

Господь хоче, щоб ми навернулися до Нього й покаялися у своїх гріхах 
(Дії 8:4$40)

«Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя 
в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Римлян 6:23) 

$ визначити з підлітками, що таке покаяння;
$ розглянути, як здійснюється покаяння і які завдяки йому 

отримуються благословення

НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК2828
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гріхах перед Богом каялися навіть найбільш від+
чайдушні люди та люті тирани. Сьогоднішній біб+
лійний текст підтверджує, що також для покаяння
не має значення ні матеріальне становище люди+
ни, ні соціальне (євнух був високопоставленим
багатим чиновником).

2) Мр. 6:17+28; 10:17+22; Дії 24:24+27; 26:27+29;
Іс. 55:6+7 – нерішучість – небезпечний супротивник
покаяння. Якби євнух не зважився б відразу хрес+
титися, він, можливо, не ризикнув би зробити цьо+
го в себе на батьківщині, в язичницькій країні.

3) 2 Хр. 36:11+21; Мт. 12:31+32; 27:23; Рим. 2:3+5;
Об. 9:20+21 – Господь завжди дає шанси для пока+
яння, але існує така межа, коли людина вже не мо+
же щиро покаятися через запеклість серця й затя+
тість в гріхові. Покаяння – це повна відмова від
свого колишнього життя. Симон+ворожбит просить
дати йому Божий дар за гроші, користуючись сво+
їми звичними методами.

Завдання №3
Розділіть підлітків на 2 групи й дайте кожній

посилання. 1+а група повинна визначити аспекти
Божої милості, що приводить нас до покаяння, а
2+а – благословення, які ми отримуємо в резуль+
таті його здійснення.

1 група
+ Пс. 129(130):7+8; Іс. 55:7; Єр. 3:12; – Бог ми+

лостивий;
+ Іс. 43:11+15; 44:22; Мр. 10:45; Лк. 2:10+11 –

Бог – Викупитель, Спаситель;
+ Лев. 11:45; 20:7+8; 1 Петр. 1:14+16 – Бог святий;
+ Іс. 1:16+18; Мих. 7:17+20; Мр. 10:18; Еф. 2:4+9 –

Бог добрий.
2 група:
+ Дії 2:38+39; 3:19; 1 Цар. 8:46+51 – прощення

гріхів;
+ Лк. 19:8+10; 2 Кор. 7:10 – спасіння;
+ Дії 11:18; Єз. 18:27+28,32 – вічне життя:
+ Єз. 11:19+20; 18:31 – нове серце й новий дух;
+ 2 Тим. 2:25 – пізнання правди, визволення від

лукавого;
+ Єр. 18:7+8 – запобігання нещастям.

Практичне застосування
Обговоріть той факт, що Господь пропонує спа+

сіння, як дар. Отримати його може кожний, але для
цього його треба захотіти взяти. А цінність цього да+
ру можна усвідомити тільки тоді, коли усвідомлюєш
безглуздість, гріховність, божевілля своєї колиш+
ньої дороги: «Провадь мене стежкою Твоїх запові+
дей, бо в ній я знайшов уподобу» (Пс. 118(119):35).

Запитайте в підлітків, чи зазвичай бентежить
їх майбутня розмова про Ісуса Христа з невірую+

чою людиною. Що саме їх бентежить? Обгово+
ріть, як можна казати про Господа некнижковими,
живими фразами.

• Потрібно любити Господа й постійно перебу+
вати в Ньому. Якщо ти будеш жити Ним, для те+
бе буде природним говорити про Нього, вислов+
люючись не по+книжковому, природно, як про
свого Коханого, як про свого Спасителя, як про
свого Друга.

• Ти повинен любити людину, якій говориш про
Ісуса. Якщо ти любиш свого ближнього, то захо+
чеш, щоб і він отримав від Господа прекрасний
дар спасіння.

• Не треба штучно вичавлювати із себе слова
про Спасителя, але, проте, не втрачай шансу по+
вернути розмову до Нього – зазвичай навіть у ко+
роткій розмові для цього виникає багато можли+
востей.

• Молися перед розмовою й під час неї, щоб Бог
показав тобі, як почати розмову про Нього.
Пам’ятай: привести людину до покаяння – не твоє
завдання, а Боже. Ти – сіяч Слова.

Запропонуйте учням невеликі тези, які можна
використовувати в розмові.

1. Гріх присутній у житті будь+якої людини.
Будь+яка неправда, злість, неслухняність – це грі+
хи перед святим Богом, які роблять неможливим
наше з Ним спілкування.

2. Незважаючи на це, Бог дуже любить нас, ми –
Його творіння. Його справедливість вимагає пока+
рати нас, але Він хоче благословити нас. Як вирі+
шити цей конфлікт? Бог Сам робить перший крок і
вмирає на хресті за наші гріхи – справедливість
відновлено. Тепер той, хто приймає цю жертву Ісу+
са Христа, очищає себе від гріхів Його кров’ю й
отримує в дар спасіння і вічне життя. Все, що по+
трібно зробити, це з радістю прийняти Божий дар.

3. Життя в Господі – прекрасне! Якщо ми щось
і втрачаємо, то це залежність від впливу на нас са+
тани і його пагубних задумів, позбуваємося гріхов+
них звичок, невдоволеності життям і безглуздості
існування, знаходячи справжнього Друга, Який да+
рує нам спокій, мир, радість та істинне щастя!

Будьте особливо чуйним до тих, хто, можливо,
захоче сьогодні покаятися.

Робота над ключовим віршем уроку
Повторіть ключовий вірш кілька разів різними

методами (у групах, по черзі по одному слову тощо).

Час творчості
Нехай кожний візьме собі подарунок. Погово+

ріть про те, який дар від Господа вже після покаян+
ня учні зберігають у серці як найдорожчий.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Перед тим, як приступити до підготовки цього
уроку, подумайте, яке місце посідає церква у ва+
шому житті, що вона означає для вас особисто.
Для християн церква – це частина їхнього життя,
місце, де вони поклоняються Живому Богові,
прославляють Його, мають із Ним спілкування
через молитву й проповідь, спілкуються один з
одним. Кожний член церкви – це часточка одно+
го великого організму, духовного дому, родини.
Тут ми можемо служити один одному. Це місце,
де ми черпаємо сили, щоб іти у світ і нести йому
любов Божу. Кожний підліток, як і дорослий, літ+
ня людина чи дитина, теж є цією часточкою. І во+
ни дуже важливі й необхідні в церкві. Підлітки
особливо потребують визнання, хочуть бути по+
трібними. Моліться, щоб Господь допоміг вам до+
нести до ваших учнів, що церква – це місце, де
вони будуть прийняті, відчують любов Божу
через інших людей, зможуть виявити ті дари й
таланти, які Бог заклав у них. Зробіть заклик до
того, щоб підлітки прагнули перебувати з іншими
віруючими, адже коли ми разом, нам легше бо+
ротися зі спокусами.

Історична довідка, біблійний словник
Церква – від грецького слова «екклесія», оз+

начає зібрання членів громади, що володіють
правом голосу.

Підготовка наочних посібників
Для уроку вам знадобляться малюнки або фо+

то із зображенням людини на повний зріст, бу+

динку церкви (бажано, щоб на ньому було чітко
видно цеглини або камені), нареченого й нарече+
ної, отари овець.

Для Часу творчості вам знадобляться: великий
плакат (можна використовувати шпалери або
ватман великого формату), різні християнські
журнали, де є багато фотографій людей, клей,
фломастери, фото учнів (вони повинні принести
їх із дому на урок).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Повісьте на дошку в ряд картинки.
Зустрічаючи ваших підлітків, запитайте, як ми+

нув навчальний тиждень, як вони цього тижня
спілкувалися з Богом, чи знайшли відповіді на ті
питання, які їх хвилювали. Запитайте, чи був хто
з них у церкві серед тижня, які благословення це
принесло.

Час молитви
Перед тим, як молитися, повідомте учням, що

мільйони людей у цьому світі не можуть спокійно,
як ми сьогодні, відвідувати церкву. У багатьох кра+
їнах світу християн переслідують і пригноблюють.
Тому прославте Господа за можливість бути серед
дітей Божих, за волю, за можливість відвідувати
зібрання й говорити про Христа.

Час співу
Ми всі дуже різні. У нас різна зовнішність, різні

характери й мови, ми живемо в різних куточках
світу, але Господь об’єднав нас в одну Церкву,
назвав Своїми дітьми. Ми єдині в Ньому. І щоб бу+

Бог хоче, щоб ми були частиною церкви та брали активну участь у її житті
(Дії – вибірково)

«Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим, 
і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, 

де наріжним каменем є Сам Ісус Христос, 
що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, 

що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу»
(Ефесян 2:19=22)

$ показати, що церква необхідна для того, щоб жити так, як навчає Бог;
$ розбудити в кожному підліткові бажання бути частиною церкви та брати участь у її житті

ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЕРКВИ2929
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ти сильними, ми повинні бути разом. Заспівайте
пісні, які найкраще відповідають темі уроку.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запитайте підлітків, що спільного між картин+
ками на дошці. Вислухайте їхні варіанти, а потім
скажіть, що мова йде про церкву. Символи на
дошці взяті з Біблії, і сьогодні на уроці ви довіда+
єтеся, що говорить про церкву Бог, що вона озна+
чає, для чого потрібна.

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте запропоновані посилання й обгово+

ріть із підлітками: 1) яким життям жила церква; 
2) які обов’язки мала; 3) які функції могла виконувати.

+ Дії 1:8; 2:41 – Церква отримувала повчання 
і росла.

Учні Христа, перші представники Його Церкви,
отримали веління про свідчення. На прикладі апос+
толів і учнів Христа першої Церкви ми бачимо,
наскільки важливо було свідчити. Завдяки вико+
нанню цього веління вчення про Христа й звіст+
ка про спасіння від гріхів поширилися тодішнім
світом.

+ Дії 2:42 – Церква брала участь у ламанні хліба.
Хліболамання є велінням Христа. При виконан+

ні Його заповіді діти Божі згадують про плату за
гріх людського роду й про дар спасіння, а також
свідчать про Христа гріховному світові.

+ Дії 1:14; 2:42 – Церква молилася.
Молитва є важливим аспектом у житті Церкви.

Молитва – це бесіда з Богом, і Він хоче чути, про
що говорять Його діти. Коли вся Церква поєдну+
ється для молитви, Господь не забариться відпо+
вісти на таку молитву.

+ Дії 8:14 – Церква обирала й посилала місіоне+
рів для поширення Євангелії.

Христос показав чудовий приклад місіонерства.
Він завжди шукав можливість послужити іншим,
виявляв співчуття і любов, де б Він не перебував.

Господь закликає християн виявляти Його лю+
бов до інших. Якщо необхідно кудись їхати, Він бу+
де скеровувати вас і вкаже, де необхідно служити.

Завдання №2
Зверніть увагу підлітків на картинки, над якими

вони вже міркували. Розберіть, зачитуючи місця з
Писання, що собою являє церква.

Церква – тіло Христа
+ 1 Кор. 12:12+31; Еф. 1:22+23; Кол. 1:18.

Всі ми є часточками одного великого духовного
тіла. Голова, керівник цього тіла – Христос. Наше
тіло має дуже багато різних органів. Є й вуха, і очі,
і руки, і ноги. Багато органів, але кожний важливий
і потрібний, хоча й не схожий на інший; кожний на
своєму місці. І якщо ці органи в гармонії функціо+
нують, допомагаючи один одному й не заважаючи
один другому, то тіло здорове й повноцінне. Уявіть,
що тільки 25% вашого організму працює. Що було
б з вами? Бог хоче, щоб ми були частиною церкви
й брали активну участь у її житті.

Церква – живий духовний Храм
+ 1 Петр. 2:4+5; Еф. 2:20+22.
Для нас Христос – дивовижно міцний фунда+

мент, наріжний камінь – твердий і міцний камінь, з
якого починалося спорудження будь+якого будинку
в часи Христа. Цей камінь клали між заплановани+
ми двома несучими стінами, він надавав міцність
як фундаменту, так і всьому будинку в цілому.
Кожний з нас – камінь у будові церкви.

Церква – Наречена
+ Еф. 5:24+25.
Образ нареченої й нареченого показує взаємини

Христа і Його Церкви. Це взаємини любові. Христос
настільки любить Церкву, що пішов заради неї на
смерть. Церква загалом, і кожний її камінчик+хрис+
тиянин зокрема свою любов до Бога доводить по+
корою Йому. Говорити, що любиш Бога – це добре,
але чим твоя любов підтверджується?

Церква – Божа отара
+ Ів. 10:3+4; Пс. 22(23)
Вівці дуже полохливі й беззахисні, їхня впевне+

ність і спокій – у їхньому пастуху. Бог показує, як
Він сильно любить нас і піклується про нас. Доб+
рий Пастир знає, у чому має потребу Його отара,
і відповідає на ці потреби. Церква усвідомлює
свою повну залежність від Пастиря, коли вона зо+
бражена як отара овець. Тільки тоді, коли Церква
йде за своїм Господом, вона може бути живою і
давати плоди.

Практичне застосування
Розберіть із підлітками на основі Завдання №1,

як вони можуть брати участь у житті церкви, наслі+
дуючи записаний в Біблії приклад ранньохристи+
янської церкви.

Церква отримувала повчання й росла. У церкві
ти можеш знайти правду. У світі – тільки напів+
правда, неправда. У церкві говориться істина, роз+
кривається правильна дорога, знаючи яку, ти змо+
жеш показати її іншим.
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Церква брала участь у ламанні хліба. У ламанні
хліба беруть участь відроджені люди, які пережили
прощення гріхів і народження згори. Для таких
людей причастя Крові й Тіла Христа приносить
радість і почуття вдячності, що вони мають оселі
на небесах разом із Христом. Навіть якщо ти ще
не прийняв хрещення, обов’язково готуйся до Ве+
чері Господньої, щоб міркувати про жертву Хри+
ста, про справу спокути.

Церква молилася. Сьогодні діти Божі теж молять+
ся. Ти – часточка цього організму, твоя молитва теж
дуже важлива. Яким є твоє молитовне життя? Як
часто ти молишся в церкві, за церковні потреби, за
своїх братів і сестер? Що ти повинен зробити, щоб
твоє молитовне життя стало кращим?

Церква обирала й посилала місіонерів для по+
ширення Євангелії. Не зважай на свій вік, уже за+
раз ти – місіонер. Якби хтось не засвідчив тобі,
тебе не було б у церкві. Сьогодні Бог хоче, щоб ти
говорив про Нього тим, хто навколо тебе.

� Хто ж першим сказав у Новому Заповіті про
церкву?
Христос говорить про церкву: «І кажу Я тобі, що

ти скеля, на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, – і
сили адові не переможуть її» (Мт. 16:18). Можливо,
тоді учні ще не дуже розуміли, що ж Він має на ува+
зі. Але в Бога вже був дивовижний задум, що здійс+
нювався тоді й здійснюється сьогодні. Ми – хрис+
тияни – стаємо храмом Святого Духа, членами Тіла
Христового. Сам Бог живе в нас! Як же пекло змо+
же здолати нас?! Якщо ми не ображаємо Бога, са+
мі не змушуємо Його покинути нас, ми завжди бу+
демо здатні вистояти в будь+яких випробуваннях.

Прочитайте Еф. 2:19+22. Обговоріть із підлітка+
ми ці вірші, як вони розуміють їх. Нехай вони поді+
ляться тим, де вони бачать себе у своїй церкві, до
чого Господь кличе їх, до якого служіння.

Робота над ключовим віршем уроку
Поставте підліткам запитання:
� Чим відрізняється камінь від цегли?
Бог не хоче зробити з нас однотипні й однако+

во безликі цеглини – Він використовує камені, які
нерівностями чіпляються один за одного так, що
між ними неможливо просунути лезо ножа.
Скріплені Божою любов’ю, як цементом, ми ста+
новимо одну монолітну, міцну будівлю. Якщо 
не буде цементу, будівля звалиться. Між нами
має бути єдність, а її основа – любов. Бог зчищає
з нас бруд і вкладає в те місце, де ми повинні пе+
ребувати, і в результаті будівля виходить міцною
і цілісною.

