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Велике доручення Ісуса Христа (Матвія 28:18$20) –
є завданням для Церкви. Давайте вдумаємося в слова
цього Господнього веління: «Тож ідіть, і навчіть всі
народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Ду$
ха, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І
ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця
віку». Буквальне значення цих слів таке – «Ідіть і зро$
біть усі народи Моїми учнями». Кожен християнин є
учнем Ісуса Христа і Божим служителем. Отже, його
невід’ємним обов’язком є придбання учнів для Госпо$
да, допомога невіруючим у прийнятті спокутної жер$
тви Христа.

Перед вами посібник, призначений для біблійного
навчання підлітків (12$17 років). Навчаючи юнаків і
дівчат християнських істин, ми виконуємо Велике до$
ручення Христа, тому що допомагаємо їм стати справ$
жніми, міцними у вірі християнами.

Цей навчальний посібник допоможе вашим підліт$
кам зробити найважливіший крок у своєму житті –
прийняти Господа як свого Спасителя, стати справ$
жніми учнями Христа. Природним бажанням такого
учня Христа є духовне зростання. Ми віримо, що за$
пропонований курс допоможе групі ваших підлітків
зростати у вірі, навчить їх застосовувати біблійні істи$
ни в повсякденному житті, а також допоможе стати
посланниками Ісуса Христа там, де вони вчаться, жи$
вуть, спілкуються.

Підлітки – які вони?
Підлітковий вік – це час великих емоційних спле$

сків, з багатьма злетами і падіннями на шляху. Це пе$
ріод, коли вчорашні милі і веселі діти перетворюють$
ся на дорослих людей. Цей період ще називають пе$
рехідним. Майже всі дорослі – батьки, вчителі – зі
страхом і хвилюванням чекають настання цього пе$
ріоду. Вони починають почувати себе безпомічними,
іноді їм здається, що діти доросліші за них.

Що ж відбувається з дітьми в цей період?
Вони починають активно рости і змінюватися. Фі$

зичний розвиток випереджає розумовий, психологіч$
ний і соціальний. Змінюється їхня зовнішність і най$
менше вона задовольняє самих підлітків. Міняються і
смаки та переконання. Дівчатка ростуть швидше за
хлопчиків.

У цей час перебудовується весь організм, прохо$
дить статеве дозрівання, збільшується збудливість
нервової системи. Тому підлітки такі дратівливі, враз$
ливі, нестримані.

Головна психологічна прикмета цього віку – пошук
себе. Підлітки «приміряють» різні ролі, щоб знайти
те, що їм найбільше підходить. Вони з захопленням
можуть займатися якою$небудь справою і сьогодні
вважати, що немає нічого важливішого, а завтра – за$
хопитися чимось зовсім протилежним.

Підліткам необхідно знати, що їх люблять і прийма$
ють такими, як вони є, що до них небайдужі їхні ліде$
ри чи наставники. Вони мають потребу в постійному
підбадьоренні і насназі, тому що їхня система ціннос$
тей ще не сформувалася. Ця непевність у собі спону$

кає їх вивчати себе, переосмислювати свої вчинки,
погляди і поведінку.

У системі пріоритетів на перше місце виходить ко$
лектив ровесників. Думка батьків, викладачів – безна$
дійно застаріла. Друзі – все для них, що часом обра$
жає рідних і близьких. Вони особливо цінують дружні
стосунки. Часом дружба з ровесниками має для них
більше значення, ніж родина.

Підлітковий вік – це період максималізму, півтонів
немає, існує лише чорне чи біле, погане чи гарне. То$
му вони настільки вимогливі до викладачів, батьків,
до світу. Дуже тонко відчувають лицемірство і фальш
у взаєминах і не терплять цього.

Нинішнім підліткам важливо, щоб навколишні до$
рослі люди оцінили їх належним чином і прийняли їх$
ню «дорослість».

Потрібно пам’ятати про те, що настав час, коли під$
літки здобувають навички спілкування в суспільстві,
починають усвідомлювати власну індивідуальність,
можуть самостійно приймати рішення.

Молоді люди цього віку шукають практичної віри,
яку можна було б застосувати в житті. Їм не потрібні
складні фрази про те, як має жити християнин. Вони
хочуть бачити це в реальності. Духовно вони готові до
розуміння і прийняття Доброї Звістки.

Підлітки потребують такого лідера, вчителя, який
зможе побудувати з ними дружні стосунки, що ґрунту$
ються на безумовній любові (Івана 3:16) і прийнятті.

Структура посібника 
«Я – посланник Христа 
для мого покоління»

Запропонований посібник складається з Книги лі$
дера, який веде заняття, і Робочого зошита учня.

На початку кожного заняття вміщена біблійна істи$
на. Пам’ятайте про те, що підлітки повинні розкрити
її в ході біблійного дослідження, а не отримати в 
готовому вигляді, як вона зазвичай повідомляється
дітям.

Біблійна істина являє собою дане Богом тверджен$
ня, що не має потреби в доведенні. Це твердження мо$
же містити доктрину, застереження, обіцянку Бога, за$
повідь для дотримання її в житті чи взірець для наслі$
дування. Все заняття побудоване на біблійній істині,
вона проходить червоною ниткою через усю його
структуру і зв’язує всі складові частини уроку в єдине
ціле. Ви – викладач, лідер, і повинні, насамперед, самі
усвідомити запропоновану біблійну істину, застосува$
ти її протягом тижня у своєму житті, щоб потім доне$
сти вашій групі. Підлітки, побачивши, що ця істина
стала зрозумілою вам, зможуть теж навчитися розумі$
ти і застосовувати її у своєму житті.

Обов’язково розберіть мету, що поставлена на по$
чатку уроку. Мета розкриває і доповнює біблійну істи$
ну, вона спрямована на конкретні кроки, що повинні
зробити молоді люди.

Для зручності ми включили в цей посібник приблиз$
ні часові рамки для кожного структурного моменту. У
середньому урок розрахований на дві академічні годи$
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ни – 90 хвилин, але кілька уроків будуть довшими, то$
му що в них включається чаювання чи ігри.

При необхідності ви можете відкоригувати час того
чи іншого структурного моменту, але час, зазначений
у розділах «Вступ», «Робота над темою», «Практичне
застосування», не має змінюватися.

У розділ «Попередня підготовка, рекомендації до
проведення заняття» увійшов матеріал, що допомагає
викладачеві визначити головну ідею уроку, зосереди$
ти увагу на окремих фрагментах Святого Письма, де,
на думку автора, можуть виникнути труднощі у ході
дискусії чи дослідження. Тут також вміщено рекомен$
дації автора щодо проведення заняття і вивчення тек$
сту з Біблії. Також дається інформація про наочні по$
сібники, які потрібно буде використовувати в ході бі$
блійного дослідження чи дискусії. Окремо подано ідеї
для творчої діяльності.

У розділі «Робота над ключовим віршем уроку»
вміщена інформація, що стосується вірша для вив$
чення. Обґрунтовується його вибір, а також подано
коротке пояснення його змісту відповідно до обраної
біблійної істини. Обраний вірш найбільш яскраво від$
биває біблійну істину. Ми рекомендуємо його для
вивчення напам’ять класу чи групі. Також ми дали
ідеї, як оформити вірш, що вивчається.

У розділі «Історична довідка, біблійний словник» ми
помістили інформацію, що стосується історичного
тла, на якому розвиваються біблійні події уроку.

Ми зібрали й опрацювали інформацію, взяту з різ$
них біблійних довідкових матеріалів і коментарів. Тут
вона вміщена в стиснутій і лаконічній формі та мі$
стить відомості, що будуть необхідні вам на занятті.
Також ми включили сюди пояснення біблійних імен,
термінів, понять і застарілих (церковнослов’янських)
слів, що трапляються в перекладі Біблії, зробленому
професором Іваном Огієнком (1962 р.), який ми вико$
ристовуємо у даному посібнику.

Розділ «Біблійна тема на уроці» складається з де$
кількох підрозділів: вступ, робота над темою (власне
біблійна історія чи розбір, дискусія), застосування.

Щоб захопити увагу групи, ми пропонуємо вам ви$
користовувати різні типи вступу. У циклі є: предмет$
ний урок, розповідь, рольова гра, проблемні ситуації
з життя молоді, замітки з преси чи енциклопедичні ві$
домості, листи тощо.

Ми намагалися урізноманітнити методи проведення
розділу «Робота над темою». Пропонуємо вам ство$
рювати дискусійні групи для обговорення теми чи
проблеми. Така форма допоможе молодим людям ви$
словити свою точку зору, почути думку інших, помір$
кувати на проблемну тему.

Перераховані далі методи: біблійний розбір, дослі$
дження, запитання$відповіді, робота в малих диску$
сійних групах, моделювання проблемних ситуацій,
рольові ігри – допоможуть вам зробити цей розділ
максимально цікавим і захоплюючим для підлітків.

Розділ «Практичне застосування» є логічним завер$
шенням роботи над біблійною темою. Без практично$
го застосування заняття набуде характеру інформа$
тивного повідомлення. Ваша група знайшла і визна$
чила біблійну істину в ході роботи над темою, а тепер
ви повинні скерувати групу застосувати цю істину у
своєму практичному житті. Молоді люди повинні виз$
начити для себе, як їм тепер чинити в тій чи іншій си$
туації, знаючи про біблійне вирішення цього питання
чи проблеми.

Бажаємо вам рясних Божих благословень і щиро
сподіваємося, що цей курс допоможе вам у підготов$
ці і проведенні біблійних занять з підлітками.

«Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, зба�
гачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ва�
ша праця не марнотна у Господі!» (1 Кор. 15:58).

Відділ Біблійного навчання
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно опрацюйте всі посилання, розглянуті на уро$
ці. Ви повинні добре орієнтуватися в історії життя і слу$
жіння Мойсея і його наступника – Ісуса Навина. Вивчіть
матеріали, що висвітлюють покликання Богом Мойсея
на служіння (Вихід 3:2$4:17) і Ісуса Навина (Повторен$
ня Закону 31, 34).

Як і в ті далекі часи, так і сьогодні Бог закликає на
служіння кожного християнина. Це одночасно і приві$
лей, і велика відповідальність перед Господом і перед
людьми. Для кожного віруючого цілком очевидно, що
Бог обирає і закликає до праці, але важливо і те, як
відгукнутися на цей заклик, бути відповідальним у ви$
конанні дорученого служіння.

Поміркуйте про своє служіння Господу. Проаналізуй$
те свою працю на ниві Божій. Чи цілком присвячені ва$
ше серце і життя на служіння Господу? Яке ваше став$
лення до тієї праці, на яку покликав вас Бог?

Історична довідка, біблійний словник

У ході уроку розглядаються події переломного пе$
ріоду в житті ізраїльського народу (Повторення Зако$
ну 31, 34; Єг. 1). Їхній перший вождь, Мойсей, вико$
нав Боже веління і вивів ізраїльський народ з Єгипту.
Протягом 40 років він був вождем цього непокірного
народу, переживав за нього, молився за нього Богу,
розділяв з ним усі труднощі і радощі кочового життя.
Бог говорив з Мойсеєм «лице в лице, як говорить хто
до друга свого» (Вихід 33:11).

Але ось життя його вже підійшло до кінця, і вини$
кло запитання про нового вождя для народу. Бог ве$
лить Мойсею обрати наступником Ісуса Навина. Тепер
народ має коритися Ісусу Навину, така воля Божа.

Ісуса Навина, ще в юнацькому віці, Мойсей обрав
слугою (Числа 11:28$29); він був поруч з ним, коли
Мойсей піднімався на Сінай для зустрічі з Богом (Ви$
хід 24:12$14; 33:7$11). Ісус Навин входив до числа
розвідників («вивідувачів»), посланих для огляду
Ханаану. Віра Ісуса Навина і Калева є взірцем для нас.
Серед загального безвір’я вони вірили, що Бог дає на$
роду ізраїльському цю землю. Саме віра додала їм
сил протистояти розбурханим почуттям ізраїльтян.

Біблія розповідає про Ісуса, як про вірного служите$
ля Бога. Він любив Господа і був цілком відданий Йо$

му, а тому і не боявся заради правди і виконання волі
Господньої йти всупереч думці неслухняного народу.
Ісус Навин прожив довге життя (110 років), але і на$
прикінці його залишився вірний своєму Господу.

Ісус (євр. «Єгошуя») – «Господь є спасінням» (Чис$
ла 13:16).

Ханаан – одна з найдавніших назв Палестини, що
відноситься тільки до західного берега ріки Йордан.

Ханаанеяни – несемітське (неізраїльське) населен$
ня, що здавна заселяло прибережну смугу і родючі
рівнини Палестини. Ханаанеяни були ідолопоклонни$
ками (поклонялися Ваалу й Астарті).

Вивідувач – розвідник.

Підготовка наочних посібників

Поміркуйте про те, як підготувати клас чи кімнату
до приходу учнів. Пропонуємо вам прикрасити примі$
щення паперовими гірляндами і надувними кульками.
Принесіть квіти, адже сьогодні особлива подія – по$
свята ваших учнів у студенти коледжу! Для торжества
посвяти в студенти приготуйте листівки з побажання$
ми з Біблії для кожного учня. Також вам необхідно бу$
де виготовити академічні трикутні шапочки. Підберіть
також касети чи компакт$диски з урочистою музикою.

На стінах розвісьте плакати з біблійними цитатами,
що є життєвими християнськими дороговказами:
«Для моєї ноги Твоє слово – світильник, то світло для
стежки моєї» (Псалом 118(119):105), «Благословення
Господнє – воно збагачає, і смутку воно не приносить
з собою» (Пр. 10:22) та інші посилання. Ви можете
зробити такі плакати самостійно чи вирізати сторінки
з настінного християнського календаря.

Для роботи на заняттях приготуйте: різні видання
Біблії (наприклад, Синодальний переклад, Сучасний
переклад, Біблія з коментарями тощо), Робочі зоши$
ти для учнів, Біблійну енциклопедію, словник, тлумач$
ний словник української мови.

Заготуйте «Пам’ятки» і тести за кількістю учнів.
Для творчої роботи приготуйте фломастери, олівці,

клей і ножиці, щоб вистачило на всіх.
Ключовий вірш оформіть у вигляді сувою (див. ідею

нижче). Напишіть його великими літерами, щоб він
добре читався.

Виготовте і прикріпіть до дошки плакат «План дій
для досягнення мети».

УРОК 

1
Біблійна істина: Бог посвячує людей Собі на служіння

Ключовий вірш: «На Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить...» (Псалом 36(37):5)

Мета: підлітки повинні знати, що Бог обирає і посвячує людей Собі на служіння, даючи їм допомогу і підтримку

Біблійна основа: Повторення Закону 31:1$23; 34

ПОСВЯТА НА СЛУЖІННЯ

Семестр 1



6 Книга лідера

Розставте столи таким чином, щоб вийшов «круг$
лий стіл» чи у формі букви «П». Нехай учні бачать очі
один одного, знову звикають до дружнього спілку$
вання після літніх канікул.

* Під час посвяти роздайте «студентам» робочі зо$
шити.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Привітно зустрічайте своїх підлітків, нехай вони
розташовуються в класі так, як їм зручно. Не змушуй$
те їх сідати за столи, як у школі. Нехай учні поділять$
ся, як провели літо, що їм найбільше запам’яталося.

Зверніть увагу ваших учнів на плакати, розвішані на
стінах. Скажіть, що ці посилання зі Святого Письма є
нашими життєвими дороговказами. Деякі з цих віршів
діти вже знають напам’ять. Запропонуйте їм згадати
вивчені в минулому курсі біблійні вірші, а також поді$
литися, як той чи інший вірш допоміг їм цього літа.

Час молитви (10 хв.)

На уроці ви будете говорити про посвяту на служін$
ня. Тому в молитві просіть у Бога про ваше посвячен$
ня і посвячення вашої групи на служіння.

Нехай помоляться всі бажаючі. Безпосередньо пе$
ред молитвою повторіть сьогоднішню тему і біблійну
істину, щоб учні згадували їх у молитвах. Спочатку по$
моліться ви. Просіть в Господа, щоб Він благословив
цей урок і ваших підлітків, а також допоміг їм зрозу$
міти і застосовувати біблійну істину в житті.

Час співу (10 хв.)

Почніть урок з пісні «Я співатиму». Ця пісня допо$
може висловити подяку Богові за літо і за всі благо$
словення, що Він посилає.

Під час посвяти заспівайте пісню «Благослови
Господа, душе моя». Зверніть увагу на слова першого
куплета «Я буду все життя Бога прославлять».

Скажіть, що сьогодні ви будете говорити про Посвя$
ту на служіння Богу, а слова саме цього псалма допо$
магають зрозуміти, у чому полягає зміст посвяти.
Протягом уроку ви можете співати ще. Зупиняйтеся
на виборі вашого класу. Нехай ініціаторами співу бу$
дуть студенти.

Біблійна тема на уроці

Вступ (15 хв.)

Повідомте учнів, що сьогодні вся група зарахову$
ється в Біблійний коледж на курс «Підготовки юних
служителів Христа».

Протягом першого семестру вони будуть учнями, а
ви – їхнім наставником. Разом ви будете вивчати Сло$
во Боже, біблійні вірші, вчитися застосовувати біблій$
ні істини з Писання на практиці. Досліджуючи прикла$
ди життя і служіння біблійних героїв, ваші підлітки
навчаться бути справжніми служителями Господа.

Розгляньте з учасниками ті підручники, які будуть
їм необхідні для навчання. Насамперед, це їхні осо$
бисті Біблії і робочі зошити. Познайомте зі структу$

рою зошита, покажіть сторінки «Щоденного читан$
ня», які необхідно буде заповнювати щодня. Потім
розгляньте матеріали, що будуть використовуватися
протягом усього курсу: різні переклади Біблії, Тема$
тична Біблія з коментарями чи Відкрита Біблія, бі$
блійні словники, енциклопедії, довідники, тлумачні
словники російської та української мови (для розу$
міння значення різних слів).

Скажіть підліткам, що в кожному навчальному за$
кладі встановлено певні правила. У нашому коледжі
теж є подібні «Правила», що допоможуть у досягнен$
ні мети курсу. Цих правил небагато, але кожен пови$
нен прагнути їх виконувати.

«Правила студента Біблійного коледжу»:
1. Щодня вивчай Святе Письмо.
2. Молися.
3. Застосовуй вивчену біблійну істину в житті.
4. Активно бери участь у біблійних заняттях.
5. Виконуй усі домашні завдання.
6. Будь старанним, прагнучи до досягнення постав$

леної мети.
7. Проси в Бога мудрості і сил.
Ці правила повинні постійно висіти на видному міс$

ці в класі.
Розгляньте з підлітками плакат «План дій для дося$

гнення мети». Скажіть, що зараз ми знаходимося на
початку курсу, на першій сходинці. Мета, якої
необхідно досягти – стати вірними служителями Ісу$
са Христа. Досягти цієї мети можливо, пройшовши
17 сходинок, тобто довідавшись і застосувавши 17
біблійних істин і настанов Бога, необхідних кожному
служителеві Господа.

Біблійні істини ми будемо записувати в «Пам’ятку
юного служителя». Вона допоможе кожному підлітку
в досягненні мети і буде нагадуванням про те, як пра$
вильно чинити в тій чи іншій ситуації.

Під урочисту музику надягніть на голови учнів три$
кутні шапочки і поздоровте зі вступом у коледж. Роз$
дайте кожному зошит і листівку з побажанням (под$
байте про це заздалегідь). Прочитайте їм настанову з
1 Тимофія 4:16 – «Уважай на самого себе та на нау$
ку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і само$
го себе, і тих, хто тебе слухає!». Коротко помоліться
і попросіть в Господа благословення для підлітків,
що присвячують себе на служіння Боже. Побажайте
всім успіхів у майбутньому навчанні.

Робота над темою (20 хв.)

Скажіть, що подібно до того, як вони тільки що бу$
ли посвячені на навчання в біблійний коледж, наш

Юний служитель Христа

Бог посвячує людей Собі на служіння1

2
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...

Плакат «План дій для досягнення мети»



Я – посланник Христа для мого покоління 7

Господь обирає і посвячує людей на служіння. При$
кладом цього є один з героїв Біблії.

Ім’я цього героя дізнатися досить просто. Потрібно
відкрити Біблії на книзі Числа 13:2$3, 8,16.

Хто це? (Осія, або Ісус, син Навинів).
Що ми можемо дізнатися про нього з цього уривка?
Ісус Навин походив із поважного роду племені

Єфремового, а тому і був обраний у число 12 розвід$
ників, відправлених Мойсеєм у Ханаан. Він мав ім’я
«Осія» – це скорочений вираз «Господь спасіння і до$
помога», пізніше Мойсей перейменував його.

Коротко опишіть історичну ситуацію того часу. От$
же, Мойсей наближається до завершення свого зем$
ного служіння. За велінням Бога він вивів народ із зе$
млі рабства, отримав на Сінаї заповіді для ізраїльтян,
побудував скинію Богу й організував у ній служіння.
Тепер настав момент, коли Бог відкликає Свого вірно$
го друга в небесні оселі. Мойсей не міг увійти в межі
обіцяної землі, бо не послухався Бога (Числа 20:8,11$
13; Повторення Закону 32:51$52). Він тільки здалеку,
з гори Нево, побачив цю чудову країну, де «тече мо$
локо і мед». Хто буде наступником Мойсея і поведе
народ в обіцяну землю? Адже народ без вождя, як
отара без пастуха. Мойсей страждав з цими людьми,
страждав за них, боровся з їхнім постійним ремству$
ванням, бунтарством, молився за їхнє помилування.
Мойсей розумів, що без Божої людини на чолі народу
Ізраїль розпадеться. Хто поведе народ далі? Це має
бути людина авторитетна, що вміє мудро керувати не$
покірним народом і утримувати його на дорогах Бо$
жих. І Бог показав спадкоємця.

Тоді Мойсей зібрав увесь ізраїльський народ і звер$
нувся до нього з прощальним напутнім словом. Підба$
дьорюючи людей, Мойсей заповів їм бути вірними Богу,
триматися Його законів (нехай підлітки відкриють Біблії
і зачитають кожен по віршу Повторення Закону 31:1$6).

Потім він покликав Ісуса Навина і, виконуючи ве$
ління Боже, призначив його вождем Ізраїлю замість
себе (нехай учні знайдуть і зачитають Повторення За$
кону 31:7$8).

Мойсей знав, що саме Бог обирає і посвячує Ісуса
Навина на таке відповідальне служіння (зачитайте
Числа 27:15$23).

У присутності всього народу Мойсей покладає руки
на Ісуса Навина, щоб він наповнився духом премуд$
рості для керування народом.

� Запитання до класу: Чому Бог обрав і посвятив саме
Ісуса Навина на таке відповідальне служіння – ввести на�
род в обіцяний край?

Для того, щоб відповісти на ключове запитання,
потрібно провести біблійне дослідження.

� Дослідження 1
Розділіть клас на кілька груп. Роздайте кожній групі

посилання для дослідження ((1) – Вихід 24:13; Числа
11:28$29; (2) – Вихід 33:9$11; (3) – Числа 13:8,16; 14:6$
10; (4) – Вихід 17:8$16). Необхідно визначити, що ро$
бив і ким був Ісус Навин до свого обрання наступником
Мойсея. Ключові фрази записуйте на дошці.

(1) Ісус Навин був слугою Мойсея (Вихід 24:13; Числа
11:28$29).

Мойсей обрав собі юного Осію за слугу. Осія бачив,
як Бог діє в житті Мойсея і всього народу. Адже саме
його наставник Мойсей був обраний Богом на осо$
бливе служіння – вивести народ з єгипетського раб$
ства. Коли Бог виводив народ з Єгипту, Навин був
свідком усіх чудес – свідком неймовірної Божої сили
(кари Єгипту, перехід через Червоне море, одержан$
ня Закону тощо). Він був поруч, коли на Сінаї Господь
Бог давав Мойсею заповіді для народу. Він поважав
Божого чоловіка Мойсея. Читаючи про Ісуса Навина,
можна побачити, наскільки він був прив’язаний до
Мойсея. Можливо, він хотів бути таким, як його на$
ставник, так само тісно спілкуватися з Богом, як він.
Він хотів більше пізнати Бога, особисто, не через по$
середника. Ісус Навин був готовий чекати цього і шу$
кати Його особисто.