Повторіть кілька разів ключовий вірш, вико+
ристовуючи жести. Наприклад, «чужі» – відсторо+
нитися рукою, «приходьки» – крокуючий чоловічок
із вказівного й середнього пальців; «основа» – ру+
ка горизонтально; «наріжний камінь» – намалюва+
ти в повітрі прямий кут тощо.

Час творчості
На великому аркуші паперу намалюйте силует

людини. Всім підліткам роздайте по аркушеві жур+
налу й ножиці. Їхнє завдання – вирізати різні
обличчя людей. Потім вклейте їх у великий силует.
Не забудьте й про фотографії учнів. Зверху на
плакаті можете написати «Церква – тіло Христа».
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Коли ми стикаємося в житті з людьми, які 
не знають Бога й не мають Божого спасіння, ко+
ли ми бачимо їхні переживання та байдужість до
життя, нам дуже хочеться їм допомогти. Але час+
то буває так, що коли ми вказуємо їм на Ісуса
Христа й на вихід, який їм пропонує Бог, вони
відкидають цю допомогу. Підлітки дуже чутливі
до того, чи приймають їх у товаристві, і коли у
своєму житті вони стикаються з ситуаціями, коли
їх відкидають, у них взагалі може пропасти ба+
жання говорити своїм друзям про Бога. Ваше
завдання звернути їхню увагу на те, що якщо во+
ни не будуть свідчити про свою віру в Бога, то їх
близькі та друзі можуть так ніколи й не довідати+
ся про спасіння і Спасителя. Щоб у щось повіри+
ти, потрібно про це почути, довідатися, що воно
існує та діє. Бог хоче, щоб ми говорили про нашу
віру в Нього й були Його свідками. Нехай життя
Савла з Тарса, який став завдяки Божій всемо+
гутності і своїй слухняності апостолом Павлом,
буде чудовим взірцем для нас.

Моліться за своїх учнів, щоб Господь дав їм
сміливості розповідати навколишнім про Бога і
Його любов, яку Він пропонує кожному.

Якщо вам вдалося зв’язатися з колонією для
неповнолітніх злочинців або дитячим будинком,
принесіть на урок достатньо поштових конвертів,
папір для письма, ручки.

Історична довідка, біблійний словник
Молодий єврей з міста Тарс на ім’я Савл був

заклятим ворогом християн. Історія його перетво+
рення в апостола Павла – одне з найбільш вра+
жаючих свідчень в історії християнства. Савл був
релігійним діячем, фанатичним прихильником
юдаїзму. Життя в Тарсі дало йому можливість оз+

найомитися із найновішими на той час останніми
досягненнями людського розуму: це було універ+
ситетське місто, знамените своїми філософами+
стоїками й культурою. Грецький географ Страбон
високо цінував це місто за інтерес до освіти й фі+
лософії. Павло, як і його батько, був римським
громадянином – це був рідкісний привілей. Оче+
видно, він був добре знайомий з елліністичною
культурою та мисленням. Він прекрасно володів
грецькою мовою й демонстрував уміння користу+
ватися діалектикою.

Павло одержав єврейську освіту в традиціях
строгої доктрини фарисеїв. Йому було близько
чотирнадцяти років, коли його послали вчитися
до Гамаліїла, якого вважали наймудрішим раби+
ном того часу (він був онуком Гіллеля). Павло ка+
зав про себе, що він не тільки фарисей, але й син
фарисея (Дії 23:6). Він мав право пишатися своїм
минулим, тому що «І я перевищував в юдействі
багатьох своїх ровесників роду мого, бувши за+
пеклим прихильником моїх отцівських передань»
(Гал. 1:14).

Підготовка наочних посібників
Для Вступу вам знадобиться пляшечка з+під

ліків. Наклейте на неї білу смужку паперу зі сло+
вом СПАСІННЯ, написаним великими літерами.

Знайдіть ілюстрації до життя Павла: навернен+
ня, проповідь, звільнення з темниці, аварія кораб+
ля тощо.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Привітайте учнів, довідавшись у них, як минув
тиждень. Чи трапилося що+небудь незвичайне з
ними, чи, можливо, вони бачили щось незвичай+
не? Якщо так, то чи можуть вони бути свідками
того, що сталося?

Бог хоче, щоб ти присвятив Йому своє життя 
(Дії – вибірково)

«Ви ж свідки Мої, – говорить Господь, – а Я Бог!»
(Ісаї 43:12) 

$ проаналізувати життя апостола Павла, великого місіонера всіх часів;
$ показати підліткам, що кожний з нас може й покликаний бути Божим свідком

СВІДОК ВІРИ3030
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Час молитви
Це чудесна можливість для того, щоб поділи+

тися з усіма, що зробив Господь у вашому житті
за цей тиждень. Розкажіть, що трапилося у вас.
Це допоможе підліткам також поділитися з інши+
ми своїми переживаннями й уроками віри в їхньо+
му житті. Ті, хто засвідчить, можуть помолитися
вголос і подякувати Богу за Його дії в нашому
житті, за допомогу, підтримку й любов.

Час співу
Зауважте, що наш спів теж може бути свідчен+

ням. У молодих людей часто є звичка наспівува+
ти собі щось «під ніс». Якщо це буде гарна хрис+
тиянська пісня, а не якийсь естрадний хіт, то це
теж може стати приводом для бесіди про Бога.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте учням уявити собі таку ситуацію:
+ У вас є добрий друг, сусід. Він дуже серйоз+

но й безнадійно хворий. Ви знаєте, що його хво+
роба невиліковна. Колись у вас був абсолютно
такий же діагноз, але ви довідалися про ліки від
цієї хвороби, і вони вам допомогли (покажіть пля+
шечку з написом). Ці ліки є у вас і зараз. Що ви
будете робити? Варіанти:

а) будете мовчки спостерігати за результатом
(а раптом він сам знайде потрібні ліки);

б) будете висловлювати співчуття другові, але
про ліки не скажете – раптом він взагалі не пові+
рить;

в) не скажете про ліки, тому що вони недеше+
ві, і друг може подумати, що ви якось на цьому
заробляєте.

Звучить абсурдно, чи не так? Який сенс
приховувати метод лікування? Навряд чи хтось із
вас має садистські нахили, тому напевне ви від+
разу побіжите до свого друга говорити про ліки і
як вони допомогли особисто вам.

Але саме так усе відбувається у нашому світі.
Кожна людина безнадійно хвора гріхом. Сама
вона вилікуватися не може. Але в нас, дітей
Божих, є ліки від смерті, про які ми просто зо+
бов’язані свідчити. Інакше що ж тоді буде з на+
шими друзями та рідними?

Запитайте в класу:
� Яким чином людина стає свідком?
Свідком стає будь+яка людина, яка бачила 

те, що в цей момент розглядається в залі суду.
Не важливо, вродлива ця людина чи ні, високе
вона посідає становище чи є простим робітни+
ком, не має значення, яка в неї освіта. Ніхто з нас

не знає, коли нас можуть попросити стати свід+
ком у якій+небудь справі. У християнському жит+
ті ми є свідками Бога. Ми свідчимо своїм життям
про те, хто такий християнин і яким має бути йо+
го життя, ми свідчимо постійно, навіть тоді, коли
нам би цього не хотілося...

У Біблії згадується багато хто з людей, які бу+
ли вірними свідками Господа. Але сьогодні ми
розглянемо життя тільки однієї дивовижної лю+
дини, що дуже багато зробила для проповіді
Царства Божого. Це апостол Павло.

Робота над темою
Завдання №1
Розберіть за посиланнями факти з життя апос+

тола Павла, ілюструючи розбір підготовленими ма+
люнками. Для роботи розділіть клас на 4 групи й
дайте кожній по 2 посилання. Кожна група нехай
по черзі коротко перекаже прочитане, щоб у вас
створилася загальна картина життя апостола.

+ Дії 9:1+10 – навернення Павла;
+ Дії 13:42+51 – проповідь і переслідування;
+ Дії 14:8+12 – зцілення кульгавого;
+ Дії 14:19+22 – юдеї побивають Павла камінням;
+ Дії 16:16+34 – арешт і звільнення;
+ Дії 24:22+27 – Павло повторно під арештом;
+ Дії 27:13+44 – аварія корабля і спасіння;
+ Дії 28:23+31 – Павло свідчить у Римі.
Підбийте підсумок: Бог обрав Павла й вів його

Своєю дорогою. Він був посланий до язичників.
Проповідуючи поза Юдеєю, Павло ніс Євангелію
тим, хто так її потребував, і в результаті його пра+
ці з’являлися нові церкви. Дух Святий виділив
його для цього служіння, Він керував ним, Він
давав йому сили переносити всі випробування 
й труднощі.

Практичне застосування
Разом прочитайте 2 Кор. 11:23+31. Павло ко+

ротенько розповідає про свої переживання. Об+
говоріть з учнями: що заважає їм сьогодні свід+
чити, які перешкоди найбільш істотні для них?

Запропонуйте підліткам спробувати протягом
цього тижня поділитися зі своїми друзями тим,
що зробив у їхньому житті Бог, як Він змінив
його, яку надію й упевненість у майбутньому дає
їм зараз.

Робота над ключовим віршем уроку
Повторіть ключовий вірш кілька разів. Він лег+

кий для запам’ятовування, але несе в собі най+
важливішу істину: кожний з нас покликаний бути
Божим свідком незалежно від свого віку, освіти і
соціального стану.
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Час творчості
Запропонуйте учням написати своє свідчення

для незнайомця в колонії для неповнолітніх або
дитячому будинку. Нехай воно містить приблизно
такі пункти:

+ Моє життя до навернення до Бога.
+ Як я усвідомив, що моя головна життєва

потреба – це Бог.
+ Як Христос змінив моє життя відтоді, 

як я навернувся до Нього.
+ Чого вчить мене Господь у цей час.
+ Що дає мені Господь.

Нехай підлітки за бажанням напишуть свою
зворотну адресу. Обов’язково дотримуйтеся всіх
поштових правил, щоб бути впевненими, що лис+
ти дійдуть.

Якщо у вас нічого не вийде із цими установа+
ми, запропонуйте підліткам покласти такі листи в
конвертах без марки (зворотна адреса – за ба+
жанням) у поштові скриньки їхнього міста. Тільки
попередьте їх, що для того, щоб це не виглядало,
як дурний дитячий жарт, вони повинні обов’язко+
во молитися й перед написанням подібних лис+
тів, і при виборі поштових скриньок, куди вони 
їх покладуть.

Жити – це не просто існувати,
Без надії, віри і любові,
Жити – це себе перемагати,
Підкоряючи вершини нові.

Це долати ворога спокуси,
Зберігати душу від падіння,
І з живою вірою в Ісуса
Сповіщати іншим про спасіння.

Нам життя дароване для того,
Щоб горіти, але не згоряти,
Серед світу грішного і злого
Людям шлях до неба прокладати.

Щоб до ближніх ми були готові
Проявляти завжди розуміння,
І нетлінну іскорку любові
Пронести крізь бурі і гоніння.

Не шукайте легшої дороги
До вершини сяючого неба,
Через гори труднощів, тривоги
Перейти не раз вам буде треба.

Але пам’ятайте, саме в цьому,
В сірих буднях, смутку і тривозі,
Не в достатку нашому земному,
Наше щастя саме в перемозі.

І тому з надією на Бога
Так життя потрібно нам прожити,
Щоб, як ця закінчиться дорога,
Не прийшлося потім нам жаліти.

МЕТА ЖИТТЯ

Олександр Войтицький
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Тема неправдивих релігій дуже складна. З од+
ного боку, важливо пам’ятати Боже попереджен+
ня, що неодноразово звучить зі сторінок Біблії:
бійтеся псевдовчителів! Тобто, псевдовчення
дійсно дуже й дуже небезпечне. З іншого боку,
треба вміти ненавидіти псевдовчення, при цьому
люблячи людей, які помиляються. Треба вміти 
не осудити їх за їхню оману. І ще, потрібно по+
стійно перевіряти себе: чи завжди я перебуваю
на правильній дорозі?

Підготовка наочних посібників
Принесіть до класу лакмусовий папір, кілька

маленьких пластикових склянок і такі види ріди+
ни: сік лимона, воду, оцет, розчинену у воді соду
й мильну воду. Лакмус ви можете взяти в загаль+
ноосвітній школі. Якщо вам не вдасться знайти
потрібні матеріали, принесіть на урок грошову ку+
пюру й будь+яку прикрасу з коштовного каменю
або металу (хоча б обручку).

Підготуйте копії «Детектора правди» за кіль+
кістю учнів (див. Практичне застосування)

Історична довідка, біблійний словник
Кислота – хімічна сполука, що містить водень;

дає при реакції з основою сіль; забарвлює лак+
мусовий папір у червоний колір.

Луг – їдка хімічна сполука, що дає при реакції
з кислотою сіль; забарвлює лакмусовий папір у
синій колір.

Лакмус – рослинний барвник, що використо+
вується для безпомилкового визначення кислот+

ного і лужного середовища. Чим сильніша кон+
центрація кислоти чи лугу, тим більш насиченим
буде колір. Лакмусом просочують смужки паперу
для зручності проведення досліду (лакмусовий
папір).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Зустрічаючи підлітків, дізнавайтеся, які їхні ус+
піхи у свідченні. Можливо, комусь надійшов лист
у відповідь. Періодично дізнавайтеся, як просу+
вається їхнє листування, це буде прекрасним
свідченням Божої всемогутності й любові.

Час молитви
На початку заняття помоліться ви, щоб істина

Ісуса Христа засяяла у ваших серцях, щоб Гос+
подь дав мудрості кожному з вас, як на уроці, так
і в житті. На завершення заняття попросіть кож+
ного учня помолитися вголос і попросити Божого
керівництва в розпізнаванні істини у своєму жит+
ті. Закінчіть молитву, просячи Божої мудрості для
всіх вас, щоб завжди правильно розпізнавати во+
лю Господа і йти істинним шляхом.

Час співу
Заспівайте сьогодні пісні про Слово Боже,

Його істини.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запитайте учнів, чи знають вони, як діє лакму+
совий папір, що таке кислота й луг.

Бог закликає нас перебувати у вченні Ісуса Христа 
й остерігатися псевдовчень
(1 Івана 2:18$29; 2 Івана 7$11)

«Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, 
той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина» 

(2 Івана 9) 

$ розібрати з підлітками, що є вченням Христа і які ознаки псевдовчень;
$ показати небезпеку псевдовчень, спонукати учнів залишатися вірними 

істинам Біблії й показати принципи, за допомогою яких 
можна відрізняти правду від неправди

ВЧІТЬСЯ РОЗПІЗНАВАТИ3131
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Налийте в приготовлені посудини різні види рі+
дини. Нехай учні перевірять рідини за допомогою
лакмусового паперу (не кажіть їм, що це за речо+
вини). Після експерименту обговоріть, наскільки
складно було визначити, є речовина кислотою чи
лугом (сік лимона й оцет – це кислота, розчин со+
ди й мила – луг, вода лакмусовий папір не забарв+
лює). Коли є лакмус, це завдання нескладне, на+
віть якщо не знаєш, що за речовина перед тобою.

Нехай учні висловляться, які труднощі в них ви+
никають при прийнятті правильних рішень. На+
скільки було б добре мати подібний папір, щоб
визначати, яке рішення буде правильним або до
якої поради варто прислухатися!

(При неможливості виконання 1+го варіанту
Вступу покажіть учням купюру й прикрасу. Запи+
тайте: «Як можна перевірити, що ці речі справ+
жні?». Гроші можна перевірити за допомогою
розпізнавання водяних знаків, за допомогою спе+
ціальної техніки. На коштовному металі стоїть
проба, дорогоцінний камінь можна перевірити в
ювеліра). Поясніть класу, що лукавий іноді на+
магається обдурити нас фальшивими вченнями,
але Бог дає нам необхідні інструменти, щоб ви+
значити, що істина, а що – ні.