(2) Ісус Навин – Божий вартовий (Вихід 33:9$11).
Він знаходився в Божій присутності, тобто бачив, як

Бог і Мойсей говорили віч$на$віч. Ісус бачив обличчя
вождя, осяяне славою Божою, коли той зі скрижалями
йшов з гори. Він бачив у Мойсеї приклад повного прис$
вячення Богу і Його служінню. Він пізнав, що Бог – це
Бог сильний, щирий і справедливий. Ісус Навин стояв
біля воріт скинії, більш того, він «не виходив із середи$
ни скинії», що свідчить про його ревне служіння Богу.

(3) Ісус Навин обраний у число розвідників (Числа
13:8, 16; 14:6$10)

Коли весь стан ізраїльський підійшов до меж Ханаа$
на, то необхідно було, за велінням Божим, оглянути цю
чудову землю. Господь сказав Мойсею, щоб той обрав
головних людей у кожному племені. Ісус Навин вия$
вився таким у племені Єфремовім. Виходить, цих 12
розвідників не були обрані випадково, але всі вони бу$
ли люди авторитетні, «головні» у племені своєму. Від
їхнього звіту залежало багато чого. Протягом 40 днів
оглядали вони землю. Виявилося, що тільки двоє –
Ісус Навин і Калев – з числа 12 були впевнені в тому,
що Бог допоможе оволодіти Ханааном, землею, де
«тече мед і молоко», незважаючи на загрозливий ви$
гляд народу, що населяв цю землю. Віра Ісуса і Калева
у всемогутність Божу протистояла невір’ю інших роз$
відників і всього народу. Їх хотіли побити камінням.
Весь народ повстав на них за мужність і ревність, яку
вони виявили, відстоюючи вірність обітниці Бога – вся
земля, де ступлять ноги ваші – для Ізраїля. Тільки 2 го$
лоси, що говорили про могутність Бога і віру в Його
силу, і 600000 голосів невір’я. Так народ прирік себе на
40$літнє блукання пустелею. Невір’я мало вмерти.

(4) Ісус Навин – хоробрий і сміливий воїн (Вихід
17:8$16)

У війні з Амаликом Ісус виявляє себе як хоробрий во$
їн. Йому доручено бути воєначальником, і він блискуче
справляється з цією місією. Він обирає чоловіків, що
поведуть бій з Амаликом. Мойсей ревно молиться Бо$
гу за перемогу ізраїльтян, а його слуга Ісус Навин воює
на чолі війська. Перемогу здобуто, Амалик розбитий,
адже з ворогом за Ізраїль бореться Бог. Він підкріплює
своїх вірних служителів – Мойсея й Ісуса, а також весь
народ цією чудовою перемогою. Пізніше, коли Ісус На$
вин приведе народ у Ханаан, його талант воєначальни$
ка виявиться повною мірою.



8 Книга лідера

Те, що Бог обрав саме Ісуса Навина бути слугою Мой$
сея, вартовим при скинії, розвідником, воїном, а потім і
наступником Мойсея – не випадково. Це тому, що в Ісу$
са Навина, одного з небагатьох, були якості, необхідні
для того, щоб стати керівником, вождем ізраїльського
народу і ввести його в обіцяний край.

� Дослідження 2
� Які з якостей його характеру ми можемо назвати? 
(Якщо учням важко визначити, допоможіть їм і спря$

муйте їх на роздуми, написані нижче). Запишіть ці яко$
сті на дошці.

Якості характеру Ісуса Навина:
� Віра (це було не просте почуття, а дія у відповідь

на дії Бога в його житті: епізоди розвідки в Ханаані чи
бою з Амаликом).

� Вірність (віддане і сумлінне виконання своєї спра$
ви, виявлене в служінні Мойсею і при скинії).

� Сміливість і мужність (відвага, твердість, рішу$
чість, коли він і Калев, на противагу всьому стану ізра$
їльському, виявили віру у всемогутність Бога і Його до$
помогу в оволодінні обіцяною землею).

� Присвячення (повна відданість Богу в страху і лю$
бові; прагнення пізнати Його).

� Цілеспрямованість (уміння домагатися мети: до$
слідження меж Ханаану чи на війні).

Бог, зі Свого боку, перебував з ним, як і з Мойсеєм,
підбадьорював і допомагав в усьому (Єг. 1:5$6). Ісус,
зі свого боку, був вірним і присвяченим служителем
Божим.

� Які висновки стосовно нашої біблійної істини – Бог
обирає Собі на служіння людей – можна зробити, проана�
лізувавши життя Ісуса Навина?

Вислухайте відповіді дітей, що ґрунтуються на яко$
стях характеру Ісуса Навина.

� Дослідження 3
Доведіть, що Ісус Навин мав особливі взаємини з

Богом.
Спілкувався з Богом (усередині скинії, у стані, на Сі$

наї, щодня, про що свідчать вірші Єг. 1:7$8 і 24:14$15)
Цілком довірився Господу (бій з військами Амалика,

життя в пустелі під Божим проводом, розвідка в Ханаа$
ні тощо),

Бог ставився до нього, як до друга, подібно до того,
як це було з Мойсеєм (Єг. 1:5).

Практичне застосування (8 хв.)
� Яке місце Господа у вашому житті?
Бог і сьогодні обирає і посвячує людей Собі на слу$

жіння. Він обрав і кожного з вас. Які кроки вам
необхідно зробити, щоб стати вірними служителями
Божими, як Ісус Навин? (Вислухайте відповіді і підве$
діть ваш клас до таких висновків.)

Бог обирає і посвячує мене на служіння Собі, тому
мені необхідно зробити такі кроки:

� будувати, зміцнювати і розвивати свої стосунки з Бо$
гом (досліджувати Його Слово, відвідувати церкву, Не$
дільну школу чи групу вивчення Біблії, молитися, спілку$
ватися з іншими християнами); бути в постійному спілку$
ванні з Господом (щодня читати, вивчати Слово Боже і
запам’ятовувати його); цілком довіритися Господу (зачи$
тайте біблійний вірш уроку і поміркуйте потім про нього);

� дружити з Богом (прагнути жити так, як цього хо$
че Бог);

� виробляти у своєму характері якості, властиві ха$
рактеру Ісуса Навина (повторіть якості).

Повторіть біблійну істину уроку. Прикріпіть картку з
першою істиною на першу сходинку «План дій для до$
сягнення мети».

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
� Яким чином ми можемо присвятити себе на служіння

Господу?
Цілком «здати», тобто віддати у владу Бога своє жит$

тя. «Надія» – це тверда віра в Бога, повна довіра Йому.
Присвята – це відділення себе на справу Божу, що
ґрунтується на твердій вірі в Господа.

Ключовий вірш пропонуємо вам оформити у вигляді
стародавнього сувою. Розучуючи, ви можете згортати
його частини чи закривати окремі слова, щоб учні від$
новлювали їх по пам’яті.

Запропонуйте розділитися на групи по 5$7 осіб і вив$
чити вірш за принципом «Хто швидше?».

Творча робота (10 хв.)
Роздайте учням «Пам’ятки».
Нехай кожен підпише й оформить титульний лист. На

першій сторінці нехай буде вміщений клю$
човий вірш уроку. На другу сторінку нехай
впишуть істину і намалюють сюжет історії.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Читати «Щоденне читання Біблії».
2. Заповнити молитовний щоденник і Робочий зошит.
3. Вивчити ключовий вірш.

«На Господа здай дорогу
свою, і на Нього надію
клади, і Він зробить...»

Пс

36(37):5
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Уважно опрацюйте всі посилання, розглянуті на
уроці. Ця історія є для нас прикладом того, як потріб$
но довірятися Богу. Чудо з волі Бога відбувається то$
ді, коли ми дозволяємо Господу діяти. Ісус Навин ціл$
ком надіявся на Господа, не покладаючись на свої си$
ли чи досвід. Він дозволив Богу діяти й у своєму жит$
ті, і в житті народу. Чи дозволяєте ви Господу прац$
ювати над вашим життям? Чи цілком ви довірилися
Небесному Отцю? Господу приємна лише повна при$
свята і довіра.

Історична довідка, біблійний словник

Ісус Навин був людиною дії. Отримавши від Бога
вказівку завоювати Ханаан, він без зволікання зай$
нявся підготовкою. Весь народ піднявся і вирушив
до ріки Йордан, через яку він мав якимсь способом
перебратися, щоб потрапити в Ханаан. Справа
ускладнювалася тим, що в цю пору року, а за
єврейським календарем це був місяць нісан (відпові$
дає періоду із середини березня до середини квітня
нашого календаря), Йордан наповнювався талими
водами, що сходять з гори Гермон після зими. Ріка
перетворювалася на бурхливий потік, і перейти її бу$
ло непросто.

Ізраїльський народ у нерішучості стояв три дні та$
бором на березі Йордану. Здається, усіх тривожило
тільки одне запитання: як перейти на другий берег?
Але Ісус Навин вірив, що Бог обов’язково вирішить
це завдання щодо переправи.

Цікаво, як Бог розпорядився щодо переходу: пер$
шими у води Йордану мали ввійти не воїни і не роз$
відники, а священики. Тепер стовп хмари вже не вів
їх, але його заміняв ковчег заповіту, який вони несли
попереду. Народу не можна було наближатися до
ковчега ближче, ніж на один кілометр. Імовірно, цим
Бог хотів показати людям, що ковчег – святиня. Ізра$
їльтянам належало зробити неможливе, і єдиний
спосіб перебороти ці труднощі – молитися й очікува$
ти допомоги Бога. Показовий приклад повної довіри
Богу демонструє Ісус Навин. Його спокій передається
і народу. Він знає, що Бог вірний у Своїх обітницях.

Як результат, цим чудом було прославлене ім’я Бога.

На пам’ять про це чудо Господнє – перехід Йордану
по сухому, Ісус Навин зі своєї ініціативи споруджує
ще один пам’ятник з 12 каменів, безпосередньо на се$
редині висохлого русла ріки. Велика любов до Бога і
почуття подяки керували ним.

Йордан – головна річка Палестини. Від гори Гермон
протікає через усю Палестину і впадає в Мертве море.

Ґілґал – місце першої стоянки ізраїльтян у Ханаані,
між містом Єрихоном і Йорданом.

Довіра – впевненість у чиїй$небудь допомозі, доб$
розичливості, сумлінності, щирості.

Довіритися – покластися на кого$небудь; мати віру і
надію на можливість виконання своїх бажань або
важких доручень; віддати результат у Божі руки.

Ковчег (євр. «ящик» чи «скринька») заповіту – був
названий так тому, що в ньому знаходилися дві
кам’яні таблиці з 10$ма Заповідями – свідченням Бо$
жого заповіту з народом Ізраїля.

Підготовка наочних посібників

Для вивчення біблійного вірша пропонуємо вигото$
вити посібник «Пам’ятник з 12 каменів». Для цього
вам знадобиться 12 аркушів картону формату А4 ко$
ричневого і сірого кольорів. Розділіть вірш і поси$
лання на 12 значеннєвих уривків (ідея подана нижче).

Для творчої роботи заготуйте кольоровий папір
(темних тонів), ножиці, клей, фломастери. Ми пропо$
нуємо зробити аплікацію «Пам’ятник».

Приготуйте картку з біблійною істиною для «Плану».
Зробіть необхідну (за кількістю учнів) кількість ко$

пій тесту на повторення.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Вітайте своїх учнів, поговоріть про новини чи події
їхнього шкільного життя. Цікавтеся їхніми проблема$
ми, підтримуйте дружні стосунки. Поки підлітки зби$
раються на урок, поставте касети з християнськими
піснями.

Час молитви (10 хв.)

Сьогодні ви будете говорити учням про важливість
довіри Богу. Тому нагадайте їм про важливість молит$

УРОК 

2
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми довіряли Йому цілком, як Ісус Навин

Ключовий вірш: «Надійся на Господа, та держися дороги Його, – і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю...»
(Псалом 36(37):34)

Мета: підлітки повинні знати, що Бог завжди допомагає тому, хто довіряє Йому своє життя повністю, як Ісус
Навин

Біблійна основа: Ісуса Навина 3$4

ДОВІРА БОГУ
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ви в житті віруючої людини. Адже молитва – це наша
бесіда з Богом, у якій ми висловлюємо Йому свою пов$
ну довіру.

У середині уроку, після «Практичного застосування»,
нехай усі бажаючі помоляться за те, щоб Господь очи$
стив їхні серця і допоміг їм довірятися Йому, щоб Бог
постійно був присутній в їхньому житті.

Завершіть заняття молитвою подяки, запропонуйте
помолитися кому$небудь з підлітків.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку запропонуйте дітям заспівати пісню
на вибір.

Після молитви в середині уроку запропонуйте для
співу «Як олень».

Наприкінці заняття заспівайте пісню подяки, напри$
клад, «Багато пісень на землі». Пояснюйте підліткам,
що співом ми прославляємо Бога. Ваші славослів’я
сьогодні співзвучні біблійній істині уроку.

Тест на повторення вивченого (7$10 хв.)

Роздайте учням листки з тестами. Поясніть, що з де$
кількох запропонованих варіантів потрібно вибрати і
відзначити правильний.

1. Бог покликав Мойсея на служіння, щоб той:
а) пас овець;
б) перевиховав фараона;
в) вивів ізраїльський народ з Єгипту;

2. Перше ім’я Ісуса Навина було:
а) Аарон;
б) Осія;
в) Юда.

3. Ісус Навин був родом з племені:
а) Манасіїного;
б) Симеонового;
в) Єфремового.

4. Ісус Навин відзначався своєю:
а) красою;
б) вірністю;
в) красномовством.

5. Ісуса обрав наступником Мойсея:
а) ізраїльський народ;
б) Бог;
в) військо Мойсея;

6. Що Мойсей заповідав робити Ісусу Навину?
а) Триматися постанов Божих;
б) воювати з іншими народами;
в) робити зарядку.

7. Після смерті Мойсея Ісус:
а) став добрим вождем, що служить Господу;
б) побудував собі пам’ятник;
в) пішов у відставку.

8. У наші дні:
а) Бог уже не посвячує людей Собі на служіння;
б) Бог взагалі не спілкується з людьми;
в) Бог обирає і посвячує людей на служіння Собі.

9. Яке служіння для Господа ти хотів би нести?
___________________________________________________
___________________________________________________

Прочитайте правильні відповіді.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$7 хв.)

Запитайте у своїх учнів, чи доводилося їм бачити
сліпих людей. Як поводяться люди, що мають такий
серйозний недолік здоров’я, особливо, якщо їм
необхідно перейти на протилежну сторону дороги
чи сісти в автобус, маршрутне таксі або спуститися
(піднятися) на ескалаторі в метро? Через сліпоту
вони позбавлені здатності вільно пересуватися на
вулиці чи їздити куди$небудь на далекі відстані. Для
нас пересування на транспорті чи пішки – звична
справа, тому що ми бачимо навколишній світ, але
для сліпого – це велика проблема. Такі люди потре$
бують, щоб їм допоміг хтось, кому вони зможуть
довіритися, хто візьме на себе роль поводиря чи
провідника.

Робота над темою (20 хв.)

Цей розділ заняття побудований у формі запитан$
ня – відповідь. Нехай всі учасники дістануть свої Біб$
лії і відкриють книгу Ісуса Навина, розділ 3.

Завдання: уважно прочитати розділи 3 і 4, під час
читання записуючи свої спостереження на окремий
листок. У спостереженнях потрібно вказати: про які
події йде мова, які герої діють у даному уривку, визна$
чити, що цей уривок говорить нам про Бога. Запишіть
ці пункти на дошці, щоб учням було легше збирати ін$
формацію. Спостереження повинні бути короткими.
На цей вид роботи дайте не більше 10$12 хвилин, а по$
тім нехай підлітки зачитають свою інформацію. Тепер
перейдіть до запитань.

� Згадайте з прочитаного вдома матеріалу, яке пові�
домлення принесли два розвідники Ісусу Навину? (Єг.
2:24; Господь явно віддає ханаанську землю в руки із$
раїльтян, оскільки всі жителі тієї землі налякані.)

� Яка перша перешкода з’явилася на шляху проходжен�
ня народу в землю обітовану? (Ріка Йордан.)

� Доведіть, що саме Бог призначив точний термін пере�
ходу через Йордан. Який це був термін? (Єг. 1:11 – тут
знаходиться веління Бога про перехід через 3 дні.)

� Що звелів зробити народові Ісус Навин напередодні
переходу? (Згідно з Єг. 3:5, освятитися.)

� Що значить «освятитися»? (Підлітки можуть вагатися
з відповіддю на це запитання. Поясніть їм, у чому по$
лягала суть цього освячення. Як і раніше біля підніжжя
Сінаю (Вихід 19:10$13), народ повинен був приготува$
ти свої серця і душі до зустрічі з Богом, до Його чудес,
які Він творитиме.)

� Яке веління було дано священикам? (Взяти ковчег
заповіту і нести його перед усім народом.)

� Про що довідався Ісус Навин зі слів Бога, звернених
до нього? (Єг. 3:7)

� Чи повідомив він про це народ? (Ні.)
� Як ви думаєте, чому Ісус нічого не сказав ізраїльтя�

нам про те, що Бог «розпічне звеличувати його на очах
усього Ізраїля»? (Швидше за все, він був людиною
скромною, тому і не хотів нагадувати про майбутню
свою славу, але повідомив, що Бог буде творити чуде$
са. Живий і правдивий Бог буде перебувати і діяти се$
ред народу, Його й варто славити.)
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� Чому саме священики, які несли ковчег заповіту Гос�
поднього, повинні були першими ступити у води Йорда�
ну? (У всіх справах перше місце треба віддавати Богу.
Це був знак, що Сам Бог іде попереду.)

� Чому народ повинен був дотримуватися дистанції «мі�
рою коло двох тисяч ліктів» і не підходити близько до
ковчега заповіту? (Це було нагадуванням про те, що
ковчег – священний, представляє святого Бога.)

� Що повинен був дізнатися народ з дій священиків, які
несли ковчег заповіту? (Прочитати Єг. 3:9$11). Господь
ішов попереду народу.

� У яку пору року відбувся перехід через Йордан?
(Вірш 15. Це був час жнив, він приходиться на бере$
зень$квітень. Тоді ріка дуже бурхливо розливається,
бо на горі Гермон розтають сніги. Вони перетворюють
ріку в бурхливий потік. Цей перехід був серйозним
випробуванням віри.)

� Чи сумнівався Ісус Навин у Божих обітницях, стоячи
біля бурхливих вод Йордану? (Ні, він жодного разу не
похитнувся у своєму сподіванні на Бога. Його довіра
була повною. Нехай підлітки зачитають Єг. 3:5$11. По$
відомте класу біблійну істину. Прикріпіть її на видному
місці.)

� У якій послідовності відбувався перехід? (Нехай учні
зачитають, як про це написано в Єг. 3:6; 4:11$13. Має
вийти таке:

1) у воду увійшли священики з ковчегом заповіту в
руках;

2) перейшли 40000 озброєних воїнів, тобто «регу$
лярна армія» ізраїльтян;

3) решта народу (близько 2 млн. людей зі своїми ре$
чами, худобою.)

� Яка якість характеру проявилася в народу і їхнього
вождя Ісуса Навина при переході через Йордан? (Повна
довіра Богу. Без довіри і сподівання на Господа цей пе$
рехід був би неможливий.)

� Для чого було обрано представників від кожного пле�
мені? (Щоб кожен взяв по каменеві із середини висох$
лого русла Йордану.)

� Навіщо це було зроблено? (Щоб установити пам’ят$
ник, який би свідчив про чудо: Бог по сухому перевів
народ через вируючу ріку. Прийдешні покоління по$
винні знати про цю надзвичайну подію).

� Що робить у цей же час Ісус Навин? (Встановлює на
середині висохлого русла Йордану 12 каменів на тому
місці, де стоять ноги священиків, що тримають ковчег
заповіту. Можливо, так Ісус хотів особисто виразити
свою повагу і любов до Бога).

� Хто останнім вийшов з пересохлого русла ріки? (Свя$
щеники. Вони ввійшли у води Йордану першими, а в
той час, коли всі переходили на другий берег, вони
тримали ковчег неподалік від вод, що стали стіною, і
останніми залишили сухе русло. Як тільки їхні ноги
торкнулися берега, водяна стіна обрушилася і вода
«вернулася на своє місце, і пішла, як учора$позавчора,
по всіх його берегах» Єг. 4:18.)

� Що відбувається далі? (Священики займають на$
лежне місце – попереду народу, – і весь стан під керів$
ництвом Ісуса Навина приходить у Ґілґал. Там Ісус
установлює ще один пам’ятник з 12 каменів – як свід$
чення про турботу і допомогу Господа Своєму народо$

ві при переході через кордони Ханаану, а також свід$
чення повної довіри народу Богові.)

� Як майбутні покоління ізраїльтян довідаються про
значення цього пам’ятника? (Нехай учні зачитають Єг.
4:20$24: саме батьки повинні навчити дітей любити Бо$
га і довіряти Йому.)

� Про що говорить нам останній, 24�й вірш 4 розділу?
(Цей пам’ятник стане і свідченням для інших народів
землі про те, що рука Господня – «сильна вона».)

$ Чому Бог допомагав Ісусу Навину, а потім просла$
вив його перед усім народом?

Підведіть ваших учнів до такого висновку:
$ Ісус Навин цілком довірявся Богу;
$ Він перебував у постійному спілкуванні з Богом;
$ Він був слухняний Божим велінням;
$ Його вчинки були цілком узгоджені з волею Божою.

Повторіть біблійну істину уроку.

Практичне застосування (8 хв.)
Запитайте в підлітків, які висновки можна зробити з

цієї історії. Запишіть їх на дошці:
� перебувати в спілкуванні з Богом (щодня читати

Біблію, молитися);
� не намагатися вирішувати проблеми власними зу$

силлями;
� усі проблеми і їх вирішення насамперед віддавати

Богу;
� у різних життєвих обставинах прагнути виявляти

довіру Господу.
Нехай підлітки розкажуть про те, як вони можуть до$

віритися Богу у своєму житті.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Що значить слово «сподівання»? Воно близьке за

значенням до слова «надія». Коли ми на
когось сподіваємося, то при
цьому покладаємо на ньо$
го свої очікування, спира$
ємося на нього, у тій чи
іншій мірі довіряємо се$
бе йому. Богові ми по$
винні довіряти себе повністю. Надія, сподівання, покла$
дання і довіра – пов’язані між собою поняття, синоніми.

Псалмоспівець Давид дає пораду – цілком довірся
Богу, покладайся на Нього, тримайся Його доріг (тоб$
то будь завжди на боці істини).

Розучуючи, ви можете забирати камені, а учні будуть
відновлювати текст по пам’яті.

Творча робота (5$10 хв.)
Роздайте учням «Пам’ятки».
Нехай учні відкриють наступні дві сторінки. На одній

нехай вони напишуть ключовий вірш уроку, на іншій –
зроблять аплікацію з кольорового паперу «Пам’ятник з
12 каменів» і впишуть біблійну істину.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Читати «Щоденне читання Біблії», зробити завдан$

ня з 2 уроку у Робочому зошиті.
2. Вивчити біблійний вірш.
3. Заповнювати молитовний щоденник.

Пс 36(37):34
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Перед тим, як розповідати підліткам про молитву і її
силу, поміркуйте – чи можете ви навести приклади
прояву сили молитви зі свого життя.

Коли будете вести обговорення, намагайтеся не за$
гострювати уваги підлітків на картинах винищування
амореян. Але разом з тим поясніть, що такий був план
Бога. Адже їхні племена поклонялися ідолам і прино$
сили їм жертви, у тому числі і людські, займалися ча$
клунством. Бог – святий, тому вся нечистота повинна
бути знищена.

І ще один нюанс: завоювання землі – історичний
факт, він у жодному разі не підштовхує нас до завою$
вання чужих земель і не виправдує «справедливий ха$
рактер» такої війни. Господь Ісус Христос закликає нас
бути миротворцями: «Блаженні миротворці, бо вони
синами Божими стануть» (Мт. 5:9).

Історична довідка, біблійний словник

Ґів’онські люди – народ, що обманом уклав мирну
угоду з ізраїльтянами. Вони хотіли оберегти себе від
знищення. Бог у свій час попередив Ізраїль: народи,
що проживають в Ханаані – язичники й ідолопо$
клонники, за це підлягають повному знищенню.
Культ Ваала був пов’язаний з цілуванням ідолів (1
Цар. 19:18; Ос. 13:2), розпустою і культовою прости$
туцією (1 Цар. 14:24), і, нарешті, із принесенням у
жертву власних дітей (Єр. 19:5). Народ ізраїльський
мав схильність відступати від Бога і не завжди був
слухняний Йому, а отже, у майбутньому, опанував$
ши ханаанською землею, цілком міг перейняти спо$
сіб життя і релігію цих народів.

Об’єднане військо амореїв осаджує Ґів’он. Відтіля ви$
силають гінця до Ісуса Навина з проханням про допо$
могу. Він негайно виступає в дорогу. Гаятися не мож$
на: відкривається чудова можливість, не організовую$
чи окремої військової кампанії, використати привід
(заступитися за союзників) для початку воєнних дій
проти об’єднаних сил півдня Ханаану, перемігши які,
Ізраїль захоплює всю їхню територію.

На військовий похід проти «союзу 5 царів» ізраїль$
тяни були натхненні Самим Богом: «...Не бійся їх, бо Я
віддав їх у твою руку, ніхто з них не встоїть перед то$
бою» (Єг. 10:8).

Чудо, виявлене за молитвою Ісуса Навина, – ніколи ні
до, ні після не описане більше в Біблії. Це було разю$
че – сонце і місяць одночасно на небозводі знаходять$
ся довше відміряного часу, тобто вони зупинилися!
Ісус Навин здобув перемогу і завоював весь південний
Ханаан. Ось вона яка – перемога, дарована Богом!

Ґів’он – велике місто в Ханаані, після завоювання
відданий у спадок племені Веніяминовому.

Ґів’онські люди – народ, що населяв міста Ґів’он, Ке$
фіру, Беерот і Кір’ят$Єарім. Хитрістю уклали умову з із$
раїльтянами. Завдяки цій умові залишки амореїв змог$
ли жити серед ізраїльтян, хоч і повинні були рубати
дрова і носити воду при скинії (Єг. 9:16$27).

Адоні?Цедек – єрусалимський цар.
Єрусалим – місто на схилах гір, яке населяли євусеяни.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте кросворд для повторення пройденого.
Перемалюйте його на дошку чи аркуш ватману. Ідею
оформлення і запитання дивіться нижче.

Для вступу вам знадобляться такі матеріали: газета,
серветка і миска з водою, книга з оповіданнями, теле$
фонний довідник і цукерка, покладена в коробочку від
ліків з написом «Від гарячки».

Скористайтеся ідеєю, запропонованою в розділі «Час
творчості». Зробіть копію для кожного учня.

Приготуйте за кількістю команд «Головоломку» для
розгадування біблійного вірша.

Приготуйте картку з біблійною істиною №3.

Хід уроку

Привітання (3$4хв.)

Прийдіть у клас небагато раніше звичайного, приго$
туйте необхідні посібники.

Радісно зустрічайте учнів, виявляйте зацікавленість
їхнім життям. Розкажіть, як особисто ви застосували
біблійну істину минулого уроку у своєму житті, і поці$
кавтеся, як це зробили вони.

Повторіть вивчені вірші. Нехай учні поділяться свої$
ми думками про прочитане за тиждень.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте кому$небудь із учнів почати заняття
молитвою. Нехай у цій молитві будуть висловлені про$

УРОК 

3
Біблійна істина: Бог хоче, щоб із усіма своїми проблемами ми зверталися до Нього в молитві

Ключовий вірш: «Покликуй до Мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти 
не знаєш!» (Єремії 33:3)

Мета: підлітки повинні усвідомити важливість молитовного спілкування з Богом

Біблійна основа: Ісуса Навина 10:1$21; 40$43

МОЛИТВА – СПОСІБ 
ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ
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хання про благословення кожного студента, а також
прославлення Господа за можливість навчатися в Не$
дільній школі.

Наприкінці уроку запропонуйте вашим підліткам по$
ділитися своїми потребами і проблемами. Нехай ко$
жен вибере потребу чи проблему свого однокласника.
Потім помоліться у формі молитовної бесіди: кожен
молиться, вимовляючи кілька фраз – спочатку про$
славлення, потім подяка, потім потреба і прохання.
Разом принесіть усі проблеми, радості, переживання,
подяки і прохання до ніг Христа. Подякуйте Господу
за можливість молитися Йому й одержувати відповіді
на молитви.

Час співу (5хв.)

На початку заняття, перед спільною молитвою, заспі$
вайте псалом «Боже милостивий». Після співу запро$
сіть клас до молитви.

Після «Застосування» заспівайте пісню «Молитва за
Україну». Скажіть, що молитися за Україну нелегко, і
часом важко повірити, що Бог може врятувати нашу
країну від гріха. Але ми повинні пам’ятати приклад мо$
литви Ісуса Навина в Айялонській долині.

Повторення вивченого 
Кросворд «Пам’ятник з 12 каменів» (5$6хв.)

Розділіть групу на 2 команди і роздайте їм кросвор$
ди. Похваліть ту команду, що першою розгадала кро$
сворд (див. ідею нижче).

1. Що несли священики під час переходу? (Ковчег
заповіту)

2. Земля обітована. (Ханаанська)
3. Що Ісус Навин повелів народу напередодні перехо$

ду? (Освятитися)
4. Те ж, що і надія. (Сподівання)
5. Нагадування прийдешнім поколінням про чудо Бо$

же. (Пам’ятник)
6. Хто останнім вийшов з висохлого русла ріки

(однина)? (Священик)
7. Перша перешкода на шляху в Ханаан. (Йордан)
8. Місце першої стоянки ізраїльтян у Ханаані. (Ґілґал)
9. За обітницею, він теж міг увійти в землю ханаан$

ську. (Калев)
10. Перше ім’я Ісуса Навина. (Осія)
11. Ім’я батька Ісуса Навина. (Нав)
12. Він завжди допомагав Ісусу Навину. (Бог)

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$7 хв.)

Для того, щоб захопити увагу підліт$
ків, пропонуємо вам показати їм гумо$
ристичну сценку.

Запросіть кого$небудь із класу до$
помогти вам. Посадіть його на стілець
і попросіть виміряти температуру. Ко$
ли помічник поверне вам термометр,
ви, похитавши головою, повідомте,
що в нього гарячка. Потрібно терміно$
во щось зробити. Запропонуйте кілька
ідей для вирішення цієї проблеми:

1. Почекати, поки температура сама спаде, а тим ча$
сом почитати «хворому» вголос (дістаньте книгу, від$
крийте і зробіть вигляд, начебто ви читаєте). Дотор$
кніться до чола «хворого». Цей засіб не ефективний.

2. Візьміть газету і помахайте на «хворого», можли$
во, потік свіжого повітря допоможе йому. Ні, цей засіб
теж не підходить.

3. Що, якщо обтерти його голову вологими серветка$
ми чи покласти холодний компрес на чоло? Цей спосіб
теж не виправдав себе. Температура не знизилася.

4. Потелефонувати і запитати поради в друзів (зро$
біть вид, що ви телефонуєте). Один не знає, іншого не$
має вдома.

5. Дати «хворому» засіб від гарячки (заздалегідь по$
кладіть льодяник у коробочку з написом «Від гаряч$
ки»). Нарешті вашому «хворому» полегшало, темпера$
тура прийшла в норму – 36,6.

Запитайте, який спосіб був найефективнішим? (Засіб
від гарячки).

Іноді в житті бувають ситуації, коли нам терміново
потрібно вибрати найефективніший спосіб подолання
труднощів. Часом людськими зусиллями неможливо
справитися з такою проблемою.

� Як вчинити тоді?
Давайте подивимося, як вчинив у подібній ситуації

Ісус Навин.

Робота над темою (40 хв.)
(читання, складання плану – 10 хв.,
робота в групах – 15 хв., презентація – 15 хв.)

Розбір біблійної теми пропонуємо провести у формі
творчої роботи. Для цього розділіть клас на три групи.
У залежності від форми роботи поділіть їх на «Журна$
лістів», «Акторів» і «Художників». Роздайте завдання
кожній ініціативній групі на основі Єг. 10:1$19:

«Журналістам» – написати репортаж з місця подій, у
якому мають бути висвітлені пункти складеного нижче
плану;

«Акторам» – представити в жанрі пантоміми основні
події історії, дотримуючись плану;

«Художникам$репортерам» – зробити малюнки, що
зображують основні моменти історії (див. план) і нама$
лювати карту$схему до історії.

На початку роботи над темою прочитайте по віршеві
кожен з цього уривка. Потім складіть і запишіть на
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дошці план ключових моментів історії. Ці пункти по$
винні бути висвітлені в роботі кожної групи.

Взірець плану історії:
1. Цар Адоні$Цедек вирішує помститися зрадникам.
2. «Союз п’яти».
3. Об’єднане військо п’яти царів біля стін Ґів’она.
4. Прохання мешканців Ґів’она про допомогу.
5. Військо Ісуса Навина поспішає на допомогу.
6. Бог зміцнює Ісуса Навина.
7. Раптовий напад ізраїльтян.
8. Втеча амореїв.
9. Небесний каменепад.
10. Молитва Ісуса Навина.
11. Амореї розбиті.
12. Покарання п’яти царів.
13. Південний Ханаан завойовано.
Поміркуйте, як краще провести презентацію робіт.

Можливо, ваші підлітки захочуть синхронно предста$
вляти свої роботи. Від кожної групи, крім «акторів»,
має працювати не більше двох осіб. У ході читання ре$
портажу ваші «художники» можуть відображати роз$
виток дій на карті$схемі і прикріплювати малюнки до
пунктів плану на дошці. Вони будуть своєрідними «фо$
то» того часу. Можна запропонувати «акторам» пред$
ставити свою роботу у формі «репортажу$хроніки» без
слів, які зазвичай показують по ТБ.

На завершення підбийте підсумки.
� Яке чудо, здійснене Богом, згадується в цьому розді�

лі?
� З якої причини Бог зупинив сонце? Повідомте біблій$

ну істину.
� Чи можете ви сказати, що молитва Ісуса Навина вия�

вилася засобом вирішення проблеми, бо викликала
швидку допомогу Бога? Нехай учні обґрунтують свої
відповіді. Підведіть міркування дітей до такого:

У 14$му вірші цього розділу говориться про те, що
«...не було такого, як день той, ані перед ним, ані по
ньому, щоб Господь так слухав людського голосу, –
бо Господь воював для Ізраїля». Це був дивний факт
допомоги Бога. Ізраїльтяни боролися, а Бог дарував
перемогу. Ворог тікає з поля бою, ізраїльтяни б’ють
його, щоб здійснити Божий план. Потрібен ще час, не$
забаром стемніє, і вже не відрізниш своїх від чужих.
Тоді хоробрий вождь Ісус вигукує: «Стань, сонце, в
Ґів’оні, а ти, місяцю, ув айялонській долині!»(10:12).
У відповідь на таку коротку, але натхненну молитву (у
ній немає прямого звертання до Господа, але воно,
звичайно, мається на увазі) Господь Бог зупиняє на
небі сонце і місяць, що дає можливість ізраїльтянам
завершити поразку ворога.

� Який висновок з історії ми зробимо для себе? Пот$
рібно перебувати в постійному спілкуванні з Богом,
як це робив Ісус Навин. Молитва є засобом вирішен$
ня будь$яких проблем, тому що будь$які життєві про$
блеми ми віддаємо Господу. Повторіть біблійну істи$
ну уроку.

Практичне застосування (5$7 хв.)
Запитайте у своїх учнів, що таке молитва.

Поясніть, що молитва є розмовою з Богом. У ній ми
висловлюємо усі свої таємні думки, переживання, під$
носимо славу Богу, дякуємо Творцю. Молитва є звер$
танням до Бога з подякою або проханням. Вона також
є відгуком християнина на прочитане зі Слова Божого,
Біблії. Бог закликає нас до постійної молитви.

Але найдивніше, що Бог чує не тільки таких видатних
людей, як Ісус Навин. Він чує і нас. Головне, щоб ми са$
мі завжди були готові розмовляти з Господом.

Запропонуйте учням розділитися на пари і кожному
пригадати або придумати проблемну ситуацію з життя.
Потім поділитися з напарником своєю ситуацією і
знайти кілька способів її вирішення.

Нехай учні коротко помоляться парами і подякують
Богу за сьогоднішній урок, адже ми ще раз усвідомили
важливість молитовного спілкування з Господом.

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Вірш узятий із книги пророка Єремії. У ньому мі$

ститься порада, яку пророк одержав від Самого Бога.
Цей біблійний текст є своєрідною інструкцією до моли$
товного життя віруючої людини.

Щоб дізнатися, який саме вірш ми будемо розучува$
ти, потрібно розгадати заплутане послання.

Роздайте заплутаний вірш кожній команді. Для того,
щоб прочитати ключовий вірш, потрібно йти по лініях
від слова «Покликуй».

Подумайте про заохочення тих команд, що першими
справляться з завданням.

Творча робота (работа додому)
Нехай учні перемалюють у «Пам’ятку» і розфарбують

молитовні долоні з молитовного щоденника Робочого
зошита і напишуть ключовий вірш уроку.

Прикріпіть істину № 3 на сходинку «Плану».

Домашнє завдання (1 хв.)
1. Вивчити ключовий біблійний вірш.
2. Протягом тижня простежити, як молитва діє в їх$

ньому житті, чи чує їх Господь.
3. Закінчити творчу роботу «Руки в молитві».
* Повідомте учнів, що на наступному занятті їх чекає

сюрприз.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Усе, що Бог говорить і обіцяє – збувається. Людині
ж треба вчитися терпіння і вірити у виконання Божих
обітниць. Для нас є взірцем сьогоднішня історія з
книги Ісуса Навина.

Усе, що обіцяв Господь Авраамові, Ісаку і Якову, ми
бачимо втіленим під час служіння Ісуса Навина. По$
міркуйте над тим, наскільки Бог вірний Своєму сло$
ву, наскільки точний у виконанні обітниць. Він хоче,
щоб ми теж вчилися бути відповідальними у своїх
обітницях і не кидали слів на вітер. Оцініть себе – чи
завжди ви виконуєте те, що обіцяєте?

Опрацюйте розділи, що говорять про розподіл зем$
лі серед племен Ізраїлевих. Вивчіть карту розселення
племен, щоб познайомити з нею ваш клас.

Історична довідка, біблійний словник

Бог від початку Свого спілкування з Авраамом і до
самого розселення Ізраїля в Ханаані вів Свій народ,
оберігав його в єгипетському рабстві, піклувався в пу$
стелі. Бог вірний своєму слову, незважаючи ні на що.
Він виконав обіцяне. У Книзі Буття 12:1$3 записано за$
повіт Бога з Авраамом, у якому Бог обіцяє дати йому
багатства і матеріальні блага, розмножити його по$
томство, зробивши з нього великий народ. Також Бог
обіцяв дати Авраамові велике благословення – від
нього походитиме Спаситель світу, Месія, через Кот$
рого буде врятований і благословенний увесь світ.

У книзі Буття 17 Бог повторює Авраамові Свою
обітницю, а потім вона буде повторена і синові Авра$
ама, Ісаку, і його онуку, Якову. Усі слова Бога збули$
ся: ізраїльтяни ввійшли і завоювали обітовану зем$
лю. Тепер треба було розділити спадок для кожного
племені.

У розділі земель Бог подбав про такі важливі мо$
менти, як, наприклад, міста$сховища (Єг. 20). А про
плем’я Левія Бог визначив, що воно не повинне мати
окремого спадку землі, тому що його спадок – слу$
жіння Богу в домі Його (скинії чи храмі). Левитам бу$
ли виділені міста в спадку кожного племені. Їхнє зав$
дання було – наставляти народ і навчати слову Божо$
му (Повторення Закону 33:10).

У підсумку можна сказати, що нічого з обіцяного Бо$
гом не залишилося невиконаним.

Левити – нащадки третього сина Якова – Левія. Гос$
подь обрав Левитів для служіння Собі. З числа Левитів
були призначені священики – Аарон і його сини.

Заповіт – союз, угода.
Обітниця, обіцянка – зобов’язання виконати те, що

було обіцяне.
Обітована земля – землі, що були обіцяні Богом ізра$

їльтянам.

Підготовка наочних посібників

Знайдіть для вступу різні реклами (наприклад, шам$
пуню чи засобу для схуднення); прогноз погоди, про$
граму телепередач, трактат якої$небудь передвиборної
кампанії.

Приготуйте карту «12 племен Ізраїля», щоб розгля$
нути межі володінь кожного племені Ізраїлевого.

Приготуйте картку з біблійною істиною для «Плану
дій...»

Для творчості приготуйте все необхідне.
Не забудьте принести торт, ніж, серветки, чай.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть у клас раніше і приготуйте потрібні вам ма$
теріали. Розставте столи і стільці так, щоб було зручно
підходити до дошки. Повісьте карту. Торт поки що схо$
вайте, щоб у другій частині заняття він був для учнів
сюрпризом.

Час молитви (10 хв.)

Попросіть Господа бути присутнім на вашому занятті
і благословити кожного, як Він обіцяв у Своєму слові:
«...де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, – там Я серед
них» (Мт. 18:20).

Наприкінці заняття нехай помоляться всі бажаючі,
дякуючи Богу за Його вірність Своєму слову, Своїм
обітницям. Попросіть також допомогти бути схожим на
Нього і бути вірним своїм обіцянкам.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню «Як олень». Ска$
жіть, що спів – хвалить і прославляє ім’я Бога. Ми такі
немічні, слабкі, постійно маємо потребу в підбадьорен$
ні, підтримці Господа. Усвідомлюючи це, ми повинні бу$

УРОК 

4
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог вірний у Своїх обітницях

Ключовий вірш: «Нічого не було невиконаного з усього того доброго слова, що Господь говорив до Ізраїлевого
дому, $ усе збулося» (Ісуса Навина 21:45)

Мета: підлітки повинні знати, що Бог завжди вірний Своєму слову і виконує те, що обіцяв

Біблійна основа: Ісуса Навина 21:43$45

БОГ ВИКОНУЄ ОБІТНИЦІ
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ти особливо вдячні Йому за турботу і любов до нас, за
охорону і керівництво. Господь гідний слави, і тому ми
співаємо і прославляємо Його.

Біблійна тема на уроці

Вступ ( 5 хв.)

Покажіть учням приготовлені реклами.
� Як ви думаєте, що це? (Реклама).
� Що вона пропонує чи розхвалює?
Обговоріть зміст цих реклам.
Запитайте, що їх поєднує.
Спільне в них те, що всі вони щось обіцяють. Хто –

точний прогноз погоди, хто – ідеальну фігуру чи пиш$
не волосся, хто – захоплюючу передачу, показану вча$
сно, хто – зміни в країні на краще. Запитайте, чи зав$
жди виконуються ці обіцянки? Ні, на жаль, найчастіше
люди залишаються обманутими і не одержують того,
що їм так красиво пообіцяли.

У Біблії теж міститься багато обітниць, але це обіцян$
ки зовсім іншого виду.

Робота над темою (15$20 хв.)

Відкрийте з класом Біблії на книзі Ісуса Навина
21:43$45. Прочитайте ці вірші. Поставте класу такі за$
питання і вислухайте відповіді.

� Про що говорять нам ці вірші? (У них містяться під$
сумки завоювання і розподілу землі).

� Яким чином Господь віддав Ізраїлеві всю землю?
(Відповіді мають будуватися на підставі пройденого
матеріалу. Таким чином, ви побачите наскільки добре
засвоїли підлітки вивчений матеріал і самостійно чита$
ли Біблію).

� Згадайте, про що присягав Господь «їхнім батькам»?
� Наведіть приклади, що підтверджують слова «ніхто зо

всіх їхніх ворогів не встояв перед ними». (Підлітки по$
винні згадати завоювання Єрихона, Аю, скорення пів$
дня Ханаану й інші епізоди).

� Як ці вірші характеризують Бога? (Він виконує Свої
обітниці).

� Яку якість характеру Бога розкривають ці посилання?
(Вірність Бога).

� Завдання
Зачитайте Єг. 21:45 – «Нічого не було невиконаного з

усього того доброго слова, що Господь говорив до Із$
раїлевого дому, – усе збулося».

Розділіть клас на дві групи: одна буде знаходити і за$
читувати деякі з обітниць Бога, а інша – як вони були
виконані Господом. Сполучіть посилання обітниць Бога
і їхнє виконання. В ході роботи складіть таблицю (1
стовпчик – обітниці, 2 – їхнє виконання):

Обітниця 1: Буття 13:12$17; 17:1$8 – Бог обіцяє дати
Авраамові всю ханаанську землю і численне потом$
ство, а потім підтверджує заповіт. Буття 26:1$5 – Бог
обіцяє Ісаку, як обіцяв і Авраамові, його батькові, що
благословить і віддасть синам його землі, якими він
мандрує. Буття 28:11$19 – Боже підтвердження Якову
обітниці про землю і численне потомство.

Виконання обітниці: Єг. 21:43$45 – обітниця виконана,
тому що Бог дав землю обітовану потомству Авраама.

Обітниця 2: Вихід 3:6$8,17; 15:13$17 – Бог обіцяє, що
Сам поведе народ Свій у землю «святині Своєї»; всі на$
роди, що населяють землю обітовану, будуть тремтіти
від страху, коли Ізраїль увійде туди. Повторення Зако$
ну 8:7$10 – повторення цієї обітниці.

Виконання обітниці: Єг. 2:9$11,24; 5:1; 10:1$2 – всі
жителі, що населяли землі, обіцяні Богом ізраїльтя$
нам, тремтіти від страху при входженні і завоюванні
землі Ісусом Навином. Вони усвідомлювали, що Бог
веде цей народ.

Обітниця 3: Повторення Закону 6:17$19; 9:1$5; 11:23$
25; Вихід 33:2; 34:11 – Бог обіцяє Сам вигнати всі наро$
ди, що населяють Ханаан, за ідолопоклонство і нече$
стивість. Ізраїльтяни ж повинні завжди дотримуватися
заповідей Господа – ось умова для благодатного жит$
тя. Земля, де ступлять ноги євреїв – для Ізраїля.

Виконання обітниці: Єг. 24:8,11$13 – за твердою обіт$
ницею Бога народ опанував землею. Вивчаючи Біблію,
ми бачимо, що Бог завжди вірний у Своїх обітницях.

Обітниця 4: Числа 14:20$23,28$35,38; 20:8,11$13 – не$
послух Мойсея й Аарона став причиною того, що їм
Бог не дозволив увійти в землю обітовану; весь народ
буде покараний за неслухняність і помре в пустелі,
крім Калева й Ісуса Навина.

Виконання обітниці: Числа 26:63$65; Повторення За$
кону 3:23$26; 32:49$52 – все сталося саме так, як було
передвіщено Богом.

Обітниця 5: Числа 14:24,30 – Бог обіцяє Калеву вве$
сти його в землю і дати наділ землі у володіння.

Виконання обітниці: Числа 32:10$12 – Бог обіцяє Ісу$
су Навину, що введе його в землю обітовану Єг. 14:6$
14 – Калев увійшов у Ханаан і отримав землю у воло$
діння. Числа 26:65, Повторення Закону 31:7, 8 – Ісус
Навин став вождем Ізраїля після Мойсея. Тільки він і
Калев увійшли, за обітницею, в землю, обіцяну Богом.