Робота над темою
Завдання №1
Нехай учні прочитають по черзі 1 Ів. 2:18+29. За

аналогією з дослідом, що проводився на початку
уроку, є речі, які ми обов’язково повинні знати,
щоб визначати, де правда, а де неправда. Яка ко+
ристь буде, якщо ми проведемо експеримент, але
не будемо знати, у який колір забарвлює лакму+
совий папір кислота, а в який луг?

1. Ми повинні знати, що лжевчителі існують
(1 Ів. 2:18�19,22�23,26).

Хоча ми знаємо, що для останнього часу перед
Другим приходом Ісуса буде характерна особлива
активність лжевчителів (Мт. 24:4+5,11,23+27), по+
няття «останній час» зовсім не обов’язково вказує
на останні кілька років перед підхопленням Церк+
ви. Іван говорить, що лжевчителі були в його дні і
будуть приходити в церкву за всіх часів до Друго+
го пришестя. Коли знаєш, що ворог існує і що це
за ворог, можна підготуватися як до захисту, так і
до нападу. Так що для християн перебування в
незнанні стосовно псевдохристів недопустиме.

Термін «антихрист», що використовується у
Посланні Івана, не стосується політичного і релі+
гійного керівника, що з’явиться в останній час 
(2 Сол. 2:3+10; Об. 13). Це загальний термін для
кожного, хто повстає проти Христа (приставка
«анти» у грецькій мові означає «проти» чи «за+

мість»). Християни також повинні знати, що лже+
вчителі можуть проникати в церкву. Тобто, вони
іноді можуть навіть бути членами помісної церкви,
але не бути спасенними (1 Ів. 2:19). Вірний доказ
того, що якась людина – лжевчитель, це коли
вона проголошує щось інше замість Євангелії 
(2 Кор. 11:3+4) чи що Біблія – одна зі сходинок «ду+
ховного розвитку». Світ хоче, щоб люди приймали
всі релігії як «правильні і правдиві», незважаючи
на те, що вони навчають протилежного тому, що
записано в Євангелії. Але не варто забувати, що
за всіма псевдовченнями стоїть сатана, щоб
«звести, коли б можна, і вибраних».

2. Ми повинні знати, що на істину нас ске�
ровує Святий Дух (1 Ів. 2:20�21,27).

Тільки Бог має всю премудрість, і Його Дух
живе в кожному віруючому, щоб допомагати йо+
му пізнавати істину. Біблія називає це помазан+
ням, запечатанням (Еф. 1:13+14; 2 Кор. 1:21+22;
Ів. 16:13+15). Святий Дух хоче керувати нами, але
ми повинні дозволяти Йому це робити. Доказ
того, що Ісус Христос є правда, кожен віруючий
носить у собі самому, живучи за заповідями Хрис+
товими і отримуючи від Нього благодать, розра+
ду і підкріплення у вірі.

3. Ми повинні знати: щоб досягти вічного
життя, треба залишатися вірними істинам Ісуса
Христа (1 Ів. 2:22�25,28�29).

Ми не можемо жити, розвиватися і приносити
плід без Виноградини – Ісуса Христа. Щоб перебу+
вати у впевненості, що ми на правдивій дорозі, ми
повинні постійно перебувати в Ісусі Христі. Якщо
вам часом важко, підкріплюйте себе сподіванням
на вічне життя з Богом. Борючись із сумнівами і
спокусами та залишаючись вірними істинам, які
дав Господь Ісус, ми будемо мати відвагу стати пе+
ред Його святим престолом.

Завдання №2
Друге за важливістю завдання в проведенні

експерименту – це наявність лакмусового паперу.
І, звичайно ж, цим лакмусом є Ісус Христос, втіле+
не Слово Боже. Проаналізуйте з групою наведені
нижче посилання Святого Письма, щоб упевнити+
ся, що Христос є істина:

Ів. 1:14,17; 14:6; 18:37; 1 Ів. 5:20; 2 Кор. 11:10;
Еф. 4:21.

Завдання №3
Визначивши в досліді за допомогою лакмусу,

де кислота, а де луг, яку користь ми можемо ви+
нести? Знаючи про властивості цих речовин, ми
зможемо використовувати їх із користю, уникаючи
небезпечних для здоров’я реакцій (всі знають силу
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сірчаної чи азотної кислоти). Переносячи наш при+
клад на духовний світ, ми повинні, визначивши
помилкове вчення, знати, як поводитися з лжепро+
роками. Запропонуйте групі по черзі прочитати 
2 Ів. 7+11 і поставте наведені нижче запитання.

� Які неправдиві вчення ви знаєте в наші дні?
Це насамперед ті вчення, що не ставлять Ісуса

Христа на чолі своєї віри. Ви можете підготувати
інформацію про псевдовчення, назвати основні
віросповідання, які не сповідують Ісуса Христа.
Досить матеріалу на цю тему ви знайдете в книгах
Дж. Макдауела «Ошуканці», «У що вони вірять»,
Н. В. Порубльова «Гра з вогнем».

� На думку апостола Івана, яка небезпека існує
в тому, щоб вірити псевдовченням? (вірш 8)
Ми можемо втратити повну нагороду від Бога

чи духовну основу взагалі, відпавши від Христа.
� Як ви думаєте, чи досить ви знаєте на підста�
ві Біблії, у що вірите?
На жаль, часто ми виявляємо, що не можемо

навести якийсь текст із Писання на доказ істини.
Кожен християнин повинен бути готовим дати звіт
кожному, хто вимагає у вас пояснення (1 Петр.
3:15+16; Кол. 4:6). Щоб мати можливість так чини+
ти, необхідно вивчати Біблію. Існування лжевчите+
лів вимагає від кожного з нас досліджувати самих
себе: у що я вірю і чому.

� Як людина може перебувати у вченні Христа?
Головне в здатності розпізнавати лжевчителів і

їхнє неправильне вчення – це перебувати у вченні
Христа. Це означає, що ви повинні настільки зану+
ритися в учення Ісуса, щоб швидко виявляти по+
милки, як свої, так і лжевчителів. Що ж таке вчен+
ня Христа? Попросіть учнів записати посилання 
Ів. 7:16+36; Вих. 20:1+17; Мт. 5+7 для вивчення вдо+
ма. У цих рядках стисло викладається Боже вчення.

� На якому ставленні до лжевчителів наполягає
апостол Іван? (вірші 10�11)
Іван велить віруючим бути пильними і стерегти+

ся лжевчителів, тому що вони будуть намагатися
входити у доми послідовників Христа і прагну+
тимуть переконати їх покинути правду. Іван не ка+
же бути з ними грубими, але водночас він ясно
пише про ставлення до них.

� Чи припустима для християн толерантність
стосовно інших світових релігій?
Відсутність войовничості і любов до ближнього

не мають нічого спільного з толерантним прий+
няттям інших релігій – читайте «псевдовчень» –
як таких. За законами політики люди зобов’язані
виявляти терпимість до всіх релігійних течій. Ми
не повинні засуджувати прихильників тієї чи іншої
релігії, але повинні при цьому не іти на компроміс
зі Словом Божим.

Практичне застосування
Роздайте учням копії «Детектора правди». Він

допоможе їм визначати, що істинне в нашому
житті, а що є неправдою. Порадьте групі постій+
но тримати цей листок у своїх Бібліях.

Тепер попросіть групу перевірити свої відповіді
на домашнє завдання за допомогою «Детектора
правди». Чи збігаються відповіді зараз?

1. Перебування на такій вечірці ніяк не принесе
слави Ісусу Христу, Біблія і твої наставники не оці+
нять цього позитивно (2 Сол. 1:11+12).

2. Ти повинен бути впевнений, що ці люди
сповідують Ісуса Христа як Господа і Спасителя,

ДЕТЕКТОР ПРАВДИ

1. Перевір через молитву: чи говорить
Бог явно «так»?

Молитва – це не однобічне спілкування.
Якщо Бог живе в нас, то коли ми молимося,
Він говорить до нас різними способами,
нагадуючи місця Писання, даючи думки для
молитви, рішення, розраду (Ів. 14:26; Рим.
8:26+27; Пс. 9:38+39).

2. Перевір за Біблією: що про це говорить
Святе Письмо?

Лжепророки перекручують Біблію (напри+
клад, роблять «новий переклад Біблії», де
навмисно пропускають слова і цілі речення),
щоб сказати те, що вигідне для них. Коли 
ти зустрічаєш незрозуміле нове вчення чи 
не знаєш, як вчинити в якій+небудь ситуації,
перше джерело для визначення її досто+
вірності – Святе Письмо (Ів. 17:17; Як. 1:21;
1 Петр. 1:22+25; Пс. 11(12):7+8; 18(19):8+9;
118(119):147+153).

3. Ставлення до Ісуса Христа: чи прино+
сить це Йому славу?

Ісус має бути в центрі твого життя, Його
роль не має применшуватися якимись докт+
ринами. Якщо яке+небудь вчення чи ситу+
ація принижує Ісуса Христа, применшує Йо+
го значимість, це не є правда (Кол. 1:16+20; 
1 Ів. 4:2+3; 1 Петр. 4:11; Фил. 2:5+11).

4. Яка думка духовних наставників: чи
вважають вони це істинним?

Не нехтуй порадами духовно зрілих лю+
дей, прислухайся до них (Євр.13:7+9,17; 
1 Кор. 11:1+2).
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що вони не порушують біблійних позицій. По+
радься з твоїми наставниками і будь дуже уваж+
ний у молитві – що Бог покладе тобі на серце: 
принесе тобі це користь чи буде на шкоду 
(2 Сол. 3:1+5; Євр. 10:25). Пам’ятай усе сказане
про псевдовчення на занятті, і якщо ти почуваєш
себе ще неутвердженим у вірі, то краще відмов+
ся від запрошення.

3. Святе Письмо однозначно засуджує цей
вчинок (2 Кор. 6:14+18; 1 Кор. 7:39). Не піддавай+
ся спокусі сатани: Бог не може схвалити цього в

молитві, це не принесе слави Ісусу, а щирі, при+
свячені Богу наставники ніколи тобі не порадять
так вчинити.

Робота над ключовим віршем уроку
Розучіть ключовий вірш із жестами.

Час творчості
Запропонуйте учням придумати ситуації, що

стосуються псевдовчень, і проаналізувати їх за
допомогою «Детектора правди».

Беру щодня до рук Господнє Слово,
Кладу його на душу, щоб нести.
Читаю, перечитую і знову
Прошу уклінно: “Господи, прости!”

Відроджений, я не шукаю Правди –
Вона в мені, мов крапелька роси.
Живу, як можу, – не багатства ради,
А ради вічної любові і краси.

Не вчуся грати на чужому горі,
Чужій журбі, що душу так гнітить...
Все ж грішник я – бува, охопить сором,
Пече не раз у грудях і болить.

Та не згубив я імені свойого
І честь не розміняв на мідяки.
Попри всі негаразди і тривоги
Звіряю з Богом вчинки і думки.

Учусь по Слову хліб свій добувати,
Від кривди рідну землю берегти,
Бо тут, на ній, і батько мій, і мати,
Мої від діда+прадіда хрести.

Тут все моє – молитва й колискова,
На небі зорі, пісня солов’я...
Щодня читаю мудре Боже Слово,
Бо в ньому вдруге народився я.

БОЖЕ СЛОВО

Сергій Рачинець
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Що для вас значить ваше тіло, наша земна обо+
лонка? Ми щось робимо, перебуваючи в ній, постій+
но боремося з її гріховними проявами, лікуємо її,
коли вона хворіє, гріємо її, коли мерзне, годуємо,
щоб вона жила. Іноді ми незадоволені нею, і хочемо
її змінити, поліпшити, прикрасити. Стільки турбот!
Для підлітків це питання стоїть ще гостріше, адже в
цьому віці в їхньому організмі відбуваються гло+
бальні зміни як у психологічному, так і у фізичному
плані. Дуже часто їм важко прийняти себе такими,
як є: «Тут я занадто товстий, а тут – худий, отут
багато, а там мало...». І багато в чому така логіка
мислення провокується сучасним суспільством.

Ваше завдання – звернути їхню увагу на Сло+
во Боже. Відкрийте для учнів задум Бога щодо їх+
нього тіла. Адже якщо Господь дав нам щось, а в
цьому випадку – тіло, то на це була особлива при+
чина. Він задумав його й дав кожній людині влас+
ну унікальну «оболонку», щоб наше тіло стало
особливим місцем, стало домом, у якому живе
Сам Бог, його Творець, щоб через наше тіло ро+
бити дивовижні й унікальні справи. Моліться, щоб
Господь дав вашим підліткам чітке розуміння зна+
чення їхнього тіла для них і для Бога, щоб вони
правильно й дбайливо ставилися до свого тіла й
використовували його так, як задумав Творець.
Не бійтеся когось викрити на цьому уроці – бійте+
ся зробити це не з міркувань любові, а з яких+
небудь інших причин!

Підготовка наочних посібників
Пропонуємо вам зробити великий (формату А3)

шаблон будинку, на якому напишіть слово «Бог».
Також вам знадобляться рекламні листівки кос+

метики й одягу, зображення тренажерів і людей,

що займаються на них, а також малюнки із зобра+
женням комп’ютера, телевізора, журналів, ігрових
автоматів. З аркуша паперу виріжте коло діа+
метром 25 см, розділіть його на 3 сектори, зафар+
бувавши кольоровими олівцями, і напишіть у кож+
ному секторі по одній темі: ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД,
ФІГУРА, ДОЗВІЛЛЯ. Все це вам знадобиться для
Практичного застосування.

Зробіть із білого картону великі шаблони буди+
ночка й оформіть вірш у вигляді книжки, скріпив+
ши шаблони скотчем з одного боку (по даху або по
низу будиночка). На першому шаблоні намалюйте
великий знак запитання. На наступному напишіть
саме запитання: «Хіба ви не знаєте, що ваше
тіло –». «то храм Духа Святого, що живе Він у
вас,», – на іншому аркуші й «якого від Бога ви ма+
єте, і ви не свої?» і посилання – на останньому.
Там, де написано про тіло, намалюйте контури
людського тіла, а картинку церкви – для слів «то
храм Духа Святого, що живе Він у вас,».

Для Часу творчості підготуйте картон двох
кольорів, прості олівці, ножиці, клей і фломас+
тери.

Історична довідка, біблійний словник
Храм – будинок для богослужіння, церква.

Єврейське слово «хехал» означає, насамперед,
«розкішний намет» або «чудовий будинок», при
цьому мається на увазі палац східного володаря;
іноді слово «хехал» використовується в цьому зна+
ченні й стосовно Єрусалимського храму (Іс. 6:1;
Мал. 3:1).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Зустрічаючи своїх учнів, розпитайте, як минув
їхній тиждень. Цікавтеся успіхами й життям учнів.

Біблія вчить, що наші тіла є храмом Святого Духа 
(Римлян 8:1$13)

«Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, 
що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?»

(1 Коринтян 6:19) 

$ показати підліткам на основі Писання, що Бог створив наші тіла для Його слави;
$ спонукати підлітків цінувати своє тіло та правильно до нього ставитися

ДЕ ЖИВЕ СВЯТИЙ ДУХ?3232
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Можливо, деяким з ваших учнів знадобиться ва+
ша допомога.

Час молитви
Перед молитвою відкрийте Біблію й прочитай+

те, що казав Давид про своє тіло. Пс. 138(139):
14+16. Подякуйте Богу за те, що Він мудро й диво+
вижно створив вас. Що Він задумав кожного з нас
унікальним і створив для особливої мети.

Час співу
Наше тіло було створено Богом для Його слави.