� До якого висновку ми прийшли на підставі цього дос�
лідження? Підведіть підлітків до формулювання біблій$
ної істини. Потім запишіть її на дошці.

Ізраїльський народ, проваджений Богом, завоював
чудову землю, у якій тече молоко і мед. Потім Ісус На$
вин разом зі священиком Елеазаром і начальниками
племен розділили всі землі ханаанські між дванад$
цятьма племенами Ізраїлевими. (Розгляньте на карті
наділи 12 племен.)

Бог виконав усі Свої обітниці. І хоча минуло дуже ба$
гато років – Його обітниці не змінилися.

Це правильно і щодо сьогоднішнього часу. Всі сло$
ва Божі вірні й у нашому житті. Для нас – це приклад.
Ми – юні служителі Христові, і теж повинні вчитися
виконувати свої обіцянки, бути вірними в тому, що
пообіцяли Богу, рідним, друзям. Якщо ми чинимо так,
ми прославляємо ім’я Господнє і чинимо згідно зі
своїм званням – Божих дітей!

Практичне застосування (7$8 хв.)
Ваші підлітки визначили, що Бог вірний у Своїх обіт$

ницях.
� Як ми можемо застосувати цю істину у своєму житті?
Вислухайте їхні думки, а потім спрямуйте їхні мірку$

вання на те, що жити потрібно так, щоб не перешко$
джати виконанню у своєму житті Божих обітниць. За$
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пропонуйте посилання. Учні повинні знайти, прочитати
і визначити, як ці істини можна застосувати в їхньому
повсякденному житті.

Мт. 28:19$20 – Господь обіцяє бути завжди з тими,
хто вірить у Нього і свідчить (розповідає) про Спасите$
ля іншим людям.

Ів. 1:12$13 – віруючі в Христа мають, за обітницею,
владу стати дітьми Божими.

1 Ів. 1:9 – якщо віруючий признається перед Богом у
своїх гріхах, то він може бути впевнений у Господньо$
му прощенні й очищенні.

1 Ів. 5:13,14 – віруючі в Христа мають життя вічне.
1 Кор. 10:13 – Бог не посилає випробувань понад на$

ші сили; Сам полегшує їх нам.
Еф. 6:1$3 – якщо діти (незалежно від віку) слухняні

батькам і поважають їх – у цьому запорука їхнього дов$
голіття.

Євр. 10:19$23 – ми повинні жити так, щоб Божі обіт$
ниці діяли в нашому житті. Це значить, що ми повинні
вивчати Біблію, молитися, розповідати іншим про Бо$
га, перебувати в церкві, бути слухняними вдома, у
школі, скрізь, знаючи про те, що Христос помер за нас,
щоб ми були дітьми Божими і мали життя вічне.

Для Ізраїля єдиною умовою Божою в оволодінні зе$
млею була слухняність Богу, дотримання всіх запові$
дей (Повторення Закону 11:22). Для кожного з нас єди$
ною умовою дії Божої благодаті в житті є слухняність.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Біблійний вірш уроку взято з уривка, на якому побудо$

ваний урок. Він є логічним завершенням обговорення
теми уроку. Оформіть його у вигляді плаката чи сувою.

Творча робота (5$7 хв.)
Роздайте учням кольорову крейду і фломастери. Не$

хай напишуть ключовий вірш і біблійну істину уроку
(покажіть картку №4). Кольоровою крейдою нехай во$
ни зроблять нескладний орнамент – на свій смак.

Прикріпіть картку з біблійною істиною на «План дій»
на 4 сходинку.

Солодкий стіл (15 хв.)
Нагадайте класу, що минулого разу ви пообіцяли

сюрприз. Настав час дістати приготовлений для цього
моменту торт. Скажіть, що Бог вчить нас виконувати

дані обіцянки. Ви теж вчитеся бути відповідальним у
своїх обіцянках і тому пропонуєте закінчити урок за
чашкою чаю. Перед чаюванням помоліться молитвою
подяки за обітниці, що даровані Господом.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Опрацювати заняття 4.
3. Заповнювати молитовний щоденник.

Симеон

Наділи, дані племенам Ізраїлевим

Юда

Дан

Рувим

Веніямин

Завулон

Манасія

Гад

Єфрем

Іссахар

НефталимАс
ир

Любив Ісус людей понад усе,
Він був для них і залишився другом,
Не раз до їхніх поспішав осель,
Щоб зняти біль комусь, а чи недугу.

Та й люд ішов до Нього звідусіль
Почути правди, мудрості у Слові.
Він не жалів ні часу, ані сил –
Живим струмком текла Його розмова.

Вона й тече, бо теє джерело
Не годен час замулити чи стерти.
Хто з нього п'є, схиляючи чоло,
Стає, як Він, воістину безсмертним.

Сергій Рачинець
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно опрацюйте всі посилання уроку. Ви завер$
шуєте вивчення книги Ісуса Навина. Останній розділ
присвячений своєрідному підведенню підсумків жит$
тя цієї людини. У молодості Ісус Навин зробив пра$
вильний вибір – він пішов за Господом, був вірний Бо$
жим словам (Єг. 1:7$8). Як він навчився приймати
правильні рішення, робити правильний вибір?

Що таке вибір? У значенні цього слова лежить по$
няття відбору чого$небудь потрібного, найкращого на
даний момент. Людина постійно стоїть перед вибо$
ром. У дитинстві – з ким гратися, у юності – де прово$
дити свій час, як вчитися – добре чи погано, ставши
дорослим, яку професію обрати, з ким одружитися і
т.д. Але головний вибір, перед яким ми стоїмо, поля$
гає ось у чому: присвятити своє життя Господу чи йти
по життю своєю дорогою?

Історична довідка, біблійний словник

Ісус Навин був одним з 12 розвідників, яких Мой$
сей відправив для дослідження ханаанської землі.
Минуло не одне десятиліття з тих пір, і ось знову на$
род стоїть біля кордонів обітованої землі. Першою
перешкодою на дорозі в Ханаан став Йордан, а потім
прикордонне місто Єрихон. Для успішного переходу
через ханаанські рубежі знову висилається розвідка:
дізнатися, як укріплені стіни, ворота, вежі Єрихона,
який там військовий гарнізон, а також який настрій
жителів. Ісус Навин чинить мудро, відправивши таєм$
но двох розвідників, очевидно пам’ятаючи про бунт,
що підняли проти нього і Калева інші десять спосте$
рігачів. Бог звів разом розвідників і ханаанеянку на
ім’я Рахав – жінку легкої поведінки, якій, проте, нале$
жало стати під прапори війська Бога Ізраїля. Завдяки
кмітливості цієї жінки розвідники врятувалися. Вона
сказала незвичайну фразу: «Господь дав вам цей
Край» (Єг. 2:9). У цих простих словах була виявлена
її віра у Всемогутнього Бога.

Ісус Навин був людиною дії, і отримавши веління від
Бога, він невідкладно переводить народ через Йор$
дан. Він вирішив вірно дотримуватися Божих вказі$
вок, і всі благополучно переходять ріку по сухому.
Сам Бог веде Ісуса і народ.

Взяття Єрихона – ще одна сторінка надзвичайних
Божих справ. Господь обіцяв Навину перемогу й ого$
лосив, що «віддає» Єрихон у його руки.

План битви був дуже незвичайний: усім озброєним
чоловікам і Ісусу Навину треба було протягом 6 днів
по разу на день обходити місто, при цьому семи свя$
щеникам, що йдуть попереду ковчега, треба нести
сім сурм із баранячих рогів і дути в них. У сьомий
день треба обійти Єрихон 7 разів, і при голосному
«вигуку» усього народу стіни міста впадуть. Коли це
було точно виконано, Єрихон був узятий і зруйнова$
ний! Врятувалася лише Рахав і її рідні.

Після покарання Ахана Бог повернув ізраїльтянам
Своє добре ставлення. І Ай незабаром був узятий.
Потім багато міст упали, скорившись армії Ісуса На$
вина. Але головне тут було те, що Ісус обрав, Кому
служити – Богу. Це було правильне рішення. Напри$
кінці свого життя він звертається до народу і знову
говорить про свій вибір: «Я та дім мій будемо служи$
ти Господеві». Ісус Навин помер у віці 110 років у
своєму наділі. До кінця своїх днів він був вірний своє$
му рішенню і залишився добрим Божим служителем.

Сихем – (євр. «горб»), місто між горами – Ґілбоа на
півночі і Карізімом на півдні. Саме місто було розта$
шоване в наділі Манасії, ділянка Сихема прилягала
до гори Єфремової.

Ґілбоа, Карізім – гори біля Сихема, що стоять нав$
проти одна одної. Це місце було природним амфі$
театром, а тому всі слова, зачитані Ісусом із Закону,
було добре чути кожній людині (Єг. 8:33$35).

Ай (євр. «руїни») – місто поблизу Бет$Ела. На час
підкорення Ханаану був укріпленим містом з 12 тис.
жителів, якими правив цар.

Тімнат?Серах – місто на горі в наділі Єфремовім, де
похований Ісус Навин.

Колаж – в образотворчому мистецтві: з’єднання в
одній композиції матеріалів різної фактури і кольору.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте посібник для вивчення біблійного вірша.
Ми рекомендуємо написати його на стилізованих схід$
них будиночках, по значеннєвій фразі на кожному.

Для творчої роботи приготуйте папір різної фактури
і кольору (газети, вирізки з журналів, фантики, кар$

УРОК 

5
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми навчилися приймати правильні рішення

Ключовий вірш: «...виберіть собі сьогодні, кому будете служити, – чи богам, яким служили ваші батьки, 
що по тому боці Річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо 
служити Господеві» (Ісуса Навина 24:15)

Мета: підлітки повинні знати, що правильні рішення завжди ґрунтуються на Слові Бога

Біблійна основа: Ісуса Навина 24:1$29

ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ



Я – посланник Христа для мого покоління 19

тон), шматочки тканини і
шкіри, клей, ножиці,
фломастери – все це зна$
добиться для вигото$
влення колажу.

Приготуйте картку з бі$
блійною істиною №5.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Радісно вітайте ваших учнів. Схвально висловіться
про те, що учні виявляють старання й ентузіазм, ба$
жаючи стати добрими служителями на ниві Божій. Під$
бадьорте їх. Запропонуйте поділитися спостереження$
ми зі Слова Божого. Повторіть вивчені вірші.

Час молитви (10 хв.)

Помоліться на початку уроку ви. Попросіть Господа
підготувати серця всіх присутніх до вивчення Біблії. Та$
кож просіть Бога про водійство, про розуміння і за$
стосування Його Слова в житті.

Наприкінці уроку нехай помолиться ваш помічник.
Подякуйте Господу за те, що Він дав нам таку прекрас$
ну можливість – іти за Ним і бачити Його дії у своєму
житті.

Завершіть заняття молитвою, усі разом подякуйте
Богу за те, що Він вчить нас приймати правильні рі$
шення.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте на початку заняття пісню, що ви співали
минулого уроку, – «Багато пісень на землі». Нехай пе$
ред піснею діти назвуть кілька причин, за що ми може$
мо прославляти і хвалити нашого Господа.

Біблійна тема на уроці

Вступ (3$5 хв.)

Сьогодні урок почнеться не зовсім звичайно. Зачи$
тайте уривок з української народної казки «Про моло$
дильні яблука і живу воду». Скажіть, що фольклор – це
скарбниця мудрості; багато поколінь виховано на каз$
ках. Казка – це вигадка, але в ній часом є дуже розум$
ні ідеї. Ця казка починається традиційно: жив собі цар,
у нього було 3 сини.

Цар постарів і осліп, але чув, що за тридев’ять зе$
мель, у тридесятому царстві є сад з молодильними
яблуками і криниця з живою водою. Якщо з’їсти ста$
рому таке яблуко – помолодіє, а сліпому тією водою

очі промити – прозріє. Ось три сини по черзі взялися
добути батькові$цареві ті скарби. І кожен з них до$
їжджав до перехрестя трьох доріг. Читаємо: «Лежить
на роздоріжжі камінь, на ньому напис вибито: «Пра$
воруч поїдеш – себе збережеш, коня втратиш. Ліво$
руч поїдеш – коня збережеш, себе втратиш. Прямо
поїдеш – одружишся». Помізкував царевич і вибрав:
«Поїду$но я...»

� Куди поїхали б ви? Було б це правильним рішенням?
Які рішення ми вважаємо правильними? (Нехай висло$
вляться всі учасники обговорення).

Давайте звернемося за правильними відповідями до
Божого Слова.

Робота над темою (20 хв.)

Нехай учні відкриють Біблії і прочитають Єг. 24:1$29
і дадуть відповіді на запитання.

� Яке рішення прийняв Ісус Навин перед завершенням
свого життєвого шляху (назвіть і зачитайте посилання)?

«А я та дім мій будемо служити Господеві».
Чому Ісус Навин прийняв саме таке рішення? Обґрун�

туйте. (Любив Бога і твердо вірив у Нього, був цілком
відданий Йому. Він переконався, що шлях проходжен$
ня за Богом – шлях нелегкий, проте благословенний).

� Яке рішення прийняв весь народ?
Вірші 16, 21, 24 – триразово пообіцяв служити Богу і

слухатися Його голосу.
� Що спонукало народ прийняти таке рішення?
� Чи було це правильним вибором?
Якщо проаналізувати життєвий шлях Ісуса Навина,

то можна зі впевненістю сказати: цей чоловік рідко
помилявся. Він був відданий Господу, бачив мету, що
Бог поставив перед ним – ввести народ у землю обі$
товану і розподілити її. Ісус Навин для нас, віруючих,
є реальним взірцем – взірцем мужності, віри, слухня$
ності і присвяти. Словом, – взірцем доброго служите$
ля Божого.

Ми у своєму житті теж часто стоїмо «на роздоріжжі»
і думаємо, яке рішення буде правильним.

� Завдання
� Як ви вважаєте, як віруючій людині навчитися прий�

мати правильні рішення? Дослідження життя і служіння
Ісуса Навина допоможе в цьому.

Розділіть всіх присутніх на групи по 2$3 особи. Роз$
дайте посилання. Дайте 10$15 хв. на роботу в групах.
Потім нехай групи зачитають свої висновки. Ви повин$
ні будете спрямувати їхні відповіді в правильне русло.

1) Вихід 24:12$18 – присвятити себе Богу. (Напишіть
це на дошці.)

Ісус – служитель. Він свідок того, як Бог давав
Закон, можливо, чув голос Бога і виразно бачив славу
Божу на Сінаї, служив при скинії (Вихід 33:9$11). Щоб
уміти приймати правильні рішення, треба спілкувати$
ся з Богом. Першим, у кого шукав поради Ісус Навин,
був Бог. Сьогодні ми читаємо Слово Боже – Біблію, і
це важлива частина спілкування з Богом. Тільки чи$
таючи, міркуючи над Словом і вивчаючи його, можна
побачити відповідь Бога на те чи інше запитання в на$
шому житті. Через Своє Слово Бог показує нам на пра$
вильне рішення. Молитва – безпосереднє, тісне спіл$
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кування з Богом. Бог чує всі наші молитви, але нехай
вони будуть щирі, свіжі, повні довіри, не будуть нуд$
ним обрядом. У книзі Ісуса Навина ми знаходимо сло$
ва Самого Бога щодо духовного спілкування з Ним
(1:8): «буде щастити тобі,» якщо... (прочитати). Слова
Мойсея – це тепер не просте напуття, а навчання, над
яким потрібно міркувати, думати.

2) Єг. 3$4 – цілком довіряти Богу. (Напишіть це на
дошці.)

Перехід через Йордан. Ісус цілком корився керівниц$
тву Бога, а народ – Ісусу, і тому всі чудово подолали
Йордан – першу перешкоду на дорозі до землі обітова$
ної. Повна довіра Богу завжди повертається сторицею.

� А ми, коли хочемо прийняти яке�небудь рішення, – чи
цілком довіряємо Господу, чи вважаємо, що більшість
своїх проблем можемо вирішити самі? (Вислухати від$
повіді.)

3) Єг. 6 – слухняність Богу. (Напишіть на дошці.)
Взяття Єрихона. Напевно, як військовій людині, Ісусу
потрібен був надзвичайний послух, щоб не розгорнути
військовий конфлікт, а просто ходити навколо міста
слідом за процесією священиків, що несуть ковчег за$
повіту.

Слухняність – це ключ до перемоги. У своєму житті
ми стоїмо кожен перед своїм Єрихоном. Ісус Навин
знав Бога, а Бог знав і бачив серце цього вірного слу$
жителя. Він віддав Богу ініціативу в узятті Єрихона, і це
було правильним рішенням.

Практичне застосування (10$15 хв.)
Зачитайте останнє наставляння Ісуса Навина (24:14$

15). Підсумки його життя: все своє життя я і мій дім
служили Богу. Я відходжу, але навіть тепер, у старості,
повторюю: «я та дім мій будемо служити Господеві».
Звичайно, це було правильне рішення. І Господь був з
ним усе життя, як і обіцяв. Ісус Навин дожив до глибо$
кої старості (110 років), був шанований усіма в народі,
а коли помер, його поховали з почестями. Ісус знав, як
важливо вміти приймати правильні рішення – рішення
служити Господу Богу, і тому наполягав, щоб народ
прийняв чітке рішення: «виберіть собі сьогодні, кому
будете служити». Справа в тому, що деякі ізраїльтяни
вже «стояли на роздоріжжі», тобто не твердо йшли за
Господом, а носили з собою ідолів (24:23). Їм треба бу$
ло визначитися остаточно, з ким вони.

� А ви вже зробили свій вибір? Кому ви служите?
У нашому сьогоднішньому житті важливо знати, чо$

му вчить приклад Ісуса Навина. Бог хоче, щоб ми сьо$

годні вміли приймати правильні рішення. Наприклад,
довіритися Ісусу Христу як своєму Спасителеві – це
правильне рішення. А Ісус Христос дав своїм послідов$
никам чудову обітницю – Мт. 28:20.

� Що ми можемо зробити, щоб навчитися приймати пра�
вильні рішення:

1) присвятити себе цілком Господу;
2) довіряти Йому;
3) бути слухняним Його волі.
Відведіть час, у який молоді люди подумають і само$

стійно дадуть відповіді на такі запитання.
� Що мені треба робити, щоб присвятити себе Богу, тоб�

то бути Його служителем?
� Як мені чинити, щоб бути вірним Богу, як Ісус Навин?
� Я вважаю, що мені потрібно багато трудитися над со�

бою, щоб бути слухняним волі Господа. З чого мені почи�
нати?

Дивно, але Ісус Навин має те ж ім’я, що й Ісус Хри$
стос. Ісус означає «Господь – спасіння» чи «спаси$
тель». Христос – Спаситель світу, а Навин – спаситель
свого народу. Ісус Христос і сьогодні спасає тих, хто
кличе до Нього, а Навин і сьогодні залишається пов$
чальним взірцем для нас.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Вірш уроку взятий з контексту історії. Як і для Ісуса

Навина, для нас важливо визначити: кому я і мій дім
будемо служити. Іноді за суєтою справ ми забуваємо,
кому служимо. Головне – завжди пам’ятати про те, що
ми – Божі служителі і повинні служити Господу Ісусу
Христу, а не своїм власним бажанням.

Розставте будиночки і вивчіть вірш.

Творча робота (15 хв.)
Роздайте учням усі необхідні матеріали. Нехай у

своїх пам’ятках учні зроблять колаж «будиночок з ві$
концем, що відкривається». У відкритому вікні нехай
напишуть біблійну істину уроку, а на першій сторін$
ці – ключовий вірш уроку.

Нагородіть за найоригінальніші роботи невеликими
призами. Прикріпіть картку з біблійною істиною №5 на
відповідну сходинку в «Плані».

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Написати лист невіруючому другу на тему «Я знаю,

яке рішення правильне». У ньому потрібно буде описа$
ти свій вибір і обґрунтувати його.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

У житті християн трапляються ситуації, коли нам
страшно, але це зовсім не означає, що ми погані слу$
жителі. Бог не чекає від нас стовідсоткового вміння
всього. Він хоче, щоб ми усвідомлювали свою безпо$
радність і потребу у Його керівництві. Бог завжди по$
руч з тим, хто шукає Його допомоги, хто покладає всі
свої сподівання на Нього.

І ще один важливий урок з історії про Гедеона: Бог
хоче, щоб ми були сміливими і не боялися навіть у най$
небезпечніших ситуаціях.

Пропонуємо для залучення підлітків до роботи над
темою використовувати у вступі «Мозковий штурм» –
ефективний метод колективного обговорення. Підліт$
ки будуть висловлюватися самі і вислуховувати думки
своїх однокласників.

Історична довідка, біблійний словник

Протягом 300 років з дивною послідовністю повто$
рюються ті самі події. Ізраїльтяни відхилялися від
шляхів Божих – чинили зло перед очима Господа,
тобто служили ідолам. Потім була відплата Господня:
народ опинявся в руках ворогів. Народ усвідомлював
своє тяжке становище, каявся перед Богом у гріхах і
просив Його про допомогу і заступництво. Тоді Бог
«ставив» (обирав) суддю, тобто пророка$керівника з
народу. Цей суддя піднімав народ на боротьбу, вирі$
шував внутрішні питання – і наставав період благо$
денства. Усього в Ізраїлі було 14 суддів. Не завжди в
них усе виходило добре. Бувало, і при житті судді на$
род схилявся до ідолів, а вже без судді і поготів.

Гедеон був покликаний Богом на суддівство під час
чергового відступництва Ізраїля. Сім років утисків мі$
діянітян – таке було Господнє покарання за ідолопо$
клонство.

Мідіянітяни – кочове плем’я, що прийшло з узбе$
режжя Акабської затоки. Вони переганяли свої стада
по всій території від Арабаха до Трансйорданії. Об’єд$
навшись з жителями сходу, як видно, з аммонітяна$
ми, моавітянами, а також з Амаликом, Едомом, вони
були численні, як полчища сарани. Вони не окупували
землі ізраїльтян, а вторгалися і грабували їх. Вони
з’являлися, як правило, під час дозрівання врожаю і
витоптували своїми чередами оброблені поля євреїв.

Земля після їхньої навали залишалася зовсім спусто$
шеною, як після навали сарани. Нарешті ізраїльтяни
прийшли в такий розпач, що «кликали» до Господа,
просячи порятунку.

Гедеон – (євр. «розвідник, лісоруб») син Йоаша,
аві$езріянина, з племені Манасії.

У Посланні апостола Павла до євреїв Гедеон назва$
ний одним з великих мужів віри. Слухняність Господу,
віра, сподівання на Бога і сміливість стали прикладом
для прийдешніх поколінь євреїв і для нас, християн.

Підготовка наочних посібників

Зробіть за кількістю учнів копії завдання для повто$
рення.

На цьому уроці ви об’єднаєте час творчості і вив$
чення біблійного вірша. Ми пропонуємо вам вигото$
вити з ігрової глини таблички із символами уроку і
написати потім на них біблійний вірш. Виготовлення
ігрової глини і хід роботи описаний у розділі «Творча
робота».

Приготуйте картку з біблійною істиною цього уроку.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

З радістю зустрічайте своїх учнів. Висловлюйте за$
цікавленість їхніми справами, запитуйте в них про но$
вини, про навчання, служіння і коло їхніх інтересів.
Запропонуйте їм поділитися спостереженнями зі що$
денного читання Біблії. Запитайте, як вони застосову$
ють біблійні істини в житті, що вдається, а що ні, у чо$
му мають труднощі.

Час молитви (10 хв.)

Перед молитвою нагадайте дітям, що Бог зібрав вас
сьогодні для того, щоб ви вчилися читати Слово Боже
і застосовувати істини з нього в житті.

Розділіть підлітків на дві групи: юнаків і дівчат.
Юнаки будуть молитися на початку уроку, а дівчата
завершать заняття молитвою.

Спонукайте дітей молитися за довіру Богу навіть то$
ді, коли буває дуже страшно і незрозуміло, чому Гос$
подь допускає такі труднощі у житті. Нагадайте про Ге$
деона і його страх, а також про те, що коли він цілком
довірився Богу, увесь страх пропав. Бог хоче, щоб ми

УРОК 

6
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми не боялися перед лицем небезпеки, як Гедеон

Ключовий вірш: «...Не бійся, з тобою$бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, 
і правицею правди Своєї тебе Я підтримаю» (Ісаї 41:10)

Мета: підлітки повинні знати, що коли поруч Бог, їм нічого боятися

Біблійна основа: Суддів 7

«НЕ БІЙСЯ, З ТОБОЮ!БО Я»
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вчилися бути сміливими у всіх обставинах і покладали$
ся на Нього, як це робив Гедеон.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте на початку уроку пісню «Радість у Хрис$
ті». Запитайте, яка найбільша радість, що дав Бог
кожному з них минулого тижня.

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Ти є скала мого
спасіння». Скажіть, що всі наші переживання ми мо$
жемо скласти біля ніг Христа і Він допоможе нам їх
подолати, а також допоможе нам у важких ситуаціях.

Повторення (10 хв.)

Знайди правильну відповідь і з’єднай частини:

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Для того щоб привернути увагу класу до теми, ско$
ристайтеся методом «Мозкового штурму». Його пра$
вила такі:

� висловлювати якнайбільше ідей у ході обговорення;
� не обговорювати нічиїх висловлювань;
� не критикувати відповіді інших;
� ідеї учасників обговорення можуть повторюватися;
� запропоновані ким$небудь ідеї потрібно розши$

рювати, розвивати;
� всі ідеї повинні фіксуватися секретарем;
� правильні відповіді й ідеї визначаються тільки

наприкінці обговорення.
«Мозковий штурм» (час роботи – 10$12 хв.):
Назвіть проблему: «Як навчитися бути сміливим у

критичній ситуації?»
☛ Запропонуйте учасникам висловити свою думку

на цю тему.

☛ Виберіть секретаря, що буде фіксувати на дошці
всі пропозиції в порядку їхнього надходження.

☛ Не вносьте у висловлювання підлітків ніяких ко$
рективів. Спонукайте учнів висловлювати свою дум$
ку. Для підтримки обговорення скористайтеся запро$
понованими запитаннями:

� Що таке сміливість?
� У яких ситуаціях її необхідно виявляти?
� Чи завжди потрібно бути сміливим, чи тільки в пев�

них обставинах? Обґрунтуйте.
� Смілива людина, – яка вона?
Запитайте у ваших підлітків про те, з якими побою$

ваннями стикалися вони, чого бояться в житті більше
за все. Довідайтеся, як вони переборювали свій страх.

Повідомте, що в Біблії є чимало героїв, які теж учи$
лися переборювати свій острах, боязкість, а як вони
це робили, довідаємося, досліджуючи сьогоднішню
біблійну історію.

Робота над темою (15 хв.)

Розділіть групу на дві команди. Одна буде працювати
над 6 розділом Суддів, а друга – над 7 розділом. Дайте
час для читання тесту. Обговорюючи тему, використо$
вуйте такі запитання:

� Чому Гедеон молотив пшеницю в виноградному чави�
лі? Як розуміти: «щоб заховатися перед мідіянітянами»?

� Як характеризують Гедеона ці слова «моя тисяча най�
нужденніша..., а я наймолодший у домі батька свого»?

� Що найбільше злякало Гедеона при зустрічі з Анге�
лом Господнім?

� Як він подолав свій страх?
� Чому він зруйнував жертовник Ваалу вночі?
� Як нове ім’я – Єруббаал – характеризує цього чоло�

віка?
� Як характеризує Гедеона вірш 6:34? Обґрунтуйте від�

повідь.
Гедеон засурмив у сурму, тобто дав закличний сиг$

нал до військового збору. Страх відступив, він вирішує
довіритися Богу і виправдати слова Ангела – «хороб$
рий муж».

� Чому Гедеон просив у Бога знамення?
� Що змусило його ще раз просити в Бога знамення�

підтвердження? Чи свідчить це, що він знову вагається?
Можливо, він і не вагається, але, як усяка людина,

хотів повного свідчення в Божому проводі. Такі вже ми,
люди, завжди хочемо мати повну гарантію.

� Які докази ми знаходимо в 7 розділі на користь того,
що перед лицем небезпеки, яка насувалася, Гедеон не
боявся, але цілком довірився Богу?

� Під командуванням Гедеона 32 тисячі воїнів табо$
рували, готуючись до бойових дій з мідіянітянами;

� За велінням Бога, Гедеон відправляє всіх лякливих
і боязких додому (пішло 22 тис.);

� Гедеон під проводом Бога обирає з решти 10 тисяч
воїнів тих, хто буде боротися з мідіянітянами;

� 300 воїнів – такий загін, що поведе Гедеон на бій з
132$тисячним військом мідіянітян. Це веління Господа,
і Гедеон виконує його точно;

� уночі він зі своїм слугою проникає в стан ворога і
довідується про благополучний результат бою зі сну,
що розповів мідіянітянин;

1. Ця людина ввела народ в
обітовану землю

2. Земля була розділена між
3. Він завжди допомагав Ісусу

Навину
4. Там Ісус Навин зібрав народ

востаннє
5. Хитрістю випросили собі життя
6. Йому було велено вивести народ

з рабства
7. Місцевість, над якою зупинилися

сонце і місяць
8. П’ять царів, що уклали угоду

проти Ізраїля, були
9. Його стіни впали без бою
10. Ізраїльтяни перейшли його по

сухому
11. Там похований Ісус Навин
12. Місце першого таборування

ізраїльтян
13. Символ Божого проводу
14. Ключ до перемоги над

ворогами
15. Ріг, у який дув кожен священик

12 племенами
Ізраїля

Ґілґал

Сихем

Мойсей

Сурма (Шофар)

Ковчег Заповіту

ґів’онітяни

Ісус Навин

Бог

Слухняність

Ґів’он,
Айялонська
долина

Єрихон

Тімнат$Серах

амореяни

Йордан
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� Гедеон готує дивні знаряддя для бою – порожні
глеки, смолоскипи, сурми;

� оточує мідіянітянський табір з таким непідходя$
щим для війни «озброєнням» у руках, першим кидає
клич: «Меч за Господа та за Гедеона!»

� Який підсумок бою?
Мідіянітяни, захоплені зненацька, злякалися звуків

сурм і раптового світла від смолоскипів, що обрушили$
ся на них з усіх боків. Їх охопила паніка. У сум’ятті, що
піднялося, вони кинулися один на одного. Величезне
військо було знищено... самим собою, а тих, що кину$
лися тікати – наздогнало військо Гедеона.

Бог використовує мале – загін з 300 чоловік, острах і
непевність Гедеона перетворює в сміливість. Нерішу$
чий селянин Гедеон, що зовсім недавно обмолочував
пшеницю в точилі для винограду таємно від очей мідія$
нітян, стає хоробрим воєначальником.

� Чому ж Гедеон не побоявся з таким малим загоном,
так ще і настільки дивно екіпірованим, виступити проти
переважаючого чисельністю противника?

Він цілком довірився Господу.
� Який же висновок?
Головний засіб у боротьбі зі страхом – це повна дові$

ра Богу, як це робив Гедеон.

Практичне застосування (7$8 хв.)
� Який же урок з цієї історії ми можемо взяти для себе?

(Вислухайте відповіді). Повторіть біблійну істину.
� Бог вчить нас цією історією цілком довірятися Йому.

Як це можливо зробити?
* Насамперед – усвідомити, що самотужки спасти

себе неможливо, як без допомоги Господа не врятува$
ли б себе ізраїльтяни від ярма мідіянітян.

* Дозволити Господу діяти, усі проблеми і страх у
молитві віддати Йому.

* Завчати біблійні вірші (і наш сьогоднішній у тому
числі) – бо вони є нагадуванням про допомогу Бога,
про те, що Він завжди поруч.

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
Сьогодні ви сполучите цей вид роботи з творчою ро$

ботою. Нехай підлітки знайдуть цей вірш у Бібліях.

Творча робота (15 хв.)
Запропонуйте вашим учням сьогодні виготовити таб$

лички$барельєфи (напівоб’ємне зображення) і написа$
ти на них ключовий вірш уроку. Для роботи вам знадо$
биться ігрова глина. Рецепт ігрової глини: 2 чашки солі

«Экстра», 2 чашки борошна і 1 чашка води (для групи з
25 чоловік вам знадобиться 1 кг борошна, 1 кг солі і
приблизно 600$700 мл води). Змішайте сіль і борошно,
а потім додайте воду і замісіть тісто. Потім перекладіть
його в поліетиленовий пакет і покладіть в пластиковий
контейнер, щоб воно не засохло. Тісто потрібно готува$
ти з вечора, щоб у ньому виступила клейковина, тоді
воно буде еластичнішим.

Хід роботи:
✦ зі шматка глини розкачайте прямокутну пластину

розміром 10 х 18 см товщиною не менше 0,5$0,7 мм;
✦ перекладіть пластину на фольгу, тому що після

висихання вона буде випалюватися в духовці;
✦ скачайте невелику кульку, розріжте навпіл, при$

кріпіть до пластини одну половинку, надайте їй форму
глечика, витягніть з тіста горлечко, потім скачайте і
прикладіть до глечика ручку;

✦ із зубочистки зробіть символічний смолоскип, на$
мотавши на кінчик нитку, добре змазану клеєм ПВА;

✦ з невеликого шматочка тіста виліпіть ріг$сурму і
теж прикладіть до глечика (див. малюнок);

✦ тепер напишіть стеком (загостреною паличкою)
текст ключового вірша;

✦ нехай підлітки перекладуть на фольгу свої пла$
стинки$барельєфи для просушування на один тиждень
у таке місце, де їх не будуть чіпати, наприклад, на шафу.

На наступному занятті (через тиждень) нехай учні за$
беруть свої вироби, і дома випалять їх у духовці на ма$
ленькому вогні протягом 40$45 хвилин (до набуття
необхідного кольору – світлої чи темної глини).

Домашняя работа (1$2 хв.)
1. Виконати всі завдання в Робочому зошиті.
2. Вивчити ключовий вірш.
3. Заповнювати молитовний щоденник.

«...не бійся, з тобою$
бо Я, і не озирайсь,

бо Я Бог твій!
Зміцню Я тебе, і тобі
поможу, і правицею
правди Своєї тебе Я

підтримаю» 
Ісаї 41:10
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Поміркуйте про своє ставлення до гріха. Чи боретеся
ви з ним, чи миритеся з його існуванням у своєму житті?

Вивчіть історію Самсона і те, як він ставився до гріха.
Особистість Самсона неординарна, вражає розмахом,
силою, впевненістю, а також духовними злетами і па$
дінням. Багато чого незрозуміло в його долі: чому він
так чинив, що змусило його довірити свої секрети Де$
лілі, чому він так часто ризикував своїм життям і зара$
ди чого? Гріх зруйнував його життя з тієї причини, що
він ставився до нього легковажно, недооцінюючи його
руйнівну силу.

Гріх – небезпека, якою не можна нехтувати, допуска$
ти її у своє життя. Нехай навіть найменший, він може
непомітно повести вас від Бога, спричинити собою ве$
ликі і серйозні наслідки.

Історична довідка, біблійний словник

Правління Самсона збігається із сьомим за рахунком
відступництвом Ізраїля від Бога. Тепер ізраїльський на$
род потрапив під гніт филистимлян, причому на до$
сить тривалий час – 40 років, аж до перших років ца$
рювання царя Давида.

Самсон був суддею 20 років. Господь обрав його бу$
ти суддею Ізраїля ще до народження. Батьки Самсона
знали, що він буде назореєм Божим «від утроби»,
призначеним почати спасати Ізраїль від влади фили$
стимлян. Самсон був наділений Богом незвичайним
даром: він виділявся величезною фізичною силою. Це
був видимий прояв Божої участі в його житті. Але сила
ця була дарована йому Господом для певної мети: бо$
ротьби з ворогами – филистимлянами.

Звичайно, життя Самсона свідчило про те, що часто
він безтурботно ставився до гріха. Гріх непомітно про$
ник у його життя і приніс безліч неприємностей (Суддів
16:21,25). Але все ж таки Самсон опам’ятався, згадав
про Господа і Бог дозволив йому пожертвувати власним
життям заради спасіння свого народу (Суддів 16:28$30).

Филистимляни – народ, що згадується ще в книзі
Буття 10:13$14. Вони були давніми ворогами і багато$
річними гнобителями ізраїльтян.

Назорей – євр. «присвячений, відділений» – людина,
що дала обітницю присвяти Богу на якийсь час чи на
все життя. Обітницю назорейства могли давати як чо$

ловіки, так і жінки. Обітниця містила в собі: відмову від
спиртних напоїв, від гоління голови, заборону набли$
жатися до мертвого тіла та ін. (Числа 6:1$21).

Підготовка наочних посібників

Принесіть невелику каструлю з кришкою і різнобарв$
ні вовняні нитки різної довжини. Нитки розвісьте на
ободку каструлі так, щоб вони були однакової довжи$
ни. Накрийте каструлю з нитками кришкою. Це «Спа$
гетті» – гра для повторення.

Для вступу принесіть книгу з зображеннями отруй$
них змій.

Приготуйте картку з біблійною істиною № 7.
Для творчості виготовте аплікацію «Миші і сир». Також

приготуйте лекала миші і сиру, клей, ножиці, фломасте$
ри і кольоровий папір двох кольорів: сірого і жовтого.

Купіть для частування 200$300 г голландського сиру.
Наріжте його тонкими скибочками і викладіть на тарілку.

Хід уроку

Привітання (3$5 хв.)

Зустрічайте дітей, поговоріть з ними про минулий
тиждень, про їхні успіхи.

Перевірте щоденники читання Біблії і Робочі зошити.
Для того, щоб ваші учні не втратили інтерес до нав$

чання, час від часу заохочуйте їх за ретельно виконане
завдання, за щоденник читання Біблії, за акуратні
пам’ятки.

Нагадуйте, що служителі Христові вчаться бути ста$
ранними і, стикаючись із труднощами, не втрачають
терпіння в досягненні мети.

Час молитви (10 хв.)

Перед уроком роздайте учням на вибір картки двох
кольорів.

Ті, хто вибрав один колір, моляться на початку уроку,
ті, хто інший – наприкінці.

У заключній молитві запропонуйте учням особливо
молитися за очищення від гріхів, щоб Господь показав
кожному його гріхи і простив йому їх.

Час співу (10 хв.)

Спочатку заспівайте ті пісні, що запропонують учні,
які молилися на початку заняття, наприкінці – ті, які за$

УРОК 

7
Біблійна істина: Біблія вчить, що гріх розділяє людину з Богом

Ключовий вірш: «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!»
(Римлян 6:23)

Мета: підлітки повинні знати, який небезпечний гріх і які його наслідки

Біблійна основа: Суддів 13$16

СИЛЬНИЙ, 
АЛЕ СЛАБКИЙ САМСОН
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пропонують учні, що моляться в кінці заняття.
У середині уроку, після роботи над темою, заспівай$

те пісню «Шукайте найперш».
Скажіть учням, що Бог чекає нашого схиляння перед

Ним і сповідування наших гріхів. Це має бути в нашому
житті не тому, що Бог жадає влади чи нашого прини$
ження, а тому, що Він любить нас і не хоче нашої заги$
белі через гріх.

Повторення – гра «Спагетті» (10 хв.)

Розділіть групу на 2 ко$
манди. Ви будете ставити
запитання командам по
черзі. За кожну правильну
відповідь команда одер$
жує право витягнути «спа$
гетті» (нитку), не відкри$
ваючи при цьому кришку. Кожну свою нитку$»спагетті»
команда буде зв’язувати з попередньою. У якої коман$
ди нитка вийде довша, та і виграла.

У цій грі усі рівні, тому що всі будуть бачити лише од$
накові кінці ниток. Ніхто не знає, які вони довжиною,
тому виграти може кожна з команд.

Подбайте, щоб кількість ниток відповідала кількості
ваших запитань.

Ось приблизний список запитань, але їхню кількість
відрегулюйте самі:

1. Ім’я людини, яку Бог покликав боротися з мідіяні$
тянами. (Гедеон)

2. Місце проживання Гедеона. (Офра)
3. Ім’я батька Гедеона. (Йоаш)
4. З якого племені був родом Гедеон? (Манасії)
5. Як Гедеон випробував Бога? (Вовна і роса)
6. Скільки людей прийшло до Гедеона для війни з мі$

діянітянами? (32000 чоловік)
7. Скільки воїнів було в мідіянському стані? (135000

чоловік)
8. Хто з народу був «відсіяний» Богом? (Боязкі і ті,

хто пив воду, стоячи на колінах)
9. Скільки чоловік Бог залишив з Гедеоном? (300)
10. Що підбадьорило Гедеона і спонукало до насту$

пу? (Боже слово і сон мідіянського воїна)
11. Що було в руках у Гедеона і кожного його воїна?

(Смолоскип, глечик і сурма)
12. Хто допоміг Гедеонові остаточно розбити ворога?

(євреї з племені Манасії, Асира, Нефталима і Єфрема)
13. Чому Бог залишив з Гедеоном так мало людей?

(Щоб євреї не забули руку Божу і не приписали пере$
могу собі)

14. Ключовий вірш минулого уроку. (Іс. 41:10)
15. Біблійна істина минулого уроку. (Бог хоче, щоб

ми не боялися перед лицем небезпеки, як Гедеон)
16. Який висновок ми можемо зробити з цієї історії?

(Потрібно довіряти Богу, незважаючи на свої слабко$
сті, щоб Він міг діяти)

Біблійна тема на уроці

Вступ (3 хв.)

Покажіть учням зображення кобри. Запитайте, хто з
них бачив живу змію. Чи хотів би хто$небудь доторкну$

тися до неї руками чи тримати в себе
вдома як домашнього улюбленця?

Напевно, ніхто. Ще б пак, адже
дружба зі зміями небезпечна для
життя. Поводитися з ними вміють
лише професіонали – серпентоло$
ги. Вони повинні бути дуже
спритними і завжди знаходи$
тися в «бойовій готовно$
сті». Отрута кобри й
інших змій смер$
тельна. Ніхто з нор$
мальних людей не стане дражнити змію і навіть на$
ближатися до неї без потреби!

У житті ми стикаємося з небезпекою, яка не менша,
а навіть страшніша і підступніша, ніж будь$яка змія!

Біблія попереджає нас про цю небезпеку.

Робота над темою ( 20 хв.)

Ізраїльтяни продовжували грішити перед лицем Гос$
поднім, і Бог карав їх тим, що віддавав у руки ворогів.
Цього разу Бог видав Ізраїль під владу филистимлян
на 40 років! Євреї дуже страждали від них, і Бог знову
послав їм суддю. Кликали його Самсон. Він був родом
із племені Данового. Його майбутній батько, Маноах,
жив зі своєю дружиною в Цар’ї, і довгий час у них не
було дітей.

Від самого народження Самсон був особливим. Саме
його народження було передбачене і передвіщене Бо$
гом (Прочитайте Суд. 13:3$5).

Бог дав чіткі вказівки, як треба буде жити Самсонові,
яких правил дотримуватися. Він повинен був стати на$
зореєм Божим.

Назорей – значить «присвячений».
Бог призначив його для того, щоб почати звільняти

Ізраїль від филистимлян.
Самсон виріс сильним чоловіком. Напевно, у нього

було довге волосся, тому що назореєві не можна було
стригтися. Саме в цьому був секрет тієї сили, що Бог
дав Самсонові. Також Самсон не повинен був пити ал$
когольних напоїв. Ще йому не можна було доторкати$
ся до мертвого тіла.

Отже, Господь приготував чудового суддю, присвяче$
ного на служіння Своєму народу, і благословив його
Святим Духом. Як же Самсон використовував свою си$
лу і привілеї?

Перше, що вирішив зробити Самсон, це... одружити$
ся з филистимлянкою. Цим він грубо порушував закон
Мойсея про те, що євреї не повинні брати дружин з чу$
жого народу. Незважаючи на вмовляння батьків, Сам$
сон усе$таки вирішив женитися.

Дорогою до нареченої Самсон голими руками убив
молодого лева. Через кілька днів, повертаючись, Сам$
сон побачив, що в трупі оселилися бджоли і вже є мед.
Самсон взяв цього меду, їв сам і почастував своїх бать$
ків, не сказавши, де він його взяв. Так Самсон знехту$
вав Божим велінням щодо мертвечини й опоганився
від трупа лева.

Самсон був наділений величезною фізичною силою.
Господь давав її Самсонові для боротьби з гнобителями.
І Самсон міг убивати їх десятками, тисячами! Може, са$
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ме тому він виявляв усе більше безтурботності і не був
пильний та ретельний у дотриманні Божих постанов.

Потім він полюбив жінку$филистимлянку на ім’я Де$
ліла. Мабуть, він проводив з нею багато часу. Вороги ж
увесь час шукали зручного випадку, щоб погубити
Самсона. І одного разу до Деліли прийшли управителі
і запропонували їй величезну суму грошей за секрет
сили Самсона.

Підступництво Деліли і легковажність Самсона при$
вели його до фатальних наслідків. Три рази Деліла
випитувала в Самсона, у чому його сила, три рази він
її обдурив. На четвертий раз Самсон здався і довірив
свій секрет жінці, яка ж потім з легкістю його зради$
ла (прочитайте Суд. 16:17$19). Так гріх розділив Сам$
сона з Богом.

Навіть видавши свою таємницю, Самсон залишався
самовпевненим і думав розправитися з ворогами. Але
Бог відступив від нього, і його величезна сила зникла
(прочитайте Суд. 16:20$21).

Мрія филистимлян збулася! Вони здолали Самсона,
викололи йому очі, закували в мідні ланцюги і приста$
вили до рабської праці. Біблія вчить, що гріх розділяє
людину з Богом. Самсон у в’язниці, він самотній, по$
кинутий.

Через якийсь час з нагоди такої великої удачі филис$
тимляни вирішили влаштувати бенкет і принести жер$
тву своєму богу Даґонові. На бенкет зібралося кілька
тисяч чоловік! Заради потіхи вони покликали Самсона,
щоб поглумитися над колишнім силачем, що був тепер
принижений і жалюгідний.

Але за час ув’язнення обстрижене волосся у Самсона
відросло. Тоді Самсон кликнув до Бога, щоб дав йому
можливість останній раз помститися филистимлянам і
вмерти з ними.

Бог почув Самсона: дав йому силу, і той зрушив два
головних стовпи, що тримали дім. Дім завалився і по$
ховав під собою Самсона і 3 тисячі филистимлян (по$
кажіть ілюстрацію).

Так закінчилося життя Самсона – судді Ізраїля і вели$
кого силача. Самсон був суддею 20 років. Помер у Газі.

� Чому життя Самсона скінчилося так трагічно?
Самсон увесь час ходив «над краєм прірви», вияв$

ляючи безтурботність. Він грався з гріхом, зневажаючи
Божі веління. Але ігри з гріхом небезпечні для життя.
Гріх – це змія, здатна ввести в оману і смертельно вжа$
лити. Жарти з ним неприпустимі. Самсон не думав про
це і втратив Боже благословення і Духа Божого, що да$
вав йому силу.

Давайте будемо віддалятися від гріха, щоб він не
привів нас до відділення від Бога і до смерті.

Практичне застосування (7$10 хв.)
Іноді нам здається, що ми всі знаємо про гріх усе. І

думаємо, що сатана не заманить нас у пастку. Ми хитрі$
ші за нього, ми сильніші і зможемо вчасно зупинитися.

Одна вечірка з невіруючими друзями мені не зашко$
дить. Якщо я викурю одну цигарку, я не стану від цього
курцем. Я справлюся з будь$якими спокусами, адже я –
віруючий і Бог зі мною! Він вбереже мене!