«Господь, я славлю Тебе» – чудова пісня для цьо+
го уроку. Адже все, що ми маємо – Боже, і має на+
лежати Йому.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розпочніть заняття з запитання:
� Хто може дати визначення слову «храм»? Для
чого він використовується?
Вислухайте відповіді. Дайте ваше визначення

цьому слову.
У храмі люди прославляють Бога. Вони молять+

ся, вони співають. Храм – це місце, де перебуває
Бог. У Біблії храмом Святого Духа назване наше ті+
ло. Коли ми заводимо розмову про наше тіло, то
більшість людей починає неспокійно крутитися на
стільці. Можливо, не всім приємно говорити на цю
тему, але саме це й свідчить про її актуальність.
Насамперед, це важливо тому, що сьогоднішнє
суспільство «диктує» свої поняття краси й «прак+
тичності», через що в багатьох людей виникає ком+
плекс неповноцінності або навіть «ущербності».

Повісьте на дошку шаблон будинку.

Робота над темою
Завдання №1
Попросіть підлітків по черзі прочитати місце

Писання Рим. 8:1+13 і проведіть його обговорен+
ня, поставивши запропоновані нижче запитання:

� Що таке «закон гріха й смерті»?
Людина, що не знає Бога, не має Христа, Духа

Святого у своєму житті, живе за законом гріха й
смерті. «Закон гріха й смерті» говорить про те, що
людина змушена грішити й жити в смерті, тобто
померти в гріхові. Гріх має владу над людиною й
не дозволяє їй робити правильний вибір, тому що
вона є рабом гріха.

� Що таке «закон духа життя»?
«Закон духу життя» – це звільнення від влади

гріха за допомогою рятівної жертви Ісуса Христа.
Тому що після навернення до Бога Дух Святий по+

селяється в християнині, Він дає силу для перемо+
ги над гріховними вчинками та звичками. Людина,
що має волю від гріха, має волю вибору й у стані
творити тільки добре.

� Що Павло каже про думки людини?
Ми мріємо, будуємо плани на майбутнє, праг+

немо до поставленої нами мети. Такі думки
мають вирішальне значення для нашого життя.
Якщо людина живе в гріхові, то буде думати про
«тілесне» – бажання та мрії спрямовані на світсь+
ке егоїстичне життя, на піднесення себе. Думки
про духовне спрямовані до Божественного світу
любові – це значить бути відданим великій справі
Христа й приносити плід для Бога, допомагаючи
навколишнім. Чим більше ми міркуємо про духов+
не, тим більше Бог буде давати сили протистояти
гріху, щоб не бути його рабом, живучи вільним
життям у Христі.

Найбільш незвичайне й радісне для нас у тому,
що Син Божий став людиною. І хоча Він помер, Він
також і воскрес у новому, досконалому тілі. Таке
тіло отримаємо й ми після нашого воскресіння.

Завдання №2
Прочитайте разом із підлітками 1 Кор. 6:19+20.

Нехай вони висловлять свою думку, як розуміють
ці вірші.

Підбийте підсумок: Павло знову нагадує корин+
тянам, що їхнє покликання святе й величне. Невже
вони забули, що їхні тіла – храм Святого Духа? У
Писанні міститься важлива істина: у кожному
віруючому живе Дух Божий. Як ми можемо навіть
подумати про те, щоб тіло, у якому живе Святий
Дух, використовувати з гріховною метою? Не тіль+
ки тіло наше – храм Духа Святого, але й ми не свої.
Ми не маємо права розпоряджатися своїм тілом, як
нам заманеться. В кінцевому підсумку, воно на+
лежить не нам, а Господу. Ми належимо Господу й
тому, що він нас створив, і тому, що Він помер для
нашого викуплення. Ми куплені дорогою ціною –
Його смертю на Голгофі. Він вважає нас настільки
цінними, що заплатив за нас Своєю власною доро+
гоцінною Кров’ю. Як Він повинен був полюбити нас,
щоб Своїм тілом оплатити ціну наших гріхів! Чи мо+
жемо ми, пам’ятаючи про це, вважати своє тіло
«власним»? Якщо я розпоряджаюся ним за своєю
волею, чи не веду я себе так, як злодій, що бере те,
що йому не належить? Так, я повинен у своєму тілі
прославляти Бога, тому що воно належить Йому.

Практичне застосування
Запропонуйте учням провести гру «Давай по+

говоримо». Покажіть їм коло із секторами й за+
пропонуйте вибрати будь+який. Коли учні зроб+
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лять свій вибір, обов’язково запитайте їх, чому
вони хочуть поговорити про це. Ви зрозумієте, що
їх хвилює й цікавить.

Припустимо, першим вони вибрали сектор
«ФІГУРА». Поставте їм такі запитання:

� Що вас найбільше тривожить у вашій фігурі?
� Що написано в Біблії із приводу нашого тіла й
фігури? (Пс. 138(139):13�14; Мт. 6:22�25).
� Чому вам іноді здається, що ваша фігура не та�
ка, як має бути, якщо Бог її Сам виткав і заду�
мав саме такою? (Вислухайте думки підлітків).
Дуже часто наша думка формується під тиском

«стандартів» цього світу. Деяка частина людей
вважає гарними худорлявих людей. Інша частина
вважає, що краса – у пишних формах. То кого ж
слухатися нам? Світу, що стоїть проти Бога, чи
Творця, що любить нас такими, як ми є, і дивить+
ся не на красу нашої фігури, а на те, наскільки во+
на відповідає Його храму? Давайте звернемося
до нашого тіла.

Підійдіть до шаблона будинку й прикріпіть на
нього картинки тренажерів і людей, що займають+
ся на них, так, щоб слово «Бог» закрилося.

Якщо в нашому серці одні тільки думки про те,
яка в нас фігура, які м’язи і як ми підходимо для
цього світу і його стандартів, то... дивіться, вже 
не Господь живе в нашому храмі – наш храм схо+
жий на спортивний клуб або дім моделей. Звичай+
но, ми повинні піклуватися про своє тіло й надава+
ти розумне фізичне навантаження для підтримки
здоров’я, але це не означає, що вправи або дієта
можуть зробити нас іншими зсередини. Головне,
для чого ми живемо на цій землі, – бути свідком
Божої милості для навколишніх, мати спілкування
з Богом і в своєму житті показувати не те, який я
чудовий, а наскільки добрий і святий Господь.

Сектор «ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД»
+ Навіщо люди роблять татуювання й пірсінг

(проколювання різних частин тіла для того, щоб
вставити туди прикраси)?

� Як має виглядати храм, у якому живе Бог?
� Який одяг може носити християнин?
� Що для вас означає фраза «як личить святим»
(Еф. 5:3)?
Звичайно, якщо людина відчуває порожнечу

або нестачу чогось усередині, то намагається при+
крити це чимсь зовнішнім.

Прикріпіть до будинку картинки з одягом, кос+
метикою. Наш храм став схожий на виставку одя+
гу, салон краси.

Із цікавою людиною, у серці якої радість, мир,
чистота, завжди хочеться спілкуватися, і їй зовсім 
не потрібно бути яскравою зовні. Варто людині по+

чати розмову, і всі розуміють, яка вона. Прагни бу+
ти гарним зсередини. Нехай твій храм наповнить і
прикрасить Господь Своєю чистотою, мудрістю,
любов’ю й радістю. Звичайно, це не означає, що 
не потрібно дбати про особисту гігієну або охайно
одягатися, але охайність і помітність – це різні речі.

Сектор «ДОЗВІЛЛЯ»
� Що зазвичай ви робите, коли випадає вільна
хвилина?
� Як би ви пояснили слова Павла: «Усе мені мож�
на, та не все на пожиток. Усе мені можна, але
мною ніщо володіти не повинно» (1 Кор. 6:12)?
Сьогодні світ пропонує нам так багато розваг,

щоб заповнити наше дозвілля! Це й телевізор, і
комп’ютерні ігри, і різні розважальні журнали для
молоді.

Прикріпіть все це до шаблона будинку.
� Скажіть, які відчуття ви маєте, переглянувши
журнал або черговий фільм, погравши на
комп’ютері у гру?
Виявляється, вони розкрадають ваше серце.

Вони нав’язують свої принципи, ставлять свої нор+
ми, за якими ви повинні жити. Вони закривають
вас від Бога і Його Слова, Його волі, Його стан+
дартів у вашому житті. Храм перетворюється на
порожню коробку, занедбаний будинок, у якому
повно сміття. Але це ще не все, що може запропо+
нувати світ. Алкоголь і сигарети, наркотики й
азартні ігри – це теж руйнівники наших храмів,
спустошувачі душі й духовності. Бог не для того
створив твоє тіло, щоб ти його зруйнував.

Наше тіло – це задумане й втілене Богом тво+
ріння. Бог дав його нам для особливої мети – про+
славляти Його, берегти це тіло й ставиться до ньо+
го, як до храму Бога. Як же це робити?

• Більше пізнавати Бога, Його характер через
Писання.

• Визначити для себе, як і чим ви можете про+
славляти Бога.

• Знайти гідне заняття, що допомагає вам слу+
жити Господу.

• Визначити для себе, як ваш зовнішній вигляд і
поведінка може свідчити людям про Христа.

• Проаналізувати, що ще із присутнього у вашо+
му храмі віддаляє вас від Бога.

• Просити в Господа, щоб Він очистив вас від
усього, що заважає прославляти Його в дові+
реному вам тілі.

Робота над ключовим віршем уроку
Повторіть вірш кілька разів, використовуючи

для цього підготовлений вами посібник.
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Час творчості
Нехай учні виріжуть із картону два шаблони

різних кольорів. Один – силует людини, другий –
обриси храму. У силует людини потрібно вклеїти

шаблон храму, на якому учні можуть написати
«Моє тіло – храм Бога». Цей виріб учні можуть по+
вісити в себе в кімнаті для щоденного нагадуван+
ня, ким вони є.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Глибоко в серці людини є бажання бути об’єк+
том щирої любові. Ми шукаємо любов, нама+
гаємося зрозуміти, у чому її суть. Але тільки ті,
хто пізнав Бога і Його любов до себе, можуть із
упевненістю сказати: «Я знаю, що таке справжня
любов!»

Підготовка наочних посібників
Намалюйте на аркуші паперу великий знак

запитання для Вступу.
Для виробу вам потрібно приготувати на кож+

ного учня: 2 прямокутники кольорового картону
розміром 7,5х10,5 см, 1 нешироку стрічечку дов+
жиною 20 см, 2 аркуші білого паперу формату А4,
а також ножиці, клей, кольоровий папір, гелеві
різнобарвні ручки, блискітки, наклейки.

Історична довідка, біблійний словник
Величатися – пишатися, зазнаватися, чвани+

тися; вважати себе кращим, більш гідним за
інших.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Вітаючи ваших учнів, подякуйте їм за те, що
вони приходять на уроки біблійного вивчення.
Своєю присутністю вони підбадьорюють вас і зі
свого боку показують любов стосовно вас.

Час молитви
На початку заняття попросіть Бога допомогти

вам побачити й глибше зрозуміти Його любов.
Просіть Бога навчитися виявляти ту любов, яку Він
вкладає в кожну віруючу людину.

Присвятіть якийсь час для молитовного розмір+
ковування. Нехай кожний учень подумає про тих
людей, які його оточують, які йому подобаються і
які ні. Важливо проаналізувати своє ставлення
особливо до тих, з ким стосунки «напружені». Мо+
литовно попросіть Бога прощення й сили чинити з
кожним так, як Бог чинить із нами.

Час співу
Легко любити, коли тебе люблять теж. Але що

робити, коли відбувається зовсім навпаки? Є пісня,
у якій можна знайти пораду. Заспівайте пісні, що
говорять про любов.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть підліткам великий знак запитання та
запитайте, яке питання їх найбільше цікавило в
дитинстві. Вислухайте відповіді, скажіть підліткам,
що сьогодні ви разом будете шукати відповідь на
одне важливе запитання: «Як треба любити?» А
щоб отримати відповідь, потрібно звернутися до
Того, Хто є любов.

Робота над темою
Завдання №1
Відкрийте зі своїми учнями текст 1 Кор. 13:1+8.

Прочитайте його, після цього проведіть обговорен+
ня тексту, використовуючи запропоновані нижче
запитання.

«Любов довготерпить»
� Що значить довготерпіти? Наскільки довго?
Як можна виявити цю якість любові?
Довготерпіти – значить ставитися терпляче й

поблажливо до іншої людини. Довготерпіння Гос+
пода величезне. Якою б не була великою провина
людей перед Богом, все+таки Господь не віднімає

Бог хоче, щоб ми любили ближніх
(1 Коринтян 13:1$8)

«А над усім тим – зодягніться в любов, що вона – союз досконалости!»
(Колосян 3:14) 

$ підлітки повинні зрозуміти, що справжня любов завжди виявляється у вчинках;
$ розглянути на підставі Святого Письма, як ми можемо 

виявляти любов до ближніх

ЯК ТРЕБА ЛЮБИТИ?3333
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життя в них, тому що Він не хоче смерті грішника,
«не бариться Господь ..., але вам довготерпить, бо
не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися
до каяття» (2 Петр. 3:9). «Господь довготерпели+
вий, і багатомилостивий» (Чис. 14:18).

«Любов милосердствує»
� Милосердя, як воно виявляється в нашому
житті?
Милосердя! Хто з нас не переживав його з боку

Господа? Скільки ми неславимо Його святе ім’я, а
Він усе ще продовжує коронувати нас «милістю та
милосердям» (Пс. 102(103):4). Псалмоспівець вигу+
кує: «Ти, Господи, добрий і вибачливий, і многоми+
лостивий» (Пс. 85(86):5). Євангелія закликає нас:
«Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосерд+
ний!» (Лк. 6:36). Премудрий Соломон говорить, що
милосердний «поблагословлений буде» (Пр. 22:9).
Прикладом милосердя може бути притча про мило+
сердного самарянина (Лк. 10:30+35). Це любов спо+
нукала самарянина зробити справу милосердя.

«Любов не заздрить»
� Чому ми заздримо? Як позбутися заздрості?
Заздрість... Як багато зла заподіює вона лю+

дям! У Писанні ми знаходимо багато прикладів
того, як люди через заздрість чинили великі зло+
діяння. Ми знаємо, що брати «позаздрили Йосипові,
і продали його до Єгипту» у рабство. Через заздро+
щі юдеї зрадили Ісуса Христа (Мт. 27:18). Соломон
у своїх приповістях говорить, що «заздрість –
гнилизна костей» (Пр. 14:30). Павло, усвідомлю+
ючи те зло, яке несе заздрість, закликає віруючих:
«... не завидуймо один одному» (Гал. 5:26). І щоб
заздрість не долала нас, давайте краще подиви+
мося, за що ми можемо бути вдячні Богові. Коли
починаєш дякувати, заздрість і невдоволення
йдуть із серця. Будьмо задоволені тим, що має+
мо – це велике надбання!

«Любов не величається»
� Що таке величання? Чи стосується це поняття
наших взаємин з людьми? Що говорить про це
Біблія?
Самозвеличування недоречне в будь+якому то+

варистві, тим більше серед віруючих. Писання по+
переджає: «Бо настане день Господа Саваота на
все горде й високе, і на все висунене, – і пониже+
не буде воно» (Іс. 2:12). В іншому місці апостол
Павло застерігає християн, щоб «не чванились
один за одним перед іншим» (1 Кор. 4:6). Всі ві+
руючі повинні мати постійне прагнення прославля+
ти й звеличувати ім’я Бога: «Господи, – Ти мій Бог!
Я буду Тебе величати, хвалитиму Ймення Твоє, бо

Ти чудо вчинив, виконав давні приречення, певную
правду!» (Іс. 25:1).

«Любов не надимається»
� Чим страшна гордість, пихатість?
Гордість – це один із найлютіших ворогів ві+

руючих дорогою в небесну країну. Вона являє со+
бою велику перешкоду в пізнанні вічного Бога. У
гордості криється причина всіх боговідступництв.
Ось чому Біблія на своїх сторінках так сильно за+
суджує її. Апостол Іван говорить, що «пиха життє+
ва, це не від Отця» (1 Ів. 2:16). Апостол Петро, ще
підсилюючи цю обставину, зазначає, що «Бог
противиться гордим» (1 Петр. 5:5). Як це жах+
ливо – через пиху, гордість втратити Господнє
благословення! І знову ж, Соломон, що добре
знав життя, зауважив, що «гординя людини її по+
нижає» (Пр. 29:23). І це правильно, але все+таки
найбільша трагедія всіх гордіїв у тому, що вони
не знають Бога, тому що дорога пізнання Господа
лежить через глибоку смиренність.