� Як ми можемо віддалятися, тікати від гріха? Звичай$
но ж, читаючи Слово Боже і застосовуючи Божі істини
у своєму житті, ведучи молитовне життя.

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
Прочитайте ключовий вірш. За гріхи – дорога роз$

плата. Але Бог пропонує інший вихід – утримуватися
від гріха, твердо стояти на шляху спасіння і ввійти в
життя вічне.

Зробіть висновок: гріх – небезпека, яку краще обійти
і не гратися з ним. Бог попереджує нас про небезпеку
гріха, про те відділення, що за ним іде слідом і про по$
карання. Тому краще для кожного, хто любить Господа,
віддалятися від гріха і бути слухняним Богу.

Творча робота – «Миші і сир» (10 хв.)
Роздайте учням необхідні матеріали для виготовлен$

ня аплікації. На першій сторінці учні напишуть біблій$
ний вірш, а на другій, між мишеням і сиром, – біблійну
істину.

Прикріпіть на «План...» картку з біблійною істиною
№7.

Скажіть, що гріх найчастіше має приємний, прива$
бливий вигляд. Він – як сир для миші! Перед мишею
велика спокуса – сир, улюблені ласощі, але знаходить$
ся він у мишоловці. Тільки мудра миша знає, що цей
сир – засіб заманити її в мишоловку. Вона обійде його
заради спасіння.

Частування (5 хв.)
Почастуйте учнів сиром. Нагадайте їм про мишу і сир

у мишоловці.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Вивчити біблійний вірш напам’ять.
2. Заповнити молитовний щоденник.
Попросіть дітей, щоб на наступний урок вони прине$

сли фотографії своєї родини.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Досліджуючи біблійну істину, ваші підлітки прий$
дуть до висновку, що вони можуть допомогти своїй
родині поліпшити взаємини, молитися, піклуватися
про членів родини, нести в неї мир і гармонію Бо$
жественної любові. Багато в чому ця історія повчаль$
на і для викладачів: який приклад ми подаємо своїм
дітям, учням? Перевірте, які стосунки з рідними і
близькими у вашій родині, що зробили ви, щоб ці
взаємини стали кращими?

Пропонуємо вам провести в другій частині заняття
чаювання. Створіть атмосферу затишку, розставте
стільці не так, як завжди, принесіть свічки і запаліть їх,
коли будете пити чай. Це створить враження теплого
домашнього свята.

Історична довідка, біблійний словник

Рут могла бути сучасницею Гедеона, тому що вона
стала прабабою царя Давида, що почав правити в Хев$
роні в 1010 р. до Р.Х. Отже, історія Рут відбувалася в
другій половині XII століття до Р.Х.

На тлі загальної аморальності, яким відзначався час
суддів, промінь світла – історія Рут і Боаза. Вони зали$
шили приклад моральної чистоти, твердої віри і гідно$
го життя. Бог діє в серцях тих, хто вірний Йому.

Боаз (євр. «той, хто має гострий розум») – багатий і
знатний мешканець Віфлеєма, родич Елімелеха, чоло$
віка Ноомі. Одружився з Рут.

Ефратяни – так називали жителів Віфлеєма (стара
назва «Ефрафа») (Рут 1:2 і 1 Сам. 17:12).

Марнолюбний – той, хто жадібно шукає слави мирсь$
кої, або суєтний, що прагне до пошани, до похвал,
вимагає визнання своїх чеснот.

Смиренність – скромна, тиха поведінка, покора, лагі$
дність, здатність підкорятися; протилежність гордості.

Мудрість (мудрий) – найвищою мірою розумний і
добромисний (той, хто має добрі наміри); «мудрість –
глибокий розум, що спирається на життєвий досвід».

Підготовка наочних посібників

Підготуйте вирізки з журналів і каталогів, на яких
зображені щасливі родини. Обов’язково розвісьте в
класі фотографії, які принесуть учні.

Ключовий вірш оформіть у вигляді східного будинка
і заповніть його у ході роботи.

Приготуйте картку з біблійною істиною № 8.
Для творчої роботи заготуйте шаблони сердечок,

червоний і рожевий папір, клей, ножиці.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Привітно зустрічайте своїх учнів. Можливо, хтось з
них привів сьогодні свого друга. Познайомтеся, пого$
воріть з новеньким. Будьте в курсі шкільних проблем
своїх підопічних. Скористайтеся цим часом для повто$
рення вивчених раніше ключових віршів.

Час молитви (10 хв.)

У молитві перед початком уроку просіть Божого ке$
рівництва для вас, а також для кожного учня.

Наприкінці заняття розділіться на групки, і нехай ко$
жен підліток помолиться за свою родину і за стосунки
з рідними. Потім самі завершіть заняття молитвою по$
дяки. Подякуйте Богу за сьогоднішні наставляння, по$
просіть в Нього мудрості в налагодженні правильних
стосунків у родині.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню «Ти є скала мого
спасіння».

У середині заняття, після практичного застосування,
заспівайте пісню «Благослови Господа, душе моя».

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$8 хв.)

Почніть заняття з творчого завдання: попросіть сло$
весно зобразити збірний портрет ідеальної родини.
Якою, на їхню думку, повинна бути ідеальна родина?
Скільки чоловік має бути в такій родині, де вона живе,
як члени цієї родини проводять своє дозвілля – вихід$
ні чи дні відпустки, де працюють, вчаться і що люблять
робити всі разом тощо.

Виберіть секретаря, що буде фіксувати риси сімей$
ного портрета на дошці (всі ідеї збережіть для порів$
няння наприкінці уроку).

УРОК 

8
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми налагоджували добрі стосунки в родині

Ключовий вірш: «Не робіть нічого підступом або з чванливости, але в покорі майте один одного за більшого
від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших» (Филип’ян 2:3$4)

Мета: підлітки повинні усвідомити, що добрі взаємини у своїй родині можна і потрібно створювати

Біблійна основа: Рут 1$4

ДОБРІ СТОСУНКИ В РОДИНІ
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Робота над темою (20 хв.)
Тепер давайте розглянемо біблійний портрет родини

з книги Рут.
Нехай група відповідає на запитання кожної сходин$

ки, а ви будете підбивати короткий підсумок.

Сходинка 1 (Рут 1:1�6)
Перш, ніж ми розглянемо взаємини в родині Ноомі,

Рут і Боаза, коротко торкнемося її передісторії. Це ва$
жливо, тому що з неї стає зрозумілою поведінка героїв.

Це було в часи правління суддів, а точніше, відповід$
но до родоводу, наведеному в Рут 4:18 і далі, – при$
близно за 100 років до царювання Давида.

Зачитайте вірші 1$2.
� Що сталося у Віфлеємі? Як вчинив Елімелех?
Слово «Віфлеєм» означає «Дім хліба». Природно

припустити, що тут завжди було достатньо хліба. Але
за відхилення від шляхів Божих і ідолопоклонство Гос$
подь посилає на Ізраїль голод.

� Куди пішов Елімелех?
� Що являв собою Моав? (Зачитайте Повт. Закону

2:9,28$29; 23:3$5; Числа 25; Суд. 3:12$30; Ос. 9:10). До$
повніть відповіді учнів відомостями з історичної довід$
ки. Ось серед такого народу оселився Елімелех зі
своєю родиною.

� Що сталося в родині Елімелеха незабаром? (Прочи$
тати вірші 3$5.)

� Як сприймала все, що відбувається, Ноомі? (Прочи$
тайте вірші 20$21.)

Ноомі страждала, втративши чоловіка, а потім і си$
нів. Вона терпляче переносила скорботу, бачачи в цьо$
му справедливе покарання Господа. Рішення змінити
ім’я «Ноомі» («приємна») на «Мара» («гірка») – це
свідчить про її глибоку скорботу і почуття безвиході.

Висновок № 1
Елімелех залишив рідний Віфлеєм, сподіваючись ви$

жити в полях моавських. Поля широкі і просторі, зовсім
як дороги гріха, що ведуть у погибель (Мт. 7:13$14). А
що знайшов він там? Смерть. Його сини, недостатньо
наставлені батьком у дусі богобоязливості, одружують$
ся з язичницями, що строго заборонялося Мойсеєвим
Законом (Вихід 34:16; Повторення Закону 7:3).

Звертають на себе увагу імена синів – Махлон і Кіл$
йон, – як ви вже знаєте з Робочого зошита, у перекла$
ді вони означають «хвороба» і «виснаження». Так, від$
ступництво від Божих заповідей приведе до хвороб і
виснаження як духовних, так і фізичних.

Сходинка 2 (1:6�9)
� Що вирішує зробити Ноомі після смерті своїх синів

(1:6)? – Чому?
� Яка думка прийшла їй у голову дорогою до Віфлеєма

(1:7�9)?
� Чому вона вирішила вчинити саме так?
� Які слова Ноомі свідчать про її велику любов до своїх

невісток?
Висновок № 2
Ноомі щиро вірить у Бога, Вона всім серцем любить

свого Господа – Бога Ізраїля, хоча і живе в чужій язич$
ницькій землі. Ноомі розуміє, що повернення у Віфле$

єм – це повернення на дорогу Божу. Крім того, вона по$
чула, що Бог відвідав народ Свій і дав йому хліб (1:6).

Серце Ноомі – серце матері, вона шкодувала своїх
невісток. Видно, вона глибоко шкодувала, що її сини не
змогли зробити своїх дружин щасливими. Тепер же
Ноомі вирішила, що їм буде краще повернутися до сво$
го народу і, можливо, там знайти щастя.

Сходинка 3 (1:10�22)
� Яке рішення прийняли обидві невістки?
� Як ви думаєте, чому Рут вирішила піти за свекрухою?
� Що так притягувало Рут до свекрухи?
� Чому Рут висловилася саме так? (Зачитайте вірші

1:16$17.)
Висновок № 3
Ноомі любила Рут і Орпу, як своїх дочок. Сердечна

простота і щира любов до двох дівчат$язичниць зроби$
ли більше, ніж багатство і благополуччя. Завдяки лю$
бові Ноомі вони відкрили для себе Бога. Ноомі стала
для них прикладом людини, що дійсно вірить у Бога,
любить Його і живе згідно з Його волею, незважаючи
на помилки і обставини життя.

Свекруха, образ якої часто потрапляє під глузування
через її ревнощі до сина і занадто високі вимоги до не$
вістки, у цій історії була зразковою. Настільки, що не$
вістка побажала жити і вмерти там, де буде жити і пом$
ре її свекруха, говорячи, що тільки смерть розлучить їх.

Справжня присвята Богу накладає глибокий слід на
внутрішній стан людини, на її зовнішність, життя,
працю і служіння. На все.

Саме цей чудовий образ Божий і побачила Рут у Ноомі.

Сходинка 4 (Робота над 2 розділом книги Рут.)
� Як складаються долі двох жінок у Віфлеємі?
� На що саме в характері Рут звернув увагу Боаз, коли

вперше побачив її на своєму полі (вірші 8�13)?
� Чому Боаз називає Рут жінкою чеснотною (3:11)?
� І про що він просить Бога для неї (2:12)?
� Як складаються тепер взаємини Ноомі і Рут (2:17�23)?
Висновок № 4
Рут доброчесна, жаліслива, чесна, жертвенна,

працьовита, слухняна, лагідна і смиренна. Їй не сором$
но назвати себе невільницею Боазовою, усвідомлюючи
великодушність цієї людини стосовно неї – чужинки. Ці
внутрішні якості характеру Рут, що так здивували Боа$
за, фактично розвинулися в ній у домі Ноомі.

Рут духовно народилася для народу Божого і служін$
ня Богу. Служачи своїй улюбленій свекрусі, що тепер
замінила їй матір, вона служила Господу. У Ноомі ми
бачимо ідеальний портрет невістки.

Сходинка 5 (Робота над 3�м і 4�м розділами книги)
� Які поради дала Ноомі Рут і про що вони свідчать

(3:1�5)?
� Навіщо Ноомі так докладно навчає Рут усьому, що пот�

рібно буде зробити на тоці під час провіювання ячменю?
� Як повівся Боаз із Рут?
� Як цей вчинок характеризує його?
Ноомі любить Рут і щиро бажає їй добра. Вона хоче

бачити свою дочку щасливою. Тому так докладно вона
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розповідає Рут про те, що їй потрібно зробити потім,
щоб Боаз узяв молоду жінку під заступництво. У цій
нічній зустрічі Боаз з’являється перед нами як добро$
порядна, чесна і богобоязлива людина. Він добре знає
Закон (усе, що стосується левіратного шлюбу) і тому
не хоче позбавлятися благословення Господнього, а
також викликати на себе гнів Бога.

Зачитайте як відбувався левіратний шлюб (4:1$10).
� Навіщо так докладно описаний обряд? Бо пересту$

пивши закон, людина ставала винною перед Богом, по$
рушуючи встановлений Ним порядок.

Отже, Боаз привів старійшин, щоб вони засвідчили
укладання шлюбного контракту. Союз Рут і Боаза
укладався на основі левірату. У чому суть цього зако$
ну? Згідно Повторення Закону 25:5$10, якщо чоловік
помирав бездітним, то один із братів покійного зо$
бов’язаний був женитися зі вдовою; а народжений у
цьому шлюбі первісток вважався дитиною покійного.
Якщо брати відмовлялися, то вдові належало зробити
обряд халіци (звільнення) – у присутності п’яти чоло$
вік прочитати відповідні вірші з Закону, взяти в руки
правий чобіт брата покійного чоловіка, кинути чобіт
через плече, плюнути в обличчя тому, хто відмовив, і
сказати: «Так поводяться з людиною, що не творить
дому братові своєму». Перед Богом, Законом і свідка$
ми Боаз взяв за дружину Рут.

� Ким стає Боаз для Рут і Ноомі?
� Яке становище Ноомі в родині Боаза і Рут?
� Якими, ви вважаєте, були стосунки в цій родині?
� З чого можна зрозуміти, що Ноомі, Рут і Боаз мали

ідеальні родинні стосунки?
Висновок № 5
Завершення цієї історії прекрасне. Ноомі – добра

свекруха – стала тещею і матір’ю. Любов, повага,
шанування – ось що зустріла Ноомі у новій родині.
Вона ростить онука – Оведа. Він буде піклуватися
про бабусю, адже в дусі любові, поваги, пошани і
турботи його виховають батьки Рут і Боаз. У цій ро$
дині кожен піклувався про щастя іншого, усі служи$
ли один одному любов’ю. Стосунки будувалися на
повазі, пошані. Не дивно, що в планах Божих було
включити в родовід Ісуса Христа ім’я Рут: Рут стала
прабабою царя Давида, по лінії якого походив по
плоті Ісус Христос.

Практичне застосування (10$12 хв.)
Запитайте учнів, чи відповідають їхні власні родини

тому ідеалу, який вони склали разом.
� Що ж є найголовнішим у родині?
Нехай знову учні висловлять свою думку.
Прочитайте Фил. 2:3$4.
� Як ви будете тепер будувати стосунки у своїй родині,

користуючись уроками з історії Рут, Боаза і Ноомі?
Вибудуємо 5 сходинок на підставі Фил. 2:3$4 у вигля$

ді малюнка (див. Робочий зошит). Нехай учні запов$
нять малюнок таким текстом:

Не робіть нічого підступом – не сперечайся, зберігай
мир у родині

або з чванливости – не пишайся, будь безкорисли$
вим

але в покорі – упокорся, будь мудрим
майте один одного за більшого від себе – поважай

своїх домашніх (членів родини), не будь егоїстом.
Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших

– піклуйся про своїх рідних.
Висновки: Як християнин, я можу створити доброчин$

ну, приємну атмосферу у своїй родині. Ця атмосфера
буде наповнена християнською любов’ю, повагою, тур$
ботою про моїх близьких. А почну я з себе, тому що
знаю: Бог хоче, щоб у мене в родині були правильні
взаємини.

Практичне завдання: розділіть клас на кілька груп.
Нехай групи обміркують і допоможуть учасникам вирі$
шити запропоновані ситуації, знаючи, який ідеальний
портрет родини.

Ситуація 1: Мама попросила тебе після школи при$
брати в домі і піти за покупками в магазин. Після за$
нять ти хочеш відпочити і потім зробити все, про що
просила мама. Але, коли ти відпочив ($ла), робити що$
небудь узагалі перехотілося. На кухні стоїть немитий
посуд, постіль ти не застелив ($ла) ще вранці, бо поспі$
шав на заняття. Через годину батьки прийдуть з робо$
ти, що ти будеш робити?

Ситуація 2: Після чергових батьківських зборів твої
батьки раптом стали забороняти тобі дружити з твоїм
найкращим другом (подругою). Ти любиш своїх батьків
і не хочеш заподіяти їм біль, але ти також любиш і сво$
го друга (подругу). Що робити? Порадьте, як не стати
руйнівником миру в родині?

Резюме: Отже, кожен з вас, будучи юним служите$
лем Христа, може створювати приємну, добру атмо$
сферу у своїй родині. Потрібно завжди пам’ятати: Бог
хоче, щоб у кожного з нас були правильні, добрі сто$
сунки з рідними.

Робота над ключовим віршем уроку (7$10 хв.)
Див. розділ «Практичне застосування».

Творча робота (10$12 хв.)
Кожному з нас треба навчи$

тися виявляти любов до своїх
рідних, піклуватися про них,
зміцнюючи тим самим добрий
фундамент взаємин у сімейно$
му колі. Адже любов – це те,
що ми робимо (1 Ів. 3:18).

Пропонуємо зробити виріб
«Серденько». Усередині нього
нехай учні напишуть ключовий
вірш уроку.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Зробити щось приємне для членів

своєї родини.
3. Заповнювати молитовний щоденник.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ретельно вивчіть всі посилання уроку. Також прочи$
тайте матеріали в Робочому зошиті. Опрацюйте біблій$
ну тему уроку. Сьогодні ви будете зупинятися на пре$
красній істині: Господь посилає тим, хто виконує свої
обіцянки, те, що вони просять. Обіцяти легко, можна
наобіцяти і «золоті гори». Але це дуже негарно – Богу
не можна давати обіцянки, якої не хочеш виконувати.

Тема буде розглядатися на прикладі Анни.

Історична довідка, біблійний словник

Історія про Анну також відноситься до часів прав$
ління суддів Ізраїля. Народ вже ослаб духовно на$
стільки, що мало дбав про вшанування Бога, про під$
порядкування Його законам. Кожен чинив так, як він
сам вважав за потрібне (Суд 21:25). У служінні Богу
при скинії справи були негожі. Ілій, первосвященик,
показував поганий приклад: двох своїх синів, Хофні
та Пінхаса, він не приборкував (вуздою керуються ко$
ні; без вузди кінь робить, що хоче). Його діти, що бу$
ли священиками за народженням, не тільки не вико$
нували своєї священицької обітниці, але буквально
безчестили святилище і відвертали людей від жерт$
воприношення. «Бог осміяний бути не може»: що по$
сіяв Ілій, те незабаром і пожав. Суд Божий стався над
його домом.

Більше Бог не говорить до народу, зв’язок між Ним
і Його дітьми порушений (1 Сам. 3:1). І ось уже біля
воріт Ізраїлю – смертельні вороги, филистимляни,
вони наступають на землі ізраїльтян.

У цій історії протипоставлені долі двох жінок, двох
дружин Левита Елкани. Хоча Бог призначив кожному
чоловікові тільки одну дружину, так як Адамові одну
Єву, але після гріхопадіння люди завели полігамні
шлюби (Бут. 2:18$25). Це, звичайно, було одним з
наслідків боговідступництва. Через жорстоке серце
народу Мойсей у Законі (Повторення Закону 21:15$
17; 24:1$4) допустив можливість розлучатися та мати
кілька дружин. Але ніколи багатоженство не схвалю$
валося Богом, а навпаки, завжди виникали великі
проблеми.

Елкана – син Єрохама і батько пророка Самуїла. Як
Левит, що живе в спадку племені Єфремового (1 Сам.
1:1), названий єфремлянином.

Самуїл (євр. «жаданий від Господа») – син Елкани і
Анни, Левит. Присвячений Господу на служіння. По$
кликаний Богом стати пророком на той час, коли
слово від Бога було рідкістю. Останній суддя Ізраїля.

Благодать – усе те, що дав і дає нам Бог не за на$
шими заслугами, а за Своєю милістю.

Обітниця – обіцянка. Даючи обітницю Богу, людина
підкреслювала щирість свого прохання, обіцяючи, на
знак подяки за виконання, пожертвувати для Господа
чимось дуже для себе дорогим.

Підготовка наочних посібників

Для повторення намалюйте два будиночки розмі$
ром 30x40 см і виріжте їх. Заготуйте фігурки чоловіч$
ків за кількістю запитань.

Для роботи на уроці вашим учням знадобиться Бі$
блійний словник. Подбайте, щоб він був.

Ключовий вірш пропонуємо оформити у вигляді
ребуса. Перенесіть його на аркуш ватману.

Для творчості приготуйте кольорові в’язальні нит$
ки, скотч, ножиці, фломастери.

Напишіть картку з біблійною істиною № 9.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Звертайте увагу на настрій учнів. Кожен з них при$
ходить зі своїми проблемами і потребами. Оточіть їх
любов’ю й увагою.

Перевірте Робочі зошити. Заохочуйте тих, хто вико$
нує завдання краще за всіх.

Час молитви (15 хв.)

Перед уроком запитайте в дітей, які в них є потре$
би чи проблеми. Помоліться за них перед заняттям,
а також за тих, кого немає на уроці. Нехай помолять$
ся всі, у кого є бажання.

Наприкінці заняття проведіть усі разом 10$12 хвилин
у молитовному міркуванні по темі уроку. Нехай основ$
ним проханням у кожного буде тема вірності своїм обіт$
ницям, щоб Господь давав сили тримати дане слово.

Закликайте дітей, щоб вони вирішили кожен для
себе, що краще: радувати Бога, наслідуючи Його у
вірності Своєму слову чи засмучувати Його, не вико$
нуючи своїх обіцянок.

УРОК 

9
Біблійна істина: Бог благословляє того, хто виконує свої обіцянки

Ключовий вірш: «Благословення Господнє – воно збагачає, і смутку воно не приносить з собою» 
(Приповісті 10:22)

Мета: підлітки повинні розуміти, що необхідно виконувати обіцянки, дані Богу і людям

Біблійна основа: 1 Книга Самуїлова 1

ДАВШИ СЛОВО, ТРИМАЙ
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Час співу (10 хв.)
Поки учні збираються на заняття, заспівайте з тими,

що прийшли, кілька пісень.
Нагадуйте їм, що співом ми прославляємо Господа.
Після вступної молитви заспівайте пісню «Ти – моя

сила у житті». Наприкінці уроку запропонуйте для спі$
ву «Ти є скала мого спасіння». Зверніть увагу на слова
«Ти – сила мого життя». Скажіть, що виконувати свої
обіцянки – значить догоджати Богу.

Повторення (5$8 хв.)

Прикріпіть будиночки скотчем на дошку, фігурки по$
кладіть поруч.

Розділіть учнів на дві команди. Запропонуйте зігра$
ти в гру на повторення минулого уроку. По черзі ко$
манди будуть відповідати на запитання і «збирати ро$
дину», тобто за правильну відповідь ви будете дода$
вати скотчем чоловічка до будиночка команди чи по$
руч з ним.

Запитання:
1. Ім’я вдови, що втратила чоловіка і дітей. (Ноомі)
2. Ім’я чоловіка Ноомі. (Елімелех)
3. Країна, у якій тимчасово оселилася родина Еліме$

леха і Ноомі. (Моав)
4. Чому вони переселилися в Моав? (Голод)
5. Імена синів Ноомі. (Махлон, Кілйон)
6. Як звали невісток Ноомі? (Рут, Орпа)
7. Чому Ноомі вирішила повернутися на батьківщи$

ну? (Щоб жити серед свого народу)
8. Що запропонувала Ноомі невісткам? (Повернутися

додому)
9. Хто з них послухався поради свекрухи? (Орпа)
10. Чому Рут вирішила йти з Ноомі? (Любила її)
11. Місто, у яке йшли Рут і Ноомі. (Віфлеєм)
12. Друга назва Віфлеєма. (Дім хліба)
13. Що вирішує робити Рут, щоб добути поживу?