«Любов не поводиться нечемно»
� Як ви думаєте, що значить поводитися нечемно?
Чому людина бешкетує?
Нечемна поведінка належить до числа грубих

гріхів. Євангелія ставить таку поведінку в один ряд
з такими гріхами, як «завидки, п’янство, гулянки»
(Гал. 5:21). Нечемна поведінка в цьому розумінні,
як правило, невластива віруючому; однак є місце в
Євангелії, де нечемна поведінка ставиться в роз+
ряд інших гріхів, що відрізняються від вищевказа+
них. У Посланні до солунян ми читаємо: «...дехто
між вами живуть по+ледачому, нічого не роблять, а
тільки вдають, ніби роблять» (2 Сол. 3:11). Це дія
тих, хто нічого не робить сам, але немилосердно
судить служителів на ниві Господній.

«Любов не шукає тільки свого»
� Подумайте та назвіть приклади з життя, коли
люди шукають свого. Як ти повинен чинити, ко�
ли хтось «шукає тільки свого»?
Ці слова протиставляються відомому місцю Пи+

сання: «Усі+бо шукають свого, а не Христового
Ісусового» (Фил. 2:21). Багато хто з нас мають лю+
бов у серці своєму до Ісуса Христа й до ближніх
своїх; але при цьому ми не забуваємо й себе та ка+
жемо Господу: «А що нам за це буде?» І лише де+
які люблять Господа й ближніх самовіддано, не ви+
магаючи взаємності. Звичайно, останні люблять
більш досконалою любов’ю.

«Любов не рветься до гніву»
� Як часто люди гніваються? Чому, як ви думаєте?
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Важко уявити собі людину, у тому числі й вірую+
чого, котра ніколи й ні з якого приводу не дратува+
лася б, проте Павло наставляє віруючих, кажучи:
«Усяке подратування, і гнів, і лютість, ... нехай бу+
де взято від вас» (Еф. 4:31). Роздратування з’яв+
ляється в нашому серці, коли наше бажання або
потреба не задоволені. Винний не той, хто дратує,
а хто роздратований. Справжня любов не буде
дратуватися. Але якщо навіть у вас з’явиться таке
почуття, подумайте, у чому причина, яке джерело
роздратування. І відразу ж розкажіть про це Бого+
ві. Результат побачите самі.

«Любов не думає лихого»
� Що, по�вашому, означає цей вираз?
Любов і зло – несумісні. Причому любов не тіль+

ки не робить зла (Рим. 13:10), але й не думає 
про нього. Яка досконалість любові! Потрібно за+
уважити, що зло має велику владу й силу. Воно
може захоплювати, охоплювати й навіть поглина+
ти людей. Павло також відчував над собою силу
зла. Згадаймо його слова, сказані із цього приво+
ду (Рим. 7:18+19). Однак любов набагато сильні+
ша від зла. Любов легко перемагає зло й легко
проходить повз нього. Але щоб успішніше пе+
ремагати любов’ю зло, недостатньо не бажати
зла – потрібно ненавидіти його. Псалмоспівець
так і каже: «Хто Господа любить, – ненавидьте
зло!» (Пс. 96(97):10).

«Любов не радіє з неправди, але тішиться
правдою»

� Коли й чому ми радіємо?
Як іноді легко миряться й навіть зживають+

ся з неправдою віруючі люди! А тим часом Пи+
сання говорить, що «усяка неправда – то гріх» 
(1 Ів. 5:17) і що «огида перед Господом, Богом
твоїм, кожен, хто чинить таке, хто чинить неспра+
ведливість» (Повт. Закону 25:16). Звернемо та+
кож увагу на те, що любов не тільки не чинить
неправди, але й не радіє, тобто засмучується, ко+
ли інші чинять неправду. Любов ніколи не підтри+
має наклеп і не буде слухати неправду – любов
«тішиться правдою».

«Любов усе зносить»
� Що означає «любов усе зносить»?
Петро, ніби уточнюючи цей вираз, каже, що

любов покриває, тобто зносить, прощає, багато
гріхів (1 Петр. 4:8). Прощення має бути одним з
основних принципів християнства. Господь ка+
же: «Прощайте, то простять і вам» (Лк. 6:37). 
Ми мало прощаємо тому, хто грішить проти нас,
хоча нам Господь простив набагато більше. Лю+

бов повинна зносити (прощати) і приймати, бути
вдячною.

«Любов вірить у все»
� Що значить для вас вірити у все?
Це не означає, що ви повинні вірити всім газет+

ним нісенітницям або чуткам. Стосовно Бога це оз+
начає, що людина любить Бога, вірячи кожному
Його слову. Писання говорить, що кожен, хто вірує
в Ісуса Христа та покладається на Нього, не посо+
ромиться (Рим. 9:33). Стосовно інших людей лю+
бов вірить у краще в людині. Любов щиро хоче,
щоб усе було на краще.

«Любов усе терпить»
� Чи може любов справді перетерпіти абсо�
лютно все?
Любов безмовно переносить скорботу, страж+

дання, спокуси. І немає такого горя, такого
страждання, які б не витерпіла любов. Згадаймо
першого мученика християнства Степана. Уявімо
собі людину під градом каміння. Степан каже,
звертаючись до Господа: «Господи Ісусе, – прий+
ми духа мого!... Не залічи їм, о Господи, цього грі+
ха!» (Дії 7:59+60). Яка неймовірна сила любові!

«Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й
існують, – та припиняться, хоч мови існують, –
замовкнуть, хоч існує знання, – та скасується».

� Як довго людина може любити?
Найбільш дивовижною властивістю любові є

те, що вона вічна! У вічності не буде ні страждань,
не сліз, не буде потреби в пророцтвах, але у всіх і
у всьому буде любов. У любові буде полягати при+
чина вічного щастя в небесах. У цьому світі, де
стільки страждань і зла, для віруючої людини
немає почеснішого завдання, ніж виявляти світові
любов Христа. «По тому пізнають усі, що ви учні
Мої, як будете мати любов між собою». Любов
неодмінно повинна виявлятися в словах, справах,
вчинках – без цього вона мертва. Любов – це сим+
вол, прапор віруючих. І немає кращого способу
прославити нашого Господа, ніж жити у мирі й
любові з усіма людьми, і тим більше із братами й
сестрами у вірі – «Отець Мій прославиться в
тому». Наші взаємини з Богом буде визначати той
факт, наскільки наша любов щира і як ми любимо
Бога й інших людей.

Практичне застосування
Все, що ти робиш для Бога, має значення й

важливе для Нього, хай це буде особливе дору+
чення служителя або послуга, зроблена одному з
менших братів. «Дбайте про любов», – закликає
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апостол Павло в Посланні до коринтян. Любіть
більше! Може, вам не доведеться брати участь у
помітному для всіх служінні, але нехай ваша лю+
бов виявиться на ділі!

В Ісуса Христа на землі було велике служіння:
проповідувати, зціляти, розповідати, відповідати
на численні запитання людей, навчати учнів. Він
був дуже зайнятий. Але серед усіх турбот Ісус на
ділі виявляв любов до Отця й намагався, щоб
навколишні зрозуміли це й навчилися цього. Він
казав: «Та щоб світ зрозумів, що люблю Я Отця,
і як Отець наказав Мені, так роблю». Наша лю+
бов до Бога теж повинна виявлятися в справах.

Пророк Самуїл починав своє служіння з того,
що вранці і ввечері відчиняв і зачиняв двері хра+
му. А Ісус Навин, великий вождь Ізраїля, замоло+
ду служив Мойсею й не відлучався від скинії. Як
це можеш робити ти?

Робота над ключовим віршем уроку
Попросіть когось із учнів прочитати текст. Роз+

діліть клас на дві групи (якщо підлітків багато,
можна на 3). Запропонуйте одній групі намалюва+
ти вірш, а іншій – зобразити рухами. (Третя може
його заспівати).

Час творчості
Зробіть із підлітками блокнот. Для цього по+

трібно взяти аркуш білого паперу, скласти його 
3 рази, щоб при розвороті вийшло 8 прямокут+

ників (мал. 1), і розрізати по лініях. У такий же
спосіб розрізати ще 1 аркуш. У нас готово для
блокнота 16 листків. Тепер потрібно взяти дві
картонки за розміром аркушів блокнота, поклас+
ти одну зверху листків, іншу – знизу й зробити
діркопробивачем з будь+якого боку 2 дірочки на
відстані 2 см одна від одної. Тепер треба просмик+
нути стрічку в дірочки й зав’язати на лицьово+
му боці блокнота. Лицьовий бік блокнота можна
прикрасити наклейками, дрібними малюнками,
блискітками.

Попросіть підлітків записувати в блокнот усі
випадки, коли вони побачили любов, виявлену до
них Богом, батьками, друзями й навколишніми.

мал. 1
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Коли ви міркуєте над словами «утішитель»,
«розрада», про що ви думаєте насамперед, що
означають ці слова для вас? Може, ви згадуєте
маму? Ту, котра завжди була поруч, готова прий+
ти в будь+яку хвилину на допомогу дитині, що
плаче і благає про допомогу. Розради потребує
той, кому боляче, важко, хто скривджений або пе+
ребуває у важких обставинах і сам не в силі впо+
ратися з проблемою. Така людина шукає розрад+
ника. Отже, розрадником, утішителем може бути
той, хто зрозуміє горе людини, хто буде поруч у
цю хвилину. Дуже часто буває так, що поруч
немає того, хто втішив би нас. Важливо донести
до підлітків істину про те, хто є нашим справжнім
Другом, Який розуміє нас, бо створив кожного з
нас і Сам був у нашому тілі. Він завжди поруч, то+
му що Він – Всюдисущий Бог. Він обіцяв, що буде
з нами завжди (Мт. 28:20).

Підготовка наочних посібників
Вам знадобляться картки невеликого розміру.

З одного боку напишіть проблему, а з другого –
місця з Біблії:

+ самотність (Пс. 138(139):18; Іс. 41:10);
+ почуття покинутості, залишеності 

(Єр. 31:3; 1 Ів. 4:10+11);
+ непоправна помилка (Пс. 31(32):5; 1 Ів. 1:9);
+ скрутний фінансовий стан у родині 

(Мт. 6:31+34; 1 Тим. 6:6);
+ хвороба, біль (Пс. 22(23):4; Іс. 57:15);
+ страх (Пс. 17(18):32+37; Іс. 41:10);
+ несправедливі звинувачення 

(Єр. 1:8; Рим. 8:33+34).

Приготуйте вірш у формі розкритої книги. Уго+
рі посередині напишіть слово «Благословенний».
Ліворуч у стовпчик напишіть:

Слова «Бог і Отець Господа нашого Ісуса Хри+
ста», «Отець милосердя й Бог потіхи всілякої»,
«що в усякій скорботі Він нас потішає» зробіть на
трьох окремих картонках у вигляді довгих хмари+
нок, прикріпивши зі зворотного боку рулончики зі
скотчу. Внизу плаката напишіть посилання.

Для Часу творчості приготуйте смужки кольоро+
вого картону 20х10 см за кількістю учнів, прості
олівці, ножиці, фломастери.

Історична довідка, біблійний словник
Будучи в Ефесі, Павло написав Перше Послан+

ня до коринтян (1 Кор. 16:8). Незабаром після цьо+
го стався великий бунт, у якому Павло заледве 
не загинув (Дії 19). Після від’їзду з Ефеса, дорогою
до Коринта, Павло зупинився в Македонії. Під час
перебування в Македонії й відвідування церков у
Филипах і Солуні він пережив багато хвилювань 
і страждань. Але після довголітнього очікування
звісток з Коринта, він зустрів Тита, що повертався
з Коринта зі звісткою, що лист його приніс чимало
користі (2 Кор. 7:6). Однак у Коринтській церкві бу+
ли ще деякі керівники, які заперечували той факт,

Біблія вчить, що Бог – наш єдиний утішитель 
(2 Коринтян 1)

«Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, 
Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, – що в усякій скорботі 

Він нас потішає» (2 Коринтян 1:3=4а) 

$ учні повинні зрозуміти, що справжню розраду вони можуть знайти 
тільки в Богові;

$ спонукати підлітків відгукуватися на чуже горе й навчити їх утішати інших

ХТО ВТІШИТЬ?3434

ОВЕННИЙБЛАГОСЛ
ХТО:
КИМ Є:
ЯКИЙ:
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що Павло дійсно був апостолом Христа. Тоді Пав+
ло написав це послання й відправив його з Титом
(2 Кор. 8:6,17), сподіваючись і самому незабаром
прибути до Коринта.

Втішати, розраджувати – давати розраду,
потіху, бути поруч у чиїмсь горі, смутку, намагаю+
чись заспокоїти словом і ділом.

Благословенний – той, кого прославляють,
кому віддають хвалу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Ви не бачилися цілий тиждень. Зустрічаючи ва+
ших підлітків, запитайте, як минули ці дні, як спра+
ви в навчанні. Особливу увагу приділіть тим учням,
яких довго не було, або тим, які хворіли. Дуже час+
то через спілкування зі своїми учнями ви можете
пізнати їх особисто, дізнатися про їхні переживан+
ня, їхні прикрощі та радощі. Тоді ви будете знати,
за що молитися. Вони мають велику потребу в то+
му, щоб їх вислухали, зрозуміли, втішили або під+
тримали! Якщо у вас немає такого часу для спілку+
вання на початку уроку, знайдіть його на перерві
або після заняття.

Час молитви
Запропонуйте підліткам поділитися тим, як Бог

беріг і втішав їх цього тижня. Якщо хтось хворів і
сьогодні вперше прийшов після довгої відсутності,
подякуйте всі разом Богові за зцілення й розраду
цього підлітка, за почуті молитви. Помоліться за
тих, кого з вами немає сьогодні. І відразу ж запи+
тайте в підлітків, хто може потелефонувати друго+
ві або провідати його.

Подякуйте Господу в молитвах за Його розраду
й любов до нас, за те, що тільки Він може розумі+
ти нас краще за всіх, адже Він створював кожного
окремо з величезною любов’ю.

Час співу
Бог поруч. У Його руках наше життя й всі його

обставини. Тому сумувати й переживати не варто.
Заспівайте пісні, в яких говориться про це. Можна
також заспівати пісню «Ісус, Ти – найкращий
Друг!».

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розкажіть підліткам історію, що трапилася в
одному із зоомагазинів.

Якось до зоомагазину прийшов хлопчик. Він ду+
же хотів купити собі маленьке щеня. У магазині

стояла коробка, у якій вовтузилися і гралися щеня+
та. Він довго придивлявся, а потім повернувся до
продавця й запитав, скільки коштує щеня. Прода+
вець відповів. Хлопчик трохи забентежився, а по+
тім запитав:

+ А можна я прийду через кілька днів, тоді в
мене буде потрібна сума, щоб купити одне таке
собача?

+ Звичайно, але поквапся, їх можуть розібрати,
і ти не встигнеш купити того, котрий тобі сподо+
бався, – сказав продавець.

+ Ні, мого точно не заберуть, – упевнено та з
усмішкою відповів хлопчик і пішов.

Через день він знову прийшов до магазину. Там
дійсно залишилося всього троє щенят. Коли хлоп+
чина взяв свого улюбленого, продавець раптом
зупинив його.

+ Не бери цього. У нього ніжка кульгава. Ти не
зможеш із ним гратися й бігати.

+ Саме цього я й хочу взяти, – відповів хлопчик,
усміхнувся, заплатив гроші й попрямував до вихо+
ду. І тільки коли хлопчина виходив з магазину, про+
давець зрозумів, чому йому потрібне було саме це
щеня. У хлопчика був протез, і він ішов, накуль+
гуючи на одну ногу. Тільки йому одному був відо+
мий біль свого «друга». Він знав, як його втішити,
як з ним гратися, як доглядати.

Так і нас із вами може зрозуміти й утішити тіль+
ки той, хто сам пережив такі ж обставини.

Робота над темою
Завдання №1
Відкрийте 2 Кор. 1:1+11 і прочитайте по черзі.
Павло, звертаючись до коринтян, говорить про

Того, Хто може потішити нас «в усякій скорботі».
Він благословляє й прославляє Господа за Його
милосердя й розраду, яку Він нам дає. Павло, що
пізнав тяготи життя, пише людям, які теж стика+
ються з труднощами. Проблеми, переживання –
це як вантаж, що тисне на людину. Іноді душу
людини починає гнітити яка+небудь важка ситуа+
ція або страждання. Протидіяти стражданням
можна лише стійкістю й терпінням. Серед хвилю+
вань, що вимагають від нас стійкості й терпіння,
ми не самотні: Бог – наш утішитель.

� Скільки разів Павло вживає слово «потішати»
і його похідні у віршах 3�7?
У віршах 3+7 ці слова вживаються 10 разів. По+

тіха в Новому Заповіті означає щось набагато
значиміше, ніж співчуття, яке приносить розраду.
Християнська потіха надає сміливості і здатності
впоратися з усіма труднощами, з якими пов’язане
наше життя.
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� Яким чином Павло здолав скорботу, яка його
спіткала?
З Павлом трапилося щось майже нестерпне.

Він перебував у серйозній небезпеці. Павло ду+
мав, що йому вже винесено смертний вирок і
немає виходу із цього становища. Павло бачив,
що перенесена ним жахлива скорбота принесла
надзвичайну користь. Вона повернула його до
Бога й показала, що він перебуває в повній за+
лежності від Його милосердя. Наслідком цієї
скорботи, що спіткала Павла, і його щасливого
спасіння була непохитна віра в Бога. Якщо Бог
зміг провести його крізь таке випробування, то
Він може провести через усе. Віра християнина в
Бога – не теоретична, це справа його особистого
досвіду. Християнин знає, що Бог зробив для ньо+
го, і тому він не боїться.

Найкращим при будь+якій важкій ситуації є те,
що Господь обдаровує скорботних силою Святого
Духа втішати інших, які проходять через подібні
випробування. Павло отримав можливість утішати
інших, тому що сам пережив труднощі, скорботу і
отримав розраду в них. Ісус може допомогти нам і
потішити нас, тому що Він розуміє нас, переживши
скорботу Сам: «Бо в чому був Сам постраждав,
випробовуваний, у тому Він може й випробовува+
ним помогти» (Євр. 2:18). Є сенс у стражданнях і
скорботі, якщо таке переживання обдарує нас
здатністю допомогти іншим.

Завдання №2
Запитайте клас:
� Яким чином Бог потішає Своїх дітей, як ми
можемо отримати Його розраду?
Щоб дізнатися відповідь на це запитання, по+

просіть підлітків прочитати вголос Пс. 118(119):
24,50,77,92.

Господь через Давида вказав на джерело на+
шої розради, черпаючи з якого ми завжди отрима+
ємо відповідь. Боже Слово – це найбільша потіха в
нашому житті. Чому? Тому що в ньому є відповіді
на всі наші запитання.

Практичне застосування
Роздайте підліткам картки із ситуаціями й по+

силаннями з Біблії. Обговоріть (можна в групах по 
2+3 особи), як Бог подає Свою розраду в різних си+
туаціях і як ми повинні реагувати на ці ситуації,

приймаючи Божу потіху. Нехай кожний поділиться
своїм відкриттям: можливо, хтось із них переживає
або пережив подібне. Попросіть їх розповісти ін+
шим своє свідчення; ви також можете розповісти,
як Господь утішив вас у тих або інших обставинах.
Тепер поставте підліткам кілька запитань, які зму+
сять їх замислитися про важливість Слова Божого
в їхньому житті, а також про те, як вони можуть ви+
користовувати свої знання про Бога у своєму осо+
бистому житті, у спілкуванні з іншими людьми.

� Для чого Господь дав нам Своє Слово?
� Що дає нам знання Слова Божого, якщо ми
перебуваємо у скрутному становищі?
� Чого очікує від нас Господь відповідно до
тексту 2 Кор. 1:4?
� Як вчиниш ти, побачивши свого ближнього в
подібних обставинах?

Робота над ключовим віршем уроку
Приклейте хмарини зі словами, щоб вийшла

така картина:

БЛАГОСЛОВЕННИЙ

ХТО: Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,

КИМ Є: Отець милосердя й Бог потіхи всілякої,

ЯКИЙ: що в усякій скорботі Він нас потішає.

Під час розучування ключового вірша то заби+
райте хмарини, то ставте їх на місце для кращого
запам’ятовування.

Час творчості
Запропонуйте підліткам виготовити невеликі

вироби, які допоможуть їм підбадьорити, втішити
один одного й послужити один другому в молитві
прохання.

Зігніть аркуш картону навпіл, кольоровим боком
усередину. Намалюйте коло й виріжте його, не роз+
гинаючи аркуш і залишаючи цілим місце згину.
Зверху намалюйте сумне обличчя, а всередині на
кольоровому боці – веселе. По краях потрібно на+
писати ключовий вірш. Нехай кожний дізнається у
свого сусіда його проблему або потребу, напише з
другого боку веселого обличча його ім’я і протягом
тижня молиться за цю людину і її проблему.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Бог через Писання закликає нас робити добро
людям. Перш ніж викладати цей урок, проаналі+
зуйте свій власний час. Як часто ви надаєте допо+
могу іншим? З яким ставленням ви хочете допо+
могти іншій людині? Моліться за те, щоб ви були
прикладом для ваших учнів, як правильно розподі+
ляти свій час. Господь хоче, щоб Його діти були
світлом, а роблячи добрі справи ми зможемо пока+
зати світло Христове.

Підготовка наочних посібників
Приготуйте все необхідне для 15+хвилинного

прибирання. Якщо ви обрали прибирання на вули+
ці, вам знадобляться рукавички й сміттєві пакети.

Принесіть на заняття плоди клена, дуба, горіха,
яблуні тощо та листки цих рослин.

Напишіть слова ключового вірша на окремих
аркушах.

Підготуйте приз для Часу творчості.

Історична довідка, біблійний словник
Галатія – римська провінція, включала також

Лікаонію, Пісідію та Фрігію. Тут Павло проповіду+
вав під час своєї першої і другої місіонерської по+
дорожей (Дії 13:14; 14:24; 16: 1+5).

Тягар – єврейське слово «масса», означає
«вантаж», але також і «Боже Слово» або «пророц+
тво» (Іс. 13:1; 14:28; 15:1; 17:1).

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Покладіть листочки зі словами вірша в ко+
робочку або, склавши в кілька разів, розкладіть
на столі.

Скажіть підліткам, що ви дуже раді всіх бачити,
тому що вам сьогодні треба прибрати навколишню
територію, вулицю, на якій знаходиться ваш буди+
нок або приміщення, у якому ви збираєтеся. Після
прибирання розпитайте підлітків, чи з радістю во+
ни взялися за справу, чи бачили в цьому можли+
вість послужити в ім’я Христа.

Якщо варіант з прибиранням вам не підходить,
винесіть до уроку кілька стільців у сусіднє примі+
щення, а потім поспостерігайте, хто з охотою по+
ступається місцем сусідові. Або можна «випадко+
во» що+небудь упустити, а потім подякувати тому,
хто вам допоможе підняти це, перед всім класом.
Потім, перед самим початком уроку, поясніть ваші
дії підліткам – ви хотіли перевірити, наскільки вони
прагнуть робити добро навколишнім.

Час молитви
Помоліться із підлітками на початку уроку за те,

щоб Господь навчив вас усіх піклуватися один про
одного. Наприкінці уроку дізнайтеся про потреби
підлітків і запропонуйте їм помолитися один за од+
ного по черзі.

Час співу
Виберіть кілька пісень, у яких іде мова про хрис+

тиянську дружбу і також про те, що Христос – наш
найкращий Друг.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть підліткам листя та плоди, дайте їм
завдання визначити, який плід і листок з одного
дерева. Поговоріть про те, що посіяне проростає й
завжди приносить плід саме тої рослини, яку сіяли.

Цей закон стосується й духовного світу. Біблія го+
ворить, що, сіючи добро, ми пожинаємо вічне життя.

Біблія закликає нас робити добро всім людям 
(Галатів 6:1$10) 

«Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, 
а найбільш одновірним!» (Галатів 6:10)

$ показати підліткам, що робити добро, піклуватися один про одного – 
є виконанням закону Христа;

$ закликати підлітків шукати будь$якої можливості виявити любов до ближнього

РОБІТЬ ДОБРО3535
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Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте по черзі Гал. 6:1+10. Поставте кла+

су запитання, подані нижче:
� Про що Павло пише в 1�ому і 2�ому віршах,
про який «прогріх» іде мова?
Слово «прогріх», ужите Павлом, означає не сві+

домий гріх, а випадкову помилку, подібно до лю+
дини, що посковзнулася на льоду або небезпечній
дорозі. Павло вказує, що якщо людина оступить+
ся та згрішить, обов’язок істинного християни+
на полягає в тому, щоб повернути її на дорогу
правди. Для слова «виправляйте» Павло вживає
дієслово, що відповідає за значенням дієслову
«відновіть хірургічним способом». Значення цього
слова зводиться не до покарання, а до зцілення.
Під виправленням розуміється не штраф, а заува+
ження. І Павло продовжує, що, побачивши люди+
ну, що скоїла помилку, доречно сказати собі: «Як+
би не благодать Божа, і зі мною трапилося б те ж
саме». Християни з любов’ю повинні допомагати
один одному, оберігаючи один одного від впливу
гріха на їхнє життя.

� В 2�ому і 5�ому віршах вживається слово
«тягар», чи є між ними різниця?
У цьому тексті Павло двічі говорить про несен+

ня тягаря. Одні тягарі кладуть на людину випадко+
вості й зміни життя; ми беремо й носимо його на
виконання Христового закону допомагати кожно+
му, хто несе такий тягар. Але є і свій тягар, що
кожна людина повинна нести сама. І Павло вживає
тут слово, що позначає солдатський ранець і ска+
чану шинель. Є й такі зобов’язання, які ніхто не мо+
же виконати за нас, і завдання, за які ми несемо
особисту відповідальність.

� Що Павло говорить про духовий закон 
«сіяння – жнив»?
Зверніть увагу підлітків на дієслова, які вико+

ристані у вірші 9; обговоріть їхнє значення. А ро+
блячи добре, не знуджуймося, бо часу свого по+
жнемо, коли не ослабнемо.

Роблячи – протилежність бездіяльності.
Пожнемо – отримаємо; жнива в цьому випадку

символізують Божу відповідь, Божі благословення
на наші добрі справи: ми отримаємо Божі благо+
словення, якщо не ослабнемо в надії, вірі, терпінні.

Слабшати, знуджуватися – слабкість, що гово+
рить про розчарування, зневіру.

У Бога всьому свій час: Він у певний час за
Своєю волею дає Свої благословення.

Прочитайте Тита 3:14. Порада, яку Павло дає
християнам, – вправлятися в добрих справах 
для того, щоб мати можливість допомагати нуж+
денним людям. Християнин+трудівник працює 

не тільки для того, щоб забезпечити себе всім
необхідним, але й щоб у нього було що+небудь і
для інших людей.

Практичне застосування
Дайте час підліткам подумати, що вони можуть

зробити доброго для своїх батьків, друзів, учителів.
Якщо є охочі висловитися, дайте таку можливість.

Добрі справи – це наш вінець і нагорода, які Бог
приготував для тих, хто вірить у Нього і трудиться
для Нього (2 Тим. 4:8). Заробляйте на цей вінець
самі й допомагайте іншим заробляти, і ви почуєте
слова, записані в Мт. 25:40: «Цар відповість і про+
мовить до них: “Поправді кажу вам: що тільки вчи+
нили ви одному з найменших братів Моїх цих, – те
Мені ви вчинили”».

Робота над ключовим віршем уроку
Поговоріть із підлітками, як швидко або повіль+

но йде час для них. Поставте такі запитання:
� Як часто ви встигаєте зробити все, заплано�
ване на цей день?
� Чим би ви зайнялися, якби до доби додали 
2 години?
Вислухайте кожного. Розкажіть про свій досвід

планування часу, поділіться, як ви встигаєте роби+
ти те, що запланували.

Робити добро не завжди хочеться, тому що
люди за своєю природою – егоїсти. Це легко пе+
ревірити: коли ви дивитеся на фотографію, то на+
самперед шукаєте себе, щоб побачити, як ви там
вийшли: добре чи ні! Але варто завжди пам’ята+
ти, що кожному призначений свій час: якщо не ві+
дійдете у вічність ви, не встигнувши зробити ба+
гато доброго, відійде інший, і ви будете мучити
себе докорами, скільки добра ви йому не встигли
зробити через власну лінь і байдужість.

Нехай учні по одному виходять наперед, вийма+
ють по слову, читають про себе й показують його
пантомімою для інших підлітків. Ті повинні вгадати
слово, назвавши його. Наприкінці нехай усі разом
повторять вірш уголос.

Час творчості
Видайте учням аркуші паперу й запропонуйте

скласти список добрих справ, які вони можуть зро+
бити протягом тижня. Видайте приз за найдовший
список добрих справ, але попередьте, що це ще
навіть не половина справи. Найголовніше – вико+
нати тепер ці справи. Нехай до наступного уроку
учні поставлять галочку напроти тої доброї спра+
ви, яку їм удасться виконати, і тоді за найдовший
список виконаних справ вони отримають винаго+
роду не тільки від вас, але, що головне, від Бога.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Напевно, немає жодної людини у світі, хто би
хоч раз за все своє життя не відчував радості. При+
чини її виникнення можуть бути дуже різні: приєм+
на новина, подарунок, виявлена кимсь до нас лю+
бов тощо. Але для християнина радість приносять
і скорбота з випробуваннями. Радість – це почуття
глибокої вдоволеності тим, що в серці мир. А такий
мир дає тільки Господь. Світська радість триває
недовго й швидко минає, її потрібно постійно
чимсь «підігрівати». Але радість, яку ми маємо в
Бозі, справжня, що не залежить від обставин, і
найчастіше народжується вона у важких умовах.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте приз для оцінки списку добрих

справ.
Зробіть побільше виробів з паперу у вигляді ве+

селих облич, знайдіть веселі фотографії, ілюстра+
ції (не карикатури). Цим ви можете прикрасити
стіни вашого класу.

На окремих листочках напишіть посилання з
Біблії, наведені в Завданні №2.

Для ключового вірша вам знадобиться двобічний
кольоровий папір або ніжно затоновані аквареллю
альбомні аркуші, кольорові маркери. Напишіть по
одному слову вірша на окремих кольорових арку+
шах паперу, а з другого боку аркуша – картинку до
слова. Наприклад, до слова «радійте» – веселе
обличчя; «у Господі» – хрест; «завсіди» – знак нес+
кінченності (оо); «і знову» – знак “+”; «кажу» – голо+
ва людини й хмаринка, що йде від рота. Зробіть лип+
кі рулончики зі скотчу за числом аркушів.

Приготуйте невеликі аркуші за кількістю учнів
для Часу творчості.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Вітаючи ваших учнів, не забудьте про усмішку.
Ваш настрій завжди передається навколишнім.
Найбільший вплив на людей робить не те, що ми
кажемо (це всього лише 10%), і не те, що ми роби+
мо (це ще 30%). На 60% ми впливаємо на людей
тим, хто ми є всередині. Пам’ятайте про це завж+
ди, якщо хочете, щоб ваші учні були радісними; да+
руйте їм свою усмішку. Підбадьорте їх і сьогодні:
вислухайте їхні потреби, поговоріть про навчання,
про їхніх друзів. Розкажіть, що сталося у вашому
житті такого, що може підбадьорити їх.