(Працювати на полі)
14. На чиє поле вона потрапила? (Боаза)
15. Як поставився до Рут Боаз? (Милостиво)
16. Що сказала Рут Боазу на току? (Я невільниця

твоя. Простягни ж крило над своєю невільницею)
17. Що відповів Боаз на слова Рут? (Благословенна

ти в Господа, дочко моя)
18. Яке ім’я сина Боаза і Рут? (Овед)
19. Назвіть біблійну істину уроку.
20. Розкажіть ключовий вірш.

Біблійна тема на уроці

Вступ (3$4 хв.)

В одній християнській пісні є такі слова: «Вийду пе$
реможно, Боже мій, з Тобою, Хоч душа тривожна,
сповнена журбою».

� Чому ми віримо в перемогу, хоч і тривожно на 
душі?

� Чи є такі обітниці, які у вашому житті Господь не вико�
нав?

� Про що вірність Божа говорить нам?
� Чи траплялося вам у житті, щоб друзі вас підводили і

не виконували своїх обіцянок? Як ви себе почували? На$
ведіть приклади.

� А як ви поводилися, коли щось пообіцяли і забули чи
просто не захотіли виконувати? (Приклади)

Напишіть на дошці біблійну істину: «Бог благослов$
ляє того, хто виконує свої обіцянки».

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання №1
Відкрийте 1 Сам. 1:1$11. Нехай учні прочитають ко$

жен по одному віршеві і дадуть відповідь на запитання.
� Про кого йде мова в цьому тексті?
� Які стосунки були в родині Елкани?
� З якою метою ця родина щорічно ходила в Шіло?
� Як це характеризує Елкану і його родину?
� Чому щоразу там, у Шіло, повторювалася одна і та ж

картина: Анна плаче і ремствує (скаржиться)?
� Як ставився Елкана до дружин (вірші 4�5,7�8)? Елкана

не стримував Пеніну, та й стримати таку свавільну, но$
ровливу і зломовну людину досить важко. Він просто
більше прив’язувався до Анни і його любов до неї зро$
стала. Він бачив її лагідність, богобоязливість, красу
характеру.

� Чому Пеніна так ставилася до Анни?
� Що втратила Пеніна через своє презирство до Анни?

Чому?
Здатність підбадьорити і послужити ближньому в ім’я

Бога. Пеніну ми не бачимо жінкою радісною і вдячною
Богу за чоловіка і дітей. Так через сторіччя і несе Біблія
образ зломовної, дріб’язкової Пеніни. Вона могла стати
благословенням і для бездітної Анни, підтримуючи її в
смутку й у молитвах за довгоочікуваних дітей, дозволяю$
чи їй бути зі своїми дітьми. Але вона цього не робила.

� Яка заповітна мрія була в Анни?
� Як ви думаєте, чому Бог не давав Анні дітей?
Що робить Анна на противагу докорам, що виходили

від Пеніни? (Прочитайте). Дає обітницю.

� Завдання №2
Прочитайте 1 Сам. 1:12$28 по віршеві кожен. Потім

розділіть клас на дві групи і роздайте такі запитання:
� Що відбулося в храмі під час молитви?
� Що сказав Анні Ілій?
� Як це характеризує Анну?
� Як Бог змінив життя Анни?
� Яке ім’я підібрала вона своїй дитині і чому? (Нехай уч�

ні скористаються біблійним словником.)
� Як вона здійснила свою обітницю?
� Як Бог сприйняв обітницю Анни, а потім її виконання?
� Як Бог використовував зовнішні і внутрішні обстави�

ни, щоб спонукати Анну «піднятися над своїм лихом»?
Анна не повинна була замикатися на своєму внутріш$

ньому переживанні, жалості до себе і сльозах. Було б
краще, якби вона змогла перебороти цей егоїстичний
«жаль» до себе. Постійні причіпки Пеніни робили свою
справу, спокушуючи Анну нарікати на Бога за бездіт$
ність. Можливо, Анні доводилося чути глузування й
осуд з боку інших людей (сусідів, близьких). І єдиною
підтримкою була любов Елкани.

� Чого Бог очікував від Анни?
Активної дії, конкретної молитви, бажання служити

Йому. Бог побачив у цій жінці мудру матір і лагідну ви$
ховательку для Свого майбутнього пророка.
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� Що бачив Бог у душі Анни (у внутрішній духовній лю�
дині Анни), чого не бачили Елкана і Пеніна?

Великий духовний потенціал, що міг принести чима$
лу користь у служінні Богу, для ізраїльського народу.
Саме син Анни зміг стати духовним благословенням
для Ізраїля (що ми і побачимо згодом).

Завдання: Порівняйте життя двох жінок і їхнє ставлен$
ня до Бога. Нехай одна частина групи опише характер Ан$
ни, а друга – Пеніни. У ході обговорення має вийти таке:

Анна – кохана, бездітна, богобоязлива, страждає від
глузувань і докорів Пеніни, м’яка, лагідна.

Пеніна – «друга», народжує синів і дочок, заздрісна,
поклоняється Богу тільки зовні, релігійна, схильна до
докорів, недоброзичлива.

� Як проявилося Боже благословення в житті Анни?
(Підтвердіть свої висловлювання посиланнями.)

Практичне застосування (8 хв.)
� Чого навчає історія Анни, і як застосувати біблійну іс�

тину у своєму житті?
(Повторіть біблійну істину уроку.)
У своєму житті ми часто даємо обітниці, але чи завж$

ди поспішаємо їх виконати? Запитання напишіть на
дошці і дайте час для відповідей.

� Які обітниці ми вже дали Господу і виконали іх як хри�
стияни?

� Які благословення Бог нам обіцяв за це?
Анна виконала велике завдання – виростила і від$

дала на служіння Богу свого первістка. Потім Гос$
подь використовував його для відновлення Своєї
слави в Ізраїлі. Згідно 1 Сам. 7:2, за час служіння Са$
муїла (20 років) весь Ізраїль навернувся до Бога. І це
відбулося завдяки жертовності, вірі й умінню трима$
ти своє слово однієї лише слабкої жінки. Бог осо$
бливо благословив її Самуїлом і дав їй ще трьох си$
нів і двох дочок.

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Скажіть про те, що мати благословення від Господа –

це найбільше багатство, про яке може мріяти людина.
Боже благословення – це радість і мир у кожній миттє$
вості життя: це і Божа підтримка людини серед випро$
бувань і лих, це і прояв любові Бога, і Його турботи про
праведника. Анна мала таке благословення від Бога,
тому що дотрималася своїх обітниць, які Йому дала.

У Біблії є книги, авторство яких належить синові ца$
ря Давида, Соломонові. Він прославився своєю муд$
рістю, дарованою йому Богом. Це книги Приповістей,
Еклезіяст і Пісня над піснями. Вони сповнені добрих
повчальних порад і настанов.

� Що ж порадив нам сьогодні для повчання Соломон?
Щоб дізнатися ці слова, давайте розгадаємо ребус.

Прикріпіть плакат з ребусом (див. нижче) на дошці.
Нехай учні розгадають його і напишуть вірш на дошці.
Повторіть його кілька разів з кожною групою.

Творча робота (5$8 хв.)
Скажіть, що дати обіцянку – як зав’язати вузол. Не

даремно говорять «зв’язати себе обіцянкою».
Обітниця ніби зв’язує людину і зобов’язує до точного

виконання обіцяного.
Роздайте учням матеріали. Нехай кожен з них з від$

різка кольорової нитки зав’яже подвійний вузол і на$
клеїть скотчем на другу сторінку «Пам’ятки». Під вузли$
ком буде записана біблійна істина уроку, а на першій
сторінці – ключовий вірш.

Прикріпіть картку з біблійною істиною на «План дій
для досягнення мети».

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Прочитати текст уроку в Робочому зошиті.
2. Заповнювати молитовний щоденник.
3. Вивчити ключовий вірш.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Прочитайте всі посилання на Святе Письмо, які бу$
дуть розглядатися на уроці. Опрацюйте щоденне чи$
тання. Обміркуйте ключовий вірш. Розгляньте істо$
ричну довідку і біблійний словник.

Заздалегідь поміркуйте, як ви обставите примі$
щення, у якому буде проводитися дискусія. Можли$
во, ви поставите для кожної дискусійної групи столи
окремим півколом.

Заготуйте посилання на окремих аркушах паперу
для роздачі під час самостійної роботи.

Приготуйте в достатній кількості папір для записів і
ручки, щоб учні могли виконувати письмове завдання.

Історична довідка, біблійний словник

Самуїл був народжений і, за обітницею матері, від$
даний на служіння Господу на все своє життя (1 Сам.
1:11, 20, 26$28). Своє служіння він почав при перво$
священику Ілії в Шіло. Там з’явився йому Господь, він
почув Його голос і став Божим пророком (1 Сам.
3:19$21).

Як ми пам’ятаємо, Самуїл був покликаний на про$
роче служіння в той час, коли «Господнє слово було
рідке» (1 Сам. 3:1). Він був останнім суддею Ізраїля, і
саме при ньому через 20 років після великої поразки
при Евен$Гаезері і втрати ковчега заповіту (1 Сам. 4),
зрештою ізраїльтяни були звільнені від ярма фили$
стимлян (1 Сам. 7:2$14).

Пізніше він переселився в Раму, побудував там
жертовник і відтіля обходив і судив Ізраїль (1 Сам
7:16$17). Ковчег в усі дні життя Самуїла знаходився в
Кір’ят$Єарімі.

Зістарівшись, Самуїл поставив за суддів своїх синів
(1 Сам. 8:1$2), але вони не ходили його дорогами, і
народ зажадав собі царя. Бог поставив над ними ца$
ря (Саула).

Незважаючи на різні труднощі, Самуїл залишався
слухняний волі Господа в усьому. Взагалі, слухня$
ність є чудовою рисою характеру цієї людини. Неза$
лежний (1 Сам. 15:26) і непідкупний (1 Сам. 12:3$5),
він закликав народ повернутися під Божу опіку (вірші
14$25). Його пророцтв боялися (див. 1 Сам. 16:4), то$
му що всі вони збувалися (1 Сам. 3:19). Ім’я його зга$
дується в одному ряду з іменами Мойсея й Аарона
(Пс. 98:6; Єр. 15:1).

Також Самуїл помазав нового царя, Давида. Судя$
чи з 1 Сам. 19:20 він організував пророцьку школу.
У 1 Хр. 29:29 згадується про те, що він залишив де$
які записи про справи Давида. Помер цей пророк і
суддя, очевидно, за кілька років до загибелі Саула
(1 Сам. 25:1; 28). В усі дні свого життя Самуїл був
цілком слухняний і відданий Господу (Єр. 15:1;
Євр.11:32$34), залишався чоловіком молитви
(1 Сам. 12:23; Пс. 98(99):6).

Самуїл (євр. «жаданий від Господа») – останній
суддя в Ізраїлі. Приблизний час його служіння $1110$
1050 р. до Р.Х.

Бет?Ел – місто, розташоване у 8 км північніше Ра$
ми; друге північне місто, де судив Самуїл.

Шіло – було місцем перебування скинії з часів Ісу$
са Навина до Самуїла.

Ілій (євр. «Господь піднесений високо») – перво$
священик і суддя в Шіло протягом 40 років.

Дім Божий – місце для богослужіння, скинія.
Ефод – частина одягу єврейського первосвящени$

ка, що надягається при богослужінні. Ткався з золо$
тих ниток, віссона і вовни.

Слухняність – здатність підкоряти свою волю волі
іншого; синоніми: покора, послух, покірність.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте призи (листівки, закладки, ручки чи
олівці), щоб заохотити тих учнів, що добре знають
ключові вірші минулих уроків.

Напишіть картку з біблійною істиною № 10.
Розмножте за кількістю учнів анкети – для біблій$

ної історії.
Розмножте символи «вухо» за кількістю учнів.
Приготуйте кольорові олівці, фломастери, клей,

ножиці.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Скористайтеся цим часом, щоб повторити всі вивче$
ні раніше біблійні вірші й істини. Похваліть ваших учнів
за старання, за виконане завдання. Запитайте про те,
як вони ведуть свої молитовні щоденники. Нехай поді$
ляться тим, що Господь сказав їм через Біблію, а також
своїми благословеннями і переживаннями. Знайдіть
добре слово для кожного свого учня.

УРОК 

10
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог благословляє слухняних

Ключовий вірш: «Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати» (Ісаї 1:19)

Мета: підлітки повинні знати, що Бог благословляє слухняних

Біблійна основа: 1 Самуїла 12 розд.

ВАЖЛИВІСТЬ СЛУХНЯНОСТІ
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Час молитви (10 хв.)
Помоліться на початку уроку і подякуйте Господу за

учнів, їхнє старання, за відвідування біблійних уроків.
Просіть Бога, щоб Він допоміг їм засвоїти біблійну іс$
тину, яку вони будуть вивчати, а також матеріал усьо$
го уроку.

Наприкінці заняття залиште час для молитовного
спілкування і підбиття підсумків уроку. Нехай ваші
підлітки подумають над застосуванням біблійної істи$
ни у своєму житті.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте на початку заняття пісню «Я співатиму».
Ця пісня говорить не тільки про поклоніння, але і про
слухняність, тому що ми схиляємося перед Господом,
щоб слухати Його слова, бачити Його дії у своєму
житті. Смиренність і слухняність – якості справжньо$
го Божого служителя.

Наприкінці уроку заспівайте ті пісні, які запропону$
ють учні.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$7 хв.)

Під час Другої світової війни трапився такий випа$
док. Під час одного повітряного бою був важко по$
ранений молодий льотчик. Машина була в порядку,
але через поранення льотчик не міг нею керувати.
Кров заливала йому очі, і він не міг бачити прилади
керування. Він стискав у руках штурвал і завдяки
гарним навичкам керування вів машину інтуїтивно,
по пам’яті. Під час війни кожна машина була доро$
га, до них ставилися як до живих істот, адже в бою
машина і льотчик зливалися в одне ціле. Льотчиків
учили: будь$що$будь, а посадити літак, зберегти
машину.

І тоді на зв’язок з пораненим вийшов командир ес$
кадрильї, досвідчена і мудра людина, якому підлеглі
довіряли, бо він любив їх і беріг. Поранений льотчик
уважно слухав і беззастережно виконував усе, що го$
ворив йому командир. Він благополучно посадив ма$
шину на злітно$посадочну смугу їхньої частини. Літак
був врятований, а молодий герой через важке пора$
нення незабаром помер.

Ця історія змушує багато про що задуматися.
� Чи завжди у своєму житті підкоряємося ми, чи тільки

в екстремальних ситуаціях?
� Згадайте випадки зі свого життя, коли ви послухались

і були нагороджені удачею, чи, навпаки, не послухалися і
потім жалкували? (Вислухайте відповіді групи.)

Робота над темою (25 хв.)

� Що таке слухняність?
Суть слова полягає в тому, що людина послухала по$

раду і вчинила так, як почула: «по$слухала$ся», за
власною волею зробила те, про що почула. В синонімі
«підлеглі» вкладений зміст примусової слухняності,
слухняності вищому за посадою. Сьогодні грані між
цими словами розмиті, але що стосується Бога, то нам
варто слухатися Його і добровільно, і за становищем,
бо ми Його творіння і власність.

� Як ви думаєте, кому насамперед потрібно бути слу�
хняним? (Вислухайте відповіді учнів).

� А кому повинен бути слухняний християнин?
Обов’язок християнина – коритися насамперед Богу

(Ів. 10:27; Мт. 7:21; Дії 5:29).
Слухняність була заповідана Богом для людей (Ле$

вит 18:4; Числа 15:39; Повторення Закону 10:12$13;
11:8; 30:16).

� Завдання №1
Розділіть клас на 4 групи і роздайте їм завдання з

біблійного аналізу життя Самуїла (роздайте поси$
лання для дослідження групам).

Група 1: 1 Сам. 1; 2:18$26 – зробити висновок про
слухняність Самуїла (в родині).

Висновок: слухняність батькам, вірність і відпові$
дальність у виконанні обітниці заклали основу слух$
няності Самуїла.

Група 2: 1 Сам. 3 – зробити висновок про слухня$
ність Самуїла в домі Божому.

Висновок: слухняність матері і батькові вилилася в
слухняність священику Ілії і Богу: «Говори, Господи,
бо раб Твій слухає».

Вже в юнацькому віці Самуїл виявляє твердість ха$
рактеру, вірність Богу і слухняність Йому, коли пові$
домляє священику Ілії все, що сказав Бог. За довгі
роки правління суддів люди не чули голосу Бога, і
ось тепер Бог порушив мовчання, тому що обрав Со$
бі гідного священика і пророка – Самуїла.

Ілій любив Бога, хоча і не був сумлінним служите$
лем, але саме він визнав істинність пророцтва свого
вихованця. Цим був покладений початок пророцько$
му служінню Самуїла.

Група 3: 1 Сам. 7:2$17 – зробити висновок про слух$
няність Самуїла Богу.

Висновок: Самуїл любить Бога. Він закликає народ
вірно служити Богу і бути слухняним тільки Йому.
Тут слухняний Самуїл показаний вірним молитовним
заступником за народ.

Група 4: 1 Сам. 8:1$18 – зробіть висновок про слух$
няність Самуїла волі Божій.

Висновок: Прохання народу поставити їм царя за$
смутили пророка Божого. Він знав, що найкращий
Цар – це Бог. Але Сам Бог звелів Самуїлу послухати$
ся волі народу. Він сказав, що Сам покаже Самуїлу
на того, хто буде царем (1 Сам. 9:17). І ним став
Саул.

Пізніше, як ви знаєте, Бог звелів Самуїлу обрати
нового царя для Ізраїля – Давида.

� Завдання №2
1 Сам. 12 – своєрідний підсумок життя Самуїла.

Нехай група прочитає весь розділ і відповість на та$
кі запитання.

� Про що Самуїл просив засвідчити народ?
� Яке свідчення сказав народ?
� Що нагадав він народу?
� На підставі чого Бог благословляє народ і Самуїла?
� Про яке гріховне бажання нагадав він народу? Чому?
� Згідно з 1 Сам. 12:14�15, що необхідно зробити на�

роду?
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� Як була підтверджена правильність слів Самуїла? Чо�
му?

Життя Самуїла – приклад слухняності Богу.
� Які уроки ми можемо взяти для себе?
� Чи можна навчитися слухняності? Підведіть учнів до

таких висновків:
1. Самуїл бачив слухняність у своєму домі і сам був

слухняною дитиною (1 Сам. 2:26).
2. Він був слухняний Божому служителю – Ілію

(1 Сам. 3:1а).
3. Самуїл був слухняний Богу: у слові; у служінні; у

щоденному житті; у ставленні до Його Закону; у вірі
(1 Сам. 3:19).

Практичне застосування (10$12 хв.)
� Що поєднує у собі слухняність Богу? Дайте час для

обмірковування і підведіть підлітків до такого висновку:
Слухняність Богу містить у собі:
а) слухняність батькам (Еф. 6:1);
б) слухняність дружини чоловікові (Еф. 5:22$24,33б);
в) слухняність наставникам (Євр. 13:17);
г) слухняність владі, начальствам (Тит. 3:1).
Слухняність полягає в покорі голосу Бога (Рим.

16:19; 1 Петр. 1:14), Його заповідям (Повторення Зако$
ну 17:11; Вихід 19:5).

Наша слухняність повинна бути постійною (Фил.
2:12), тому що ми дивимося на Ісуса Христа – Він дав
взірець слухняності (прочитати посилання: Мт. 26:42;
Ів. 4:34; Фил. 2:8; Євр. 5:8; 10:7).

Проаналізувавши життя Самуїла, ми повинні усві$
домити, що слухняність – основа ходіння в Христі,
тому що Бог благословляє слухняних. Самуїл отри$
мав чудові благословення від Бога за свою слухня$
ність: з його приходом змінилося життя в Ізраїлі, за$
кінчився час, коли кожен робив те, що вважав пра$
вильним, час анархії і деградації. Тепер кожен зо$
бов’язаний був підкорятися Богу. Він проголошував
народу Свою волю за допомогою Самуїла. При Саму$
їлі відбулися перші кроки до централізації держави.

Він був сильним вождем, під час його служіння зе$
мля відпочивала від воєн як усередині, так і ззовні
держави. Ще Самуїл був обраний Богом, щоб пома$
зати на царство Давида, царя і «чоловіка за серцем
Господа».

Запропонуйте дітям запитання, дайте час для само$
стійної роботи.

1. Що я сьогодні зможу зробити, щоб виявити слухня�
ність:

а) батькам;
б) лідеру в церкві (наставнику);
в) владі і начальству;
г) у пізнанні Бога (щоденне читання і молитва);
2. Що мені необхідно робити, щоб розвивати свою слу�

хняність? (Запишіть висновки).

Робота над ключовим віршем уроку (7$9 хв.)
Пропонуємо оформити цей ключовий вірш у комбі$

нованій техніці, словами і символами (див. малюнок).
Два аспекти розглядаються у вірші: бажання мати

благословення від Бога і слухняність, як прояв цього
бажання. «Добра землі» – це і душевний мир, і здо$
ров’я, і добробут, і радість спілкування тощо. Але го$
ловна основа такого благословення – слухняність. Тре$
ба прагнути бути слухняним Богу, бажати слухатися.

Покажіть учням плакат з віршем. Зверніть їхню увагу
на виділені слова.

Творча робота (10 хв.)
Роздайте матеріали. У «Пам’ятках» учні напишуть

ключовий вірш, на другій сторінці наклеять вирізане і
розфарбоване «вухо», під ним напишуть біблійну істи$
ну уроку. Заохочуйте учнів, що виготовили кращі робо$
ти невеликими призами.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Знайти в Біблії приклади слухняності людей Богу.
3. Заповнювати молитовний щоденник.

Як захочете ви та , то будете землі споживати Ісаї 1:19

Ідея до ключового вірша:
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Насамперед ви повинні підвести підлітків до усвідом$
лення того, що за неслухняністю в малому йде подаль$
ша непокора. На прикладі Саула розкрийте, як свавіл$
ля стало причиною духовного занепаду і привело до
безславної смерті. Саул міг обрати шлях покаяння і
життя, але він обрав самогубство.

З давніх часів, як в юдейській, так і в нашій культур$
ній традиції, самогубство було негожою дією. У
єврейському суспільстві до людського життя ставили$
ся з особливим трепетом; ніколи, навіть у критичному
становищі, смертельно хворого чи пораненого не вби$
вали. Життя – це дар Божий.

Підведіть групу до ухвалення рішення бути слухняни$
ми Богу завжди і в усьому.

Історична довідка, біблійний словник

Старий Самуїл уже не міг забезпечити належного ке$
рівництва народом, його сини і поготів, вони стали
спокусою для людей. Филистимляни продовжували
постійно загрожувати Ізраїлеві. Народ бачив єдине ви$
рішення цієї проблеми в обранні царя. Ізраїльтяни
змістили свій духовний погляд із Всемогутнього Бога
на людину, що обурило вірного Божого слугу – Самуї$
ла. Народ забув про те, Хто його справжній Цар, і мо$
нархія стала альтернативою Божому правлінню. Бог
допустив це, щоб продовжувати виховувати Своїх не$
покірних дітей. Він Сам показує Самуїлу, хто буде ца$
рем і попереджає про велику владу царя (8:11$21).

Саул (євр. «виклопотаний у Бога») – син знатного ве$
ніяминівця Кіша. Перший цар Ізраїля.