Перегляньте список добрих справ з минулого
уроку. Видайте приз найбільш діяльному учневі.

Час молитви
На початку уроку нехай помоляться всі охочі, а

наприкінці зробіть «молитовний ланцюжок»: кожний
з підлітків дякує Богові декількома словами за те,
що його радує. Остання людина закінчує молитву.

Час співу
«Радість у Христі я знайшов» – це пісня, яку

багато хто вже знає і співає, бо в ній є ті дивовиж+
ні істини, які знову нагадають вам і вашим учням
про причини християнської радості.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Напишіть на дошці слово РАДІСТЬ і попросіть
підлітків пояснити, що вони уявляють, коли чують
це слово. Коли людина радіє?

Біблія закликає віруючу людину завжди радіти
в Господі. Павло описує свої життєві обставини й

Писання говорить, що джерелом і причиною справжньої радості 
може бути тільки Бог 
(Филип’ян 4)

«Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте!» 
(Филип’ян 4:4) 

$ підлітки повинні усвідомити, що справжню радість можна знайти тільки в Богові;
$ спонукати підлітків проаналізувати, що є радістю в їхньому житті й 

чи приносить це славу Богу

РАДІСТЬ3636
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причини своєї радості в 4 розділі Послання до
филип’ян.

Робота над темою
Завдання №1
Нехай учні по черзі прочитають Фил. 4. Постав+

те їм такі запитання:
� Хто є радістю в житті Павла?
Радістю Павла були брати й сестри, духовно

тверді у своїй вірі в Христа.
� До чого закликає Павло у вірші 5?
Лагідність – синонім таких слів як смиренність,

покірність. Лагідна людина не виявляє зарозумі+
лості і гніву. Показуючи лагідність у своїх учинках,
ви будете свідчити людям про Бога.

� Якщо ми молимося й розповідаємо Богові про
наші потреби і занепокоєння, що тоді відбу�
вається (вірші 6�7)?
Завдяки молитві й спілкуванню з Богом Гос+

подь дає віруючій людині мир, що оберігає її від
занепокоєння та хвилювань.

� Яка одна із причин радості Павла, про яку він
каже у віршах 10�18?
Павло радів тому, що віруючі люди піклувалися

про нього й підтримували служіння благовістя.
Радість – це одна з якостей духовної природи.

Апостол Павло все це визначає як плід Духа
(Гал. 5:22). Радість належить до духовного багат+
ства Христа, вона дається нам від Нього без на+
ших заслуг як справжнє багатство, що не може
бути отримане за допомогою виховання. Хіба
люди цього світу не радіють? Так, вони радіють.
Але є радість через щось, а є радість як стан
духу. Радість з тієї або іншої причини знайома 
й нам: якщо вичерпується причина, то старіє та
в’яне й сама радість. Радість же духовна, що
походить від стану духу, вічна. Вона не в’яне й 
не має потреби у відновленні причини. Саме цією
радістю ми «завжди веселі» (2 Кор. 6:10), навіть
тоді, коли нас засмучують або видимої причини
для радості немає. «Календар грішника містить
лише кілька днів у році, відзначених як свята; але
в календарі християнина кожен день відзначений
Божою рукою як день радості» (Ч. Сперджен,
«Конспекти проповідей»).

Завдання №2
Роздайте кожному учневі по підготовленому по+

силанню Святого Письма. На дошці напишіть
спільне завдання: «Визнач головну думку цього
уривка та знайди причину радості», а нижче фра+
зу: «Ми можемо радіти, тому що...». Після закін+
чення роботи, коли кожний буде робити невелику

доповідь, записуйте у стовпчик під цією фразою
причини нашої радості (нижче в тексті потрібні
слова виділено).

Пс. 125(126):5+6 – Господь обіцяє Своїм трудів+
никам нагороду. Якщо в тебе щось не виходить,
розкажи Йому про все і роби далі. Бог каже, що ти
з радістю пожнеш плоди.

Пр. 10:28 – наша надія в Бозі. А те, що дає й ро+
бить Господь, завжди служить нам на добро. Тому
наше очікування – радість.

Екл. 2:26 – Бог дає нам духовні багатства. Все
матеріальне на цій землі колись припинить своє
існування, а духовні багатства не старіють.

Іс. 61:10 – Господь спас і виправдав нас. Хрис+
тос зняв із нас тягар і провину гріха. Обмиваючись
у Його крові, ми можемо бути чистими.

Пр. 15:13 – Бог дає справжню радість у серці.
Все, що в серці в людини, те зазвичай у неї і на
обличчі. Якщо у твоєму серці – Божий мир, то й на
обличчі – радість. А якщо в серці тривога та хви+
лювання, то подумай, чи довіряєш ти й тепер Бого+
ві. Віддай у Його руки всі свої тривоги, Він подбає
про тебе.

Мт. 5:10+12 – у переслідуваннях ми страждаємо
за ім’я Христа, уподібнюючись до пророків.

Дії 2:46+47 – ми маємо спілкування й життя в
Христі. Коли ми любимо Бога, ми любимо один од+
ного, і спілкування один з одним дає нам особливу
радість. Хліболамання нагадувало учням, що їхній
Господь помер за них, спас їх, дав їм вічне життя й
надію на воскресіння. Від того їхні серця раділи. Чи
радіє сьогодні твоє серце від спілкування із брата+
ми й сестрами?

Ів. 15:10+11 – дотримуємося заповідей Христа з
Його допомогою. Коли ми дотримуємося запові+
дей Божих, як робив це Христос, ми перебуваємо
в Ньому, у Його любові. Від цього в нашому серці
буде радість, і вона буде досконалою.

Дії 2:28 – ми знаємо справжню дорогу до небес.
Ми покликані на радість. Якою би важкою не була
християнська дорога, просування нею та кінцева
мета – радісні. Безрадісний християнин супере+
чить самій своїй назві.

Практичне застосування
Радість, дана тобі Богом, буде ліками для

сердець інших людей. Але для того, щоб інші до+
відалися про те, що Бог живе у твоєму серці, во+
но має бути присвячене Йому. Коли ти шукаєш
Господа, спілкуєшся з Ним, коли любиш ближ+
нього, коли сподіваєшся на Бога й утішаєшся
Ним у горі й труднощах, тоді радість буде твоїм
вірним супутником.
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Якщо трапиться, що ти втратиш радість, зга+
дай, що зробив Господь для тебе, чим Він оточив
тебе, яку дав надію. Подивися навколо й порахуй
усі благословення, які ти маєш у Богові. Завжди
нагадуй собі, хто ти, Хто твій Бог і який Він, це до+
поможе тобі не сумувати.

Робота над ключовим віршем уроку
Приклейте на дошку посібник з віршем слова+

ми нагору й повторіть його кілька разів. Потім пе+
реверніть його нагору символами, дотримуючись

правильної черговості. Нехай кожний учень вимо+
вить вірш за символами.

Час творчості
Роздайте підліткам по листочку, попросіть на+

писати в куточку своє ім’я та прізвище і скласти
листки. Зберіть їх, перемішайте й роздайте знову.
Нехай підлітки тепер напишуть, чому людина, чиє
ім’я їм випало, може радіти (за принципом «збоку
видніше»). Коли все буде готово, поверніть листок
власникові (чиє ім’я на ньому записане).

Блаженство справді – жить на світі,
Й, попри щоденну суєту,
Втішатись думкою, як діти,
Що ми належимо Христу.
Яка то радість – в час останній
Себе втішати завжди тим,
Що Бог через Його страждання
Гріх людства цілого простив!
Яке то щастя – знати Слово,
Що хто з Христом життя провів,
Той до життя приходить знову
В небесних кущах, так, як Він.
Де ні журби нема, ні горя,
Скорбот людських, ні місця злу,
Де чистих душ небесні хори
Пошлють Всевишньому хвалу.

БЛАЖЕНСТВО

Олександр Войтицький
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Уважно прочитайте біблійний текст сьогодніш+
нього уроку, пошукайте паралельні місця до теми
боротьби з гріхом. Ви завжди повинні бути готові
до уроку краще, ніж самі учні, адже іноді на занят+
ті виникають запитання, пов’язані з темою побічно,
але які дуже цікавлять підлітків.

Підготовка наочних посібників
Підготуйте невеликі листочки й ручки за кіль+

кістю учнів для Вступу.
Знайдіть картинки із зображенням обмунди+

рування римського воїна: шолома, броні, меча з
поясом, щита, сандалій. Це вам знадобиться для
роботи над темою.

Виготовте з картону 6 щитів різної форми й роз+
ріжте у вигляді пазлів. Намалюйте 6 таких же щи+
тів на аркушах паперу формату А+4, посередині
напишіть ключовий вірш і посилання.

Принесіть близько 20 непотрібних газет і 6 ру+
лончиків скотчу для Часу творчості.

Історична довідка, біблійний словник
Вояк – воїн, людина, що служить в армії, воює;

той, хто бореться з ворогом.
Броня – за старих часів – металевий одяг вої+

на, що захищає тулуб.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Розвісьте на стінах щити із ключовим віршем.
Зустрічайте підлітків радісно. Ви можете «від+

давати честь» кожному, хто заходить до класу. Ви

можете називати сьогодні підлітків на звання й
прізвище: «Сержант Іванюк», «Лейтенант Кова+
ленко». Це буде й весело, і підтримає спрямова+
ність уроку.

Час молитви
Перед молитвою запитайте в підлітків, які труд+

нощі й проблеми були в них цього тижня. Може,
хтось зараз перебуває в особливих негараздах.
Прочитайте Єр. 20:11а «Та зо мною Господь, як
потужний силач, тому ті, хто женеться за мною,
спіткнуться та не переможуть!». Головне для нас –
залишатися чистими перед Ним і пам’ятати, що
Він допоможе та зміцнить нас Своєю силою. По+
просіть декількох підлітків помолитися за пробле+
ми їхніх друзів. Вони також можуть молитися за
них протягом наступного тижня.

Час співу
Господь постійно попереджає нас і показує

нам, що наше життя – це постійна битва та бо+
ротьба зі злом. Наш супротивник не спить, він хо+
дить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого, і ми
повинні бути постійно готовими до сутички з во+
рогом. Для цього люблячий Небесний Батько при+
готував нам найкращу зброю. Підберіть найкращі
пісні для цього уроку.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Роздайте учням листочки для письма та ручки
й попросіть їх відповісти на запитання, які ви
написали на дошці:

� Хто такий воїн?
� Які його обов’язки?

Бог хоче, щоб ми були добрими Його воїнами, борючись із гріхом 
і зміцняючись Його силою 
(2 Тимофія 2)

«А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса!»
(2 Тимофія 2:3) 

$ показати підліткам, що Бог дав нам Свою силу, щоб ми могли перемагати 
в боротьбі із гріхом;

$ розглянути конкретні види духовної зброї, які ми можемо застосовувати 
в боротьбі з гріхом

ДОБРИЙ ВОЇН ХРИСТА3737
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� Як він має виглядати?
� Якими якостями він повинен володіти?
Через кілька хвилин попросіть їх прочитати

свої визначення. На дошці запишіть деякі цікаві
моменти з відповідей учнів. Але що ж спільного
між християнином і воїном? Хіба вони можуть бу+
ти в чомусь схожі? Сьогодні ви знайдете відпо+
відь на це запитання.

Робота над темою
Завдання №1
Павло, звертаючись до Тимофія, що був для

нього, як син, дає йому настанови. Прочитайте по
черзі 2 Тим. 2 і обговоріть такі запитання:

� До кого повинен уподібнитися Тимофій?
� Яким чином Тимофій може бути схожий на воїна?
� Як ви думаєте, що означає «в’яжеться в спра�
ви життя»?
В 2 Тим. 2:4 описаний воїн, що виконує свій

обов’язок. До того ж він перебуває в самій гуща+
вині бою. Ніякий воїн у таких лиховісних умовах 
не зв’язує себе справами життєвими. Чи значить
це, що виконуючи служіння для Господа, ми ніколи
не повинні займатися ще й світськими справами?
Звичайно, ні! Павло й сам, проповідуючи Єванге+
лію й засновуючи церкви, шив намети. Він свідчив,
що свої потреби задовольняв, трудячись своїми
руками. Тут наголос на слові «в’яжеться». Воїн 
не повинен дозволяти повсякденним життєвим
справам перетворюватися в головну мету його
існування. Наприклад, його головною турботою 
не має бути придбання їжі й одягу. Ні, головне міс+
це має посідати служіння Христу, життєві ж турбо+
ти мають залишатися на задньому плані. Воїн, що
несе службу, перебуває в повній готовності негай+
но виконати наказ зі штабу. Він хоче догодити воє+
начальникові. Воєначальник віруючого – Христос,
і наша любов до Нього повинна спонукати нас 
не триматися за світське.

� Як Павло пропонує «боротися» з противника�
ми? (вірш 25)
На прикладі Христа (Мт. 21:5) Павло закликає

до лагідності. Коли Бог звертається до нас зі Сво+
їм Словом, його слід завжди приймати. Не можна
гніватися навіть на тих людей, які виступають про+
ти Бога; їх варто переконувати зі смиренністю. У
Новому Заповіті слово «лагідність» часто вжи+
вається в одному ряду зі словами «смиренність»,
«терпіння».

Завдання №2
Прочитайте по черзі Еф. 6:10+17.
Бог дав нам повну зброю, яка захистить нас від

нападів лукавого. Давайте розглянемо нашу

зброю (прикріплюйте на дошку під час розбору
відповідні картинки).

ПОЯС ПРАВДИ
Це пояс, яким солдат оперізував свою туніку й

на якому висів його меч, він забезпечував свободу
руху. Інші люди можуть робити припущення і йти
навпомацки, але християнин рухається вільно й
швидко, тому що він знає правду. Знання правди
допоможе визначити, де зло, і перемогти його.
Слово Боже – джерело правди. Сатана – най+
страшніший, найбільш порочний, найжахливіший
злісний наш ворог. Він зовсім позбавлений честі. 
У ньому немає правди, «бо він неправдомовець 
і батько неправді» (Ів. 8:44), тому пояс правди нам
необхідний у боротьбі з ним.

БРОНЯ ПРАВЕДНОСТІ
Людина, одягнена в броню, невразлива. Сло+

вами не можна захиститися від звинувачень, а
праведним життям можна. Одного разу Платона
звинуватили в якихось злочинах. «Ну що ж, – ска+
зав Платон, – ми повинні жити так, щоб довести,
що ці обвинувачення неправдиві». Всі звинува+
чення, які висувають проти християнина, можна
спростувати лише одним способом – показати
своїм життям, що це неправдиві обвинувачення.
Наша особиста праведність – як забруднений
одяг, але ми маємо праведність Христа, вона є
нашою бронею. Кожний віруючий у повсякденно+
му житті повинен бути образом чистоти, цнотли+
вості й чесності.

ВЗУТТЯ БЛАГОВІСТЯ
Сандалії були знаком, що людина зібралася й

готова в дорогу. Наші ноги повинні бути взуті в
готовність благовістити світові. Це говорить про
готовність вирушити в дорогу із чудовою звісткою
про Христа й тим самим вторгнутися на ворожу те+
риторію, проганяючи супротивника з ганьбою.

ЩИТ ВІРИ
Вжите Павлом слово позначає не порівняно

невеликий круглий щит, а великий довгий щит –
зброя важкоозброєного воїна. До найстрашнішої
зброї давнини належали палаючі дротики. Це бу+
ли дротики, на кінці яких було прив’язане клоччя,
облите смолою. Просочене смолою клоччя підпа+
лювали й дротик метали. Великий довгий щит ро+
били із двох склеєних шарів деревини. Коли його
підставляли назустріч дротику, що летить, дро+
тик урізався в дерево, і полум’я гасло. Віра може
протистояти стрілам спокуси, адже мета сатани –
підірвати й, зрештою, зруйнувати віру християни+
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на в Бога. Віра – це повна твоя довіра Господу і
Його Слову. Коли спокуси нестерпні й обставини
важкі, коли нападають сумніви й загрожує аварія
корабля, віра, піднявши погляд до небес, гово+
рить: «Я вірю Богові».

ШОЛОМ СПАСІННЯ
Спасіння, яке приніс Христос, дає нам прощен+

ня минулих гріхів і силу для подолання майбутніх.
Яким би жорстоким не був ваш бій, не бійтеся:
адже перемога, зрештою, буде за вами, якщо ви
з Богом. Упевненість у кінцевому спасінні виганяє
всяку думку про відступ або здачу. «Коли за нас
Бог, то хто проти нас?» (Рим. 8:31).

МЕЧ ДУХОВНИЙ
Цей меч – Слово Боже. Воно є одночасно на+

шою зброєю для захисту від гріха та зброєю для
нападу на зло. У цій ситуації Павло має на увазі
конкретне слово від Бога для конкретної потреби.
Чудовим прикладом цьому слугує те, як користу+
вався цим мечем у двобоях із сатаною наш Гос+
подь. Тричі цитував Він Слово Боже й, причому,
не обрані навмання вірші, а ті, які давав Йому
Святий Дух і які відповідали ситуації (Лк. 4:1+13).

Ми повинні постійно стежити, щоб наше життя
було чистим перед Богом і людьми. Де б ми 
не були, ми маємо намагатися принести із собою
мир; щоб ми піднімали щит віри й гасили огненні
стріли лукавого; щоб ми захищали свій розум 
від страху і занепокоєння, що легко переходять у

наступ, і щоб ми ефективно використовували
Слово Боже в силі Духа.

Практичне застосування
Бог дає нам усе потрібне для нашого захисту.

Від нас потрібно небагато – застосовувати це. 
Не забувайте, що існує повна Божа зброя, котра
допоможе вам переносити труднощі та спокуси як
доброму воїнові Христа.

Розділіть підлітків на дві групи. Нехай одна при+
думує різні проблематичні ситуації, а друга дає їх+
нє вирішення за допомогою конкретної Божої
зброї. Потім нехай групи поміняються завданнями.

Робота над ключовим віршем уроку
Розділіть клас на 6 груп і роздайте кожній

конвертик з пазлами. Їхнє завдання – скласти
картинку, знайти на стіні оригінал, стати під ним
і прочитати всією командою вірші. Хто швидше
це зробить, той і переможець. Кожна команда
повинна прочитати вірш зі свого щита, таким
чином він повториться 6 разів і учні його добре
запам’ятають.

Час творчості
Виберіть одного з підлітків і попросіть його

стати перед класом. Роздайте газети й скотч тим
же шести групам і дайте завдання виготовити
«повну Божу зброю», одягаючи її на обраного уч+
ня. В такий спосіб учні на відмінно запам’ятають
види Божої зброї.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Наступний урок – підсумковий. Попросіть охо+
чих допомогти вам організувати прощальний со+
лодкий стіл.

Підготовка наочних посібників
Знайдіть малюнки: скинія, храм, священики,

Левити.
Зробіть три комплекти посібника із ключовим

віршем: кожне слово й посилання пишеться на
окремій картці з картону.

Приготуйте папір для творів.

Історична довідка, біблійний словник.
Первосвященик – названий у Біблії «свяще+

ником» (Вих. 29:30), «помазаним священиком»
(Лев. 4:3,5,16) або великим священиком, який
«найбільший від братів своїх, що на голову його
буде виллята олива помазання, і буде посвячений
на одягання шат» (Лев. 21:10). Посада первосвя+
щеника була досить почесною та передавалася в
спадок.

Завій – головний убір первосвященика, що
відрізняється від простого священикового тільки
наявністю вінця святості.

Нараменник – частина ефода, що лежить на
кожному плечі, на якому кріпився полірований ка+
мінь (онікс) із шістьма вигравіруваними іменами
племен Ізраїлевих.

Нагрудник – нагрудна прикраса первосвяще+
ника із дванадцяти різних коштовних каменів, на
яких були написані імена всіх племен Ізраїлевих,
розміщених на основі з дорогоцінної тканини, ана+
логічної ефоду, для носіння їх біля серця й для
пам’ятання перед Богом.

Ефод – частина одягу первосвященика, що
надягається при богослужінні. Ефод виготовляли

із двох полотнищ дорогої тканини, витканої із зо+
лотих ниток. Він покривав тільки груди й спину
первосвященика.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Повісьте на дошці ілюстрації до уроку.
Зустрічаючи учнів, постарайтеся приділити ува+

гу кожному. Запитайте, як минулий урок вплинув
на їхнє життя та стосунки з Богом.

Нагадайте їм, що на наступному уроці будуть
ігри на повторення пройденого матеріалу.

Час молитви
Попросіть підлітків замислитися про те, що

було б, якби не було посередника між Богом і на+
ми. Подякуйте Богові за таку дивовижну можли+
вість – приходити в Його присутність через Ісуса
Христа.

Час співу
Зверніть увагу підлітків на те, що Особистість

Ісуса Христа унікальна, подібного до Нього немає.
Запропонуйте їм заспівати пісні «Христе, Ти жи+
веш в душі моїй» або «Ісусе, Спаситель».

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте класу запитання:
� Скажіть, яким ви хотіли б бачити свого най�
кращого друга, якими якостями він повинен
володіти?
Після того, як охочі висловляться, скажіть, що

наш Небесний Друг Ісус Христос має всі якості
найкращого друга. Але Він не тільки наш Друг,
Він – Великий Первосвященик, Який має якості
найкращого священика.

Біблія вчить, що Ісус – єдиний Посередник між Богом і людьми
(Євреїв 4:14$5:10)

«Один=бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, – 
людина Христос Ісус» (1 Тимофія 2:5) 

$ учні повинні знати, що Христос є єдиним Посередником між Богом і людьми;
$ закликати учнів звертатися до єдиного Первосвященика нашого життя – Христа

ВЕЛИКИЙ
ПЕРВОСВЯЩЕНИК3838
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Робота над темою
Завдання №1
Розділіть підлітків на 2 групи та дайте завдання.
Група 1
Дізнатися, якими були особливі службові

обов’язки, що належали винятково первосвящени+
кові, крім здійснення того ж жертвопринесення,
яке робили й інші священики. Посилання для робо+
ти: Лев. 16; 21:10; Чис. 27:21.

1. У день очищення він повинен був робити
жертвопринесення, входити у Святе Святих для
кроплення кров’ю жертви за гріх на віко ковчега й
запалювання кадила. Він повинен був бути одягне+
ним в особливий білий одяг, що називався «свя+
щенними шатами».

2. У спірних важливих питаннях запитувати
волю Божу за допомогою уріму й тумміму.

3. Первосвященик повинен був дбати більше,
ніж інші священики, про особисту чистоту та свя+
тість. Йому не можна було доторкатися до тіла по+
мерлого, знімати головний убір і роздирати шати
на знак скорботи за померлим. Він також не міг
брати за дружину вдову, розведену або блудницю,
але тільки дівицю зі свого народу.

Група 2
Визначити, якими якостями як Первосвященик

володів Ісус Христос. Посилання для роботи: Євр.
4:14+5:10; Буття. 14:18+20.

1. Христос – Посередник. Бог призначив Госпо+
да Ісуса, Свого Єдинородного Сина, стати посе+
редником між Богом і людиною. Христос є Пророк,
Священик і Цар, Глава і Спаситель Церкви, спад+
коємець усього й суддя світу. Господь Ісус у
людському образі, з’єднаний з Божественною сут+
ністю, був освячений і помазаний Святим Духом
без міри, маючи в Собі всі скарби премудрості та
знання. І Отцю було до вподоби, щоб у Ньому жи+
ла вся повнота. При цьому Отець мав мету, щоб
Син, будучи святим, непорочним і повним благода+
ті та правди, взяв би гріх світу на Себе. Служіння
посередника між Богом і людиною властиве тільки
Христу, Який є Пророком, Священиком і Царем
церкви Божої. Христос не Сам Собі привласнив
право бути Первосвящеником. Ось який Перво+
священик, довгоочікуваний Месія Христос, у всій
особистій і явній славі.

2. Христос – священик за чином Мелхиседеко+
вим. Це значить, що Ісус не був Левитським свя+
щеником. Його священство було подібне до свя+
щенства Мелхиседека – особистості далекої дав+
нини. Мелхиседек був більш великим священиком,
ніж Левитські священики. Він був більший навіть
за Авраама; йому Авраам приніс десятину. За ча+
сів Мойсея було відведено місце для жертвоприне+

сення, розроблено закони для виконання богослу+
жінь і відділено людей для служіння священства.
Це було плем’я Левія. Після цього інше сімейство
було відділено, щоб з нього походили царі. Це бу+
ло сімейство Давида. Одне сімейство постачало
народ царями, інше – священиками. Але Христос
народився й поєднав у Собі служіння Царя й Свя+
щеника, як Мелхиседек.

Завдання №2
Складіть на основі сьогоднішнього біблійного

тексту порівняльну таблицю: що робив священик,
а що, на відміну від нього, – Первосвященик Хрис+
тос. Наприклад: священики приносили жертви що+
річно – Христос помер один раз за всіх. Левитське
священство був тимчасовим – Христос – вічний і
досконалий Первосвященик.

Практичне застосування
Тепер ми можемо відзначити найважливіші аспек+

ти священства Христа – великого Первосвященика:
1. Він здатний співчувати нам. Які б обставини

не стояли на нашій дорозі, Ісус може зрозуміти нас
і допомогти. Ми ніколи не повинні сумніватися в
Його співчутті до нас і бажанні зміцнити нас у ви+
пробуванні. Важливо зауважити, що іноді Бог дає
випробування й труднощі для того, щоб ми краще
розуміли інших і могли б їх підбадьорити (2 Кор. 1:4).

2. Він навчений слухняності. Ісус дав нам при+
клад смиренності – це протилежність гордості.
Смиренність дозволяє нам приймати волю нашого
Небесного Отця й не казати Богові, що я краще
знаю, що для мене буде потрібніше або корисніше.
Ми повинні бути слухняні Богові у всьому, як і Хрис+
тос був слухняний Небесному Отцю.

3. Він став джерелом нашого вічного спасіння.
Ісус казав своїм учням, що Він є істинна дорога 
(Ів. 14:6). Тільки через Ісуса Христа людина може
знайти дорогу до Бога. Рішення, яке людині
необхідно прийняти стосовно Христа, вплине на її
життя на землі й у вічності.

Робота над ключовим віршем уроку
Нехай учні знайдуть ключовий вірш у своїх

Бібліях, прочитають його 2+3 рази, потім закриють
їх і повторять його разом з вами один раз уголос.
Розділіть клас на 3 команди й роздайте їм посібни+
ки з ключовим віршем. Переможе та команда, що
першою правильно збере посібник.

Час творчості
Запропонуйте підліткам написати невеликий

твір, що для них значить священство Христа в їх+
ньому житті і як це впливає на них.
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ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ
Особиста підготовка

Повторіть ключові вірші й біблійні істини цьо+
го семестру. Ви повинні бути підготовлені краще
за всіх!

Підготовка наочних посібників
Зробіть із картону зеленого кольору картки по

2+3 штуки на кожного учня. Підготуйте завдання з
пройденого матеріалу за кількістю карток і запи+
шіть їх для себе на окремому аркуші, записуючи,
якщо треба, і відповіді. Наприклад:

� Які подарунки принесли мудреці Дитині Ісусу,
і що означав кожний з них?
� Назви 3 ознаки Другого приходу Христа.
� Яким чином Бог утішає Своїх дітей відповідно
до Писання?
На листочках за кількістю учнів напишіть по 7+8

посилань ключових віршів, залиште достатньо міс+
ця, щоб записати текст цих віршів.

З білого картону виготовте маленькі “дзеркаль+
ця” за кількістю учнів (їхній розмір повинен бути
достатнім, щоб вписати 21 істину, тобто по 2 дзер+
кальця на аркуш картону). На лицьовий бік вклей+
те овал з фольги. На звороті напишіть угорі фразу:
«Я стаю схожим на Христа, коли...»

Підготуйте музичне оформлення й усе для со+
лодкого столу.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ
Початкові дії

Напишіть ключовий вірш уроку й усього циклу
на дошці. Підклейте за допомогою скотчу або
лейкопластиру листочки з посиланнями під стіль+
ці учнів. Прикрасьте клас повітряними кульками,
виробами з кольорового паперу, фольги.

Час молитви
Подякуйте Господу за минулий рік, за даровані

Ним благословення, за мудрість, що Він дає нам
через Своє Слово. Подякуйте за кожного учня, а
кожний учень нехай назве те, чим Бог особливо
Його благословив цього року.

Час співу
Заспівайте сьогодні найулюбленіші пісні підлітків.

ІГРИ НА ПОВТОРЕННЯ
Завдання №1
Нехай учні розділяться на 2 команди та стануть

в 2 колони. Ви ставите по черзі запитання на пов+
торення матеріалу то одній, то другій команді. За
правильну відповідь дається картка. Якщо відпо+
відь неправильна, запитання переходить до іншої
команди як додаткове. Той, хто відповів, стає в
кінець колони. Перемагає команда, що зібрала
більше число карток.

Завдання №2
Скажіть підліткам, що наступне завдання вони

знайдуть прямо під собою. Коли вони дістануть
листочки, дайте їм 5 хв., щоб записати запропоно+
вані посилання й своє ім’я та прізвище, а потім

Слово Боже закликає нас уподібнюватися до Господа Ісуса Христа 

«Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, 
дивимося всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ 

від слави на славу, як від Духа Господнього» (2 Коринтян 3:18) 

$ підбити підсумки цього півріччя й оцінити духовні успіхи підлітків;
$ перевірити знання біблійних віршів і ступінь засвоєння учнями матеріалу

СТАЄМО
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зберіть їх і швидко перевірте, називаючи вголос
кількість правильних відповідей кожного учня.

Завдання №3
Роздайте підліткам дзеркальця з недописаним

реченням. Запропонуйте їм продовжити це речен+
ня, дописавши за пунктами біблійні істини, які во+
ни вивчили цього семестру (необов’язково одну за
одною). Після закінчення роботи читайте з пауза+
ми всі істини (список у потрібному формулюванні
наведений нижче), а учні нехай відзначають ті, 
які вони згадали. Переможе той, хто правильно
згадає найбільшу кількість істин.

Я стаю схожим на Христа, коли...
+ поклоняюся Богові;
+ з повагою ставлюся до людей;
+ очікую Його приходу;
+ благовіщу про Нього світові;
+ пам’ятаю страждання й смерть Христа за нас;
+ виходжу на служіння Йому й дозволяю Хри+

сту змінювати моє життя;
+ щирий у стосунках з Ним і людьми;
+ молюся з вірою й не занепадаю духом;

+ вірю, що не прийду на суд після смерті;
+ вірю, що Ісус є воскресіння й життя;
+ навернувся до Нього й покаявся у своїх гріхах;
+ є частиною церкви й беру активну участь 

у її житті;
+ присвячую Йому своє життя;
+ перебуваю в Його вченні й остерігаюся 

псевдовчень;
+ моє тіло є храмом Святого Духа;
+ люблю ближніх;
+ приходжу до Бога за розрадою;
+ роблю добро всім людям;
+ джерелом і причиною моєї радості є Бог;
+ є Його добрим воїном, борючись із гріхом і

зміцняючись Його силою;
+ Він – єдиний Посередник між Богом і мною.

Солодкий стіл
Включіть музику й запросіть підлітків до столу.

Поговоріть про досягнення підлітків за цей рік,
знайдіть приємне слово для кожного учня. Будьте
щирими з ними – це запорука успішного викла+
дання!

До зустрічі в майбутньому навчальному році!

В одній руці Твою тримаю руку,
А в другій – Слово, мудрості науку.
О Господи, що світ цей сотворив!
Тепер я Твій, бо народивсь згори.

О ГОСПОДИ!

Сергій Рачинець
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