Викликання мертвих – особлива форма ворожіння.
Чарівник (тобто чаклун чи чаклунка) викликав дух по$
кійного і запитував його про майбутні події (1 Сам. 28:7
і далі). Викликання мертвих, як видно, відбувалося
спеціальними закляттями, причому, нерідко в гробниці
покійного, дух якого намагалися викликати. Відповідь
чулася як приглушена мова чи шепіт. Той, хто викли$
кав, бачив образ померлого, щоправда, переляк чарів$
ниці говорить про те, що вона не очікувала такої появи,
у якій з’явився Самуїл (1 Сам. 28:12). З цього можна
зробити висновок, що поява Самуїла не була бісів$
ською примарою, а він був посланий Господом, щоб
повідомити Саулові Божий вирок (порівн. Мр. 9:4).

Викликання мертвих вважалося в ізраїльтян однією
з ханаанських гидот (Повторення Закону 18:9$12), бо
було заборонене Богом (Левит 19:31). Ті, що поруши$
ли заборону, підлягали смерті (Левит 20:6, 27).

Помазання – від «мазь». У Біблії говориться про об$
ряд помазання, за допомогою якого людина освячу$
валася для певного служіння. Такого помазання удо$
стоювалися пророки, царі і священики.

Мазь – зазвичай маслинова олія з додаванням за$
пашних речовин, з яких у Біблії згадуються нард і ми$
ро. Біблійні тексти (Мт. 26:7; Мр. 14:3, 8) дозволяють
припустити, що в багатьох випадках йде мова про ре$
човини приблизно тієї ж консистенції, що і сучасні
парфуми.

Неслухняність – відмова слухатися, вихід з покори.

Підготовка наочних посібників

Пропонуємо вам повторити ключові вірші, які учні
уже вивчили, щоб перевірити знання учнів. Для цьо$
го напишіть тексти на картках. Розріжте картки по
діагоналі, вірш при цьому буде розділений на дві
частини.

Для вступу принесіть на заняття ілюстрацію, фото чи
плакат, де зображено зимовий пейзаж із засніженими
горами.

Приготуйте картки для розділу «Практичне застосу$
вання», у них опишіть ситуації неслухняності. Напишіть
на окремій картці біблійну істину №11.

Приготуйте всі матеріали для творчості.
Перемалюйте ілюстрацію зруйнованого жертовника

на аркуш ватману чи на дошку.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть до класу заздалегідь. Підготуйте дошку і всі
наочні посібники до уроку. Простежте, щоб у вас були
запасні Біблії і ручки, тому що на занятті вам треба бу$
де робити записи.

Привітно зустрічайте ваших учнів. Виявляйте заці$
кавленість їхніми справами. Пам’ятайте про те, що
дружнє спілкування з вами допомагає підліткам почу$
вати себе більш упевнено. Розставте столи і стільці
так, щоб усім було добре видно наочні посібники, роз$
міщені на дошці.

УРОК 

11
Біблійна істина: Біблія вчить, що неслухняність Богу приводить людину до духовного падіння

Ключовий вірш: «Таж послух ліпший від жертви, покірливість – краща від баранячого лою! Бо непокірливість –
як гріх ворожбитства, а свавільство – як провина та служба бовванам» (1 Самуїлова 15:22$23)

Мета: підлітки повинні знати, що неслухняність Богу приводить людину до духовного занепаду, краху

Біблійна основа: 1 Самуїлова 13:1$35;15

НАСЛІДКИ НЕСЛУХНЯНОСТІ
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Час молитви (10 хв.)
Усі сьогоднішні молитви будуть присвячені темі

слухняності. Іноді нам буває важко коритися навіть у
дрібницях, або здається, що це не так вже й важли$
во. Однак Біблія говорить однозначно: «послух ліп$
ший від жертви». Слухняність необхідна нам для по$
будови правильних стосунків із Богом і навколишні$
ми. Давайте ж будемо просити в Бога мудрості і по$
кірності своїм близьким, учителям, батькам, а го$
ловне – Богу.

У заключній молитві подякуйте Богу за Ісуса Христа,
Який залишив нам приклад слухняності. Бути слухня$
ними Богу в усьому – у цьому суть нашого ходіння у
Христі. Бог хоче, щоб ми прагнули бути ще слухня$
нішими, тому що це цінно в очах Божих.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте на початку уроку дві пісні, які запропо$
нують ваші учні. Ви можете обрати такі пісні, що бу$
дуть співзвучні біблійній істині уроку. Заспівайте та$
кож пісню «Я співатиму». Коли ми вклоняємося перед
Господом, ми виявляємо Йому нашу слухняність. Гос$
подь Ісус завжди і в усьому виявляв нам взірець слух$
няності.

Повторення ключових віршів (8$10 хв.)

Мета: повторити усі вивчені біблійні вірші, зібравши
їх з частин. Кожен учень повинен знайти другу поло$
вину свого вірша і зібрати частини так, щоб вийшов
цілий вірш. Потім склеїти ці частини скотчем і разом
зі знайденим «напарником» розказати вірш.

Кожному учню дати частину вірша (по одному три$
кутнику). Заохочуйте пари, що першими справилися з
завданням.

Біблійна тема на уроці

Вступ (3$5 хв.)

Покажіть учням ілюстрацію, де зображені засніжені
гори.

� Чи бували ви взимку в горах?
Взимку там дуже красиво. Це чудове видовище: сні$

гові вершини, на схилах гір – пишні засніжені ялини,
сніг сліпуче виблискує на сонці, тиша така, що дзве$
нить у вухах. Але в цій пишноті таїться і велика небез$
пека. Що за небезпека, запитайте ви?

Це – снігова лавина.
� Що може бути причиною сходження лавини?
Голосний звук (постріл чи крик) і навіть невелика

грудочка снігу, що покотилася з вершини гори. Котя$
чись, вона поступово перетворюється на величезну
смертельно небезпечну масу снігу, що мчить із гір і
змітає все на своєму шляху!

Тому в горах треба бути особливо уважним і обереж$
ним. Адже все може початися з падіння маленької гру$
дочки снігу...

У нашому житті деякі ситуації схожі на таку малень$
ку грудочку, що покотилася з засніженої вершини і
розрослася до величезної снігової лавини, що завалює
нас горою проблем. Біблія допоможе нам розглянути
подібну проблему.

Робота над темою (20$25 хв.)
Перш, ніж перейти до історії царювання Саула і ви$

никнення монархії в Ізраїлі, розгляньте з класом полі$
тичну й історичну обстановку того часу (див. історич$
ну довідку).

Нехай ваші учні відкриють Біблії.

� Завдання №1
Розділіть групу на невеликі підгрупи. Вони просте$

жать етапи життя Саула – першого царя Ізраїля. Роз$
дайте посилання з 1 книги Самуїлової. Проаналізуйте
разом причини, внаслідок яких Саул виявив непослух.
У вас має вийти приблизно такий запис на дошці:

✦ розд.13 – неслухняність (самовільне жертвопри$
ношення);

✦ 15:1$33 – неприйняті жертви;
✦ 18:8$9 – ревнощі Саула до слави Давида;
✦ 18:10$11,21; 19:7$10; 22:6$19; 23:7$8; 24:1$3; 26:1$

2; 27:1 – переслідування і спроби убити Давида;
✦ розд.28 – Саул і чарівниця;
✦ розд.31 – смерть Саула – самогубство (1 Кор.

3.16$ 17; 6:19$20).

� Завдання №2
Заповнення малюнка.
$ Подивіться на малюнок: тут життя Саула представ$

лене у вигляді зруйнованого жертовника.
Нехай клас заповнить малюнок зруйнованого жер$

товника на дошці й у своїх зошитах.
Підбийте підсумки: неслухняність, непокора Богу в

малому приводить до відкидання, втрати благосло$
вення Божого, духовного падіння і навіть до фізич$
ної смерті. Так, величний у свій час цар Ізраїля стає
самогубцем.

� Що Бог дав Саулу, обравши його царем?
1. Царські права (1 Сам. 11:15; 12:13).
2. Дух Божий, так що Саул став пророкувати (1 Сам.

10:6,10).
3. Нове серце і наставляння (1 Сам. 10:7, 9).
� Як застосував Саул усі ці Божі дари у своєму житті?
Здобув перемогу над аммонітянами (розд.11), але

потім самовільно приніс жертву всеспалення (13:8$
14).

� Чи цар мав право приносити жертву Богу? Чому?
У Законі, що був даний через Мойсея, Бог наказу$

вав приносити жертви тільки священикам (Вих.
28:41,43; Левит 1$7 містять вказівки щодо жертво$
приношення; 14:13; 17; Повт. Зак. 18:1$5). Скрізь
написано, що приносить і спалює жертву всеспален$
ня священик. Бог установив спеціальний порядок
жертвоприношення, тому що Він – Бог святий і ніко$
му не підвладний; людина не має права порушувати
владу Бога.

� Як пророк Самуїл поставився до вчинку Саула (1 Сам.
13:13�14)?

Прочитайте Рим. 12:3. Як це місце можна застосува$
ти до пояснення Саулом своїх дій (1 Сам. 13:11$12)?

1. Саул загордився, він говорить: я бачив... я сказав...
я вирішив... Своє «я « він підніс вище волі Божої.

2. У його словах немає і частки каяття.
3. Він не питався поради в Господа.
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� Який урок ми можемо взяти з цієї історії? (Вислухай$
те відповіді дітей).

Практичне застосування (5$7 хв.)
Коли ми народжуємося згори, і Бог нас називає Сво$

їми дітьми, то:
а) ми стаємо новим створінням і одержуємо нове

серце (2 Кор. 5:17, Гал. 6:15);
б) Бог запечатує нас Своїм Духом (Еф. 1:13);
в) Бог дає нам владу для творення (2 Кор. 10:8);
г) Бог хоче, щоб ми перебували в Його слові, духов$

но зростали (Ів. 5:39).
� Коли у вас виникають проблеми чи запитання, що

вимагають вирішення, як ви чините? (Обговоріть від$
повіді.)

� Чи можемо ми вирішити свої проблеми самі, без Божої
участі? Чому? (Обговоріть відповіді.)

� Що заважає нам шукати правильні рішення в Бога?
Занадто велика віра у власні сили.

� Знаючи про гіркі наслідки неслухняності Саула, вирі�
шімо для себе, що нам треба робити, щоб переборювати
свою самовпевненість? (Вирішіть це питання разом з
учасниками групи і запишіть «План».)

1. Потрібно знати волю Бога щодо того чи іншого
вчинку у твоєму житті.

2. Пам’ятай, що Бог повинен бути центром твого
життя.

3. Не дозволяй успіхам запаморочити тобі голову,
щоб ти не забув про те, що це Божі заслуги, а не твої.

Застосовуйте ці висновки у своєму житті. Запишіть їх
у Робочі зошити.

Історія Саула вчить нас бути слухняними. Це склад$
но, але необхідно. Цього хоче від нас Бог.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Напишіть вірш на дошці. Скажіть, що цареві Саулу ці

слова сказав Самуїл, коли той згрішив. Зверніть увагу,
з чим порівнюється неслухняність. В очах Божих – це
те ж саме, що й служіння ідолам. Неслухняність, вона
ж непокора, поставлена в один ряд з ворожбитством,
тобто настільки ж гидотна Богу. За ворожбитство ка$
рали смертю.

Творча робота (7$8 хв.)
Якщо у вас залишиться час, то поясніть учням, як

оформити наступну сторінку їхньої «Пам’ятки». На
одній сторінці нехай напишуть ключовий вірш, а на
другій – наклеять кульку з вати (нагадування про гру$
дочку снігу, що може викликати сходження снігової
лавини в горах).

Прикріпіть картку з біблійною істиною на наступну
сходинку «Плану».

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Протягом тижня провести дослідження: коли й у

чому особисто тобі важко виявити слухняність. Спо$
стереження записати в зошит.

2. Вивчити ключовий вірш.

Звернення Саула до чарівниці в пошуках

виходу із духовного тупика (розд. 28)

Саул ревнує і переслідує Давида (через популярність

Давида як народного героя) (розд. 18?19, 22?24, 26?27)

Попереджуючий вирок Саулу: «Через те, що ти відкинув Господні

слова, то Він відкинув тебе, щоб не був ти царем» (15:23)

Самовільний непослух Богу (гл.15)

Нерозумний наказ про піст і жорстокий вирок Йонатану –

Саул не здатний бути царем (розд. 14)

Перевищення своїх прав: самовільне жертво?

принесення (це право лише священиків ? розд. 13)

Саула обрано на царство і він помазаний Самуїлом.
В Саула голова запаморочилася від успіхів, 

він смиренність змінив на гордість (розд. 9,11)

Безславна
смерть царя

(розд. 31)

«Зруйнований жертовник»
(до завдання № 2)
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Історія єдиноборства Давида і Голіята знайома ба$
гатьом дітям з дитинства. Нехай вас це не засмучує,
адже ви тепер повинні будете підвести підлітків до са$
мостійного пошуку і визначення біблійної істини цієї
історії. Пам’ятайте, що переконання підлітків тільки
формуються, і тверда віра Давида в Бога стане для
них повчальним прикладом для наслідування. У Пр.
22:6 саме про це і говориться: «Привчай юнака до до$
роги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї».

Проаналізуйте своє життя – чи твердо ви вірите в
Господа, у Його силу і могутність? Чи довіряєте Йо$
му своє життя? Чи готові без страху свідчити світу
про присутність Бога у своєму житті і своєму серці?
Пам’ятайте, що ви повинні бути для підлітків гідним
взірцем для наслідування.

Історична довідка, біблійний словник

У Старому Заповіті филистимляни виступають як
вороги ізраїльтян, що багаторазово переважають їх
кількісно і якістю озброєння, вони неодноразово зав$
давали їм поразки. Крім того, филистимська армія
була згуртованою. Вона являла собою постійну загро$
зу для Ізраїля.

І ось филистимляни розташували своє військо на
горах з одного боку долини, а ізраїльтяни – на горах з
іншого боку. Позиції їхні були такі, що якби почався
конфлікт, уникнути взаємного знищення було б нем$
ожливо.

Тому вони і стояли в нерішучості, поки не було ви$
рішено покінчити справу двобоєм (одноборством)
двох воїнів. З боку филистимлян вийшов Голіят.

Його зовнішній вигляд злякав ізраїльтян. Не дивно,
адже це був справжній гігант. Лише його мідна броня
важила близько 60 кг!

Добровольцю, що переможе Голіята, цар обіцяв від$
дати свою дочку за дружину і звільнити його дім від
державної повинності. Але сміливця не знаходилося.

Сохо – місто в Юдеї, приблизно в 24 км на північний
захід від Віфлеєма.

Азека – місто в Юдеї, приблизно в 27 км на північ$
ний захід від Віфлеєма.

Ефес?Даммім – місцевість у «долині Елі» між Сохо і
Азекою.

Долина Елі – родюча долина; місце на західній
межі Юдеї, через яке филистимляни проникали в цю
країну.

Ґат – одне з п’яти головних филистимських міст,
приблизно в 8 км на захід від Азеки.

Голіят – филистимський воїн$професіонал, веле$
тень з Ґата, можливо, один з велетнів (Єг. 11:22).

Енак – родоначальник високорослих людей, що на$
селяли Хеврон (Кір’ят$Арбу) і винищених Ісусом На$
вином. Деякі з його нащадків (Рефаї) зустрічалися
пізніше серед филистимлян.

Одноборець – учасник бою один на один.
Лікоть, п’ядь – міри довжини; лікоть – близько 0,5

м, п’ядь – близько 23 см. Таким чином, ріст Голіята
дорівнював близько 3 м.

П’ять тисяч шеклів – близько 60 кг.
Шістсот шеклів – близько 7 кг.
Праща – головна зброя пастухів. Зазвичай її сплі$

тали з вовни таким чином, щоб у середині виявила$
ся особливо міцна ділянка шириною 5$6 см. У неї
клали камінь. Одним кінцем пращі, як петлею, охо$
плювали зап’ястя, інший тримали в руці. Описавши
пращею кілька кіл над головою, другий кінець відпу$
скали, і камінь летів у ціль. Метальні камені повинні
були бути дрібними і гладкими (1 Сам. 17:40), пасту$
хи знаходили їх у пересохлих руслах річок і носили з
собою у торбах. Разом з тим, праща нерідко згаду$
ється в Біблії і як військова зброя (Суд. 20:16; 2 Цар.
3:25; 1 Хр. 12:2). У діючих арміях навіть були загони
пращників.

Підготовка наочних посібників

Виріжте з щільного паперу світильник$лампаду і на$
пишіть на ньому ключовий вірш.

Зробіть за кількістю учнів копії тесту «Який я хрис$
тиянин?»

Для творчості заготуйте кольоровий папір двох
кольорів: жовтого і фіолетового (можна жовтогарячо$
го і чорного), шаблони свічки, ножиці, клей, прості
олівці, фломастери.

Приготуйте картку з біблійною істиною.

УРОК 

12
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми мали страх Господній і тверду віру, як Давид

Ключовий вірш: «Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить!... 
Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми!» (Псалом 111(112):1,8)

Мета: молоді люди повинні знати, що Бог хоче, щоб ми боялися не людей, а Господа, і були цілком
присвяченими Богу, як Давид

Біблійна основа: 1 Самуїла 17

ДАВИД І ГОЛІЯТ
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Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Підберіть музичні записи зі спокійною приємною му$
зикою. Включіть її до приходу учнів. Вітайте кожного,
цікавтеся їхніми проблемами, розмовляйте з ними,
підтримуйте дружню бесіду.

Ви можете запропонувати їм повторити вивчені бі$
блійні вірші. Запитайте про те, як у них минув тиждень
і як діти застосували біблійну істину у своєму житті.
Розкажіть, як застосували її ви.

Час молитви (10 хв.)

На початку уроку нехай помоляться всі бажаючі. Ви
можете завершити цю молитву своєю.

Наприкінці заняття проведіть молитовне спілкування
в малих групах, розділивши для цього клас на невели$
кі групи по 3$4 особи. Спонукайте дітей молитися за те,
щоб Господь допоміг їм свідчити навколишнім про Бо$
га, не боятись і не соромитися цього. Наведіть за взі$
рець Давида, що хоча і був молодий, як і вони, але не
боявся говорити про силу Божу і сміливо свідчив про
Нього всім: як своєму оторопілому народові, так і во$
рогам, що насміхалися.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте кілька пісень на вибір
вашого класу. Добре, щоб вони були співзвучні біблій$
ній істині уроку.

Заспівайте з підлітками пісню «Милосердний Спа$
се». Адже Господь чекає від нас і Сам завжди був взі$
рецем слухняності, любові, смиренності і твердої віри
в Отця Небесного.

Повторення (10 хв.)

Зробіть опитування учнів за темою минулого уроку:
1. Ім’я першого царя Ізраїля. (Саул.)
2. Чому народ вимагав царя? (Хотів такого царя, як в

інших народів.)
3. Ім’я батька Саула. (Кіш.)
4. З якого племені був родом Саул? (Веніямина.)
5. Хто помазав Саула на царство? (Самуїл.)
6. Чому Бог допустив обрання царя в Ізраїлі? (Ізраїль

наполегливо просив про це.)
7. У чому полягала перша неслухняність Саула? (Са$

мовільне всеспалення.)
8. Як порушив Саул Боже веління після битви з Ама$

ликом? (Залишив живим царя і худобу.)
9. Що почував Саул до Давида? (Заздрість, злість.)
10. До кого прийшов Саул за порадою? (До чарівни$

ці.)
11. Що сказав Самуїл Саулу? (Бог відійшов від Саула

і прирік його на поразку.)
12. Як помер Саул? (Кинувся на свій меч)
13. Назвати біблійну істину минулого уроку.
14. Розкажіть біблійний вірш (1 Сам. 15:22$23.)
15. Що нам робити, щоб уникнути неслухняності?

(Боятися засмутити Бога своїм непослухом.)
16. Що потрібно зробити, якщо ви не послухалися?

(Усвідомити свою неслухняність, покаятися перед Бо$
гом і намагатися виправити ситуацію).

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$6 хв.)

Почніть роботу з підготовки до читання в ролях. Не$
хай учні відкриють 1 Сам. 17. Дайте 5$7 хвилин для са$
мостійного читання. Нехай вони відновлять у пам’яті
послідовність подій цієї історії. У цьому уривку задіяні
такі персонажі: Давид, Саул, Голіят, Єссей, ізраїльтяни
(2$3 учні), Еліяв, Авнер і автор (всього 10$11 чоловік).
Нехай спершу учні прочитають свої ролі «про себе».

Робота над темою (20 хв.)

Після читання проведіть обговорення цього розділу.
� Для чого військо Саула прийшло в долину Елі? (Фили$

стимляни – давні вороги Ізраїля – знову пішли на нього
війною. Саул зібрав військо, щоб дати ворогу відсіч.)

� Як були розташовані війська супротивників перед бо�
єм? (Филистимляни зайняли позицію на одній горі, а
ізраїльтяни – на іншій, між цими двома горами лежала
долина. У такій позиції, якби розпочався конфлікт,
уникнути взаємного знищення було б неможливо.)

� Хто вийшов із закликом до єдиноборства? (Голіят)
� Який був цей чоловік? (Величезного зросту –

близько 3 м, вага броні – близько 60 кг, списа –
близько 7 кг)

� Чим він погрожував? (Зневажити військо Ізраїлеве і
зробити юдеїв рабами.)

� Як ви думаєте, кому, по суті, були адресовані ці погро�
зи? (На перший погляд – воїнам Саула, але оскільки за
ними стояв Бог, то Голіят погрожував Богу.)

� Як зухвалі слова Голіята вплинули на Саула і його лю�
дей? (Вони вжахнулися і дуже налякалися, страх демо$
ралізував царя і все його військо.)

� Як така поведінка характеризує Саула? (Вислухайте
відповіді.)

� Хто такий Давид? (Наймолодший з восьми синів Єс$
сея з Віфлеєма.)

� Яке було основне заняття Давида? (В основному –
пас овець батька і недовго служив в Саула як зброєно$
ша (1 Сам. 16:21)).

� Як Давид з’явився в зоні воєнних дій?
� Якою була його реакція на слова Голіята?
� Як виклик Голіята розцінив Давид (17:26)? (Він ясно

побачив духовну суть того, що відбувається, і прямо
сказав, що Голіят ображає Бога.)

� Що сказав цар, коли побачив перед собою не досвід�
ченого воїна, а білявого хлопчака? (Очевидно, розчару$
вання і подив одночасно, бачачи рішучу хоробрість юн$
ака. Він непогано «побадьорив» його перед смертель$
ною сутичкою: «Ти не можеш піти на того филисти$
млянина битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї
молодости» (1 Сам. 17:33).

� Чого не врахував Саул, кажучи: «Ти не можеш піти на
того филистимлянина»? (Ролі Бога в цій війні і твердої
віри Давида.)

� Як Давид обґрунтував свою готовність битися з Го�
ліятом? (Будучи пастухом, він не раз вступав у єдино$
борство з ведмедем чи левом, і Бог посилав йому пе$
ремогу.)

� Як слова 38�40 віршів характеризують його? (Він
сміливий, бо цілком упевнений у Бозі. Він знає, що Бог
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допоможе йому перемогти Голіята так само, як допо$
магав перемагати хижих звірів.)

� Як цар Саул екіпірував Давида для бою з Голіятом?
(Зачитайте вірші.)

� Чому Давид відмовився від царської зброї?
� Яку зброю для бою з велетнем він обрав? (Кия, пра$

щу і 5 гладеньких каменів.)
� Чи згодні ви з таким визначенням: Давид узяв пращу,

тому що це було перше, що потрапило йому під руку?
Обґрунтуйте свою відповідь. (Хоча праща – примітивна
зброя, але справитися з нею може далеко не кожен.
Щоб влучити в ціль каменем з пращі, потрібна чимала
вправність. Зі влучного кидка Давида можна зробити
висновок, що він був справжнім майстром у метанні
каменів із пращі.)

� Як велетень з Ґата сприйняв появу свого супротивни�
ка? (Зачитайте.)

� У яких словах юнак Давид виразив свою віру у вели�
кого та істинного Бога? (Вірш 45).

� Який підсумок бою? (Голіят був убитий каменем у чо$
ло – єдине вразливе місце невразливого, на перший
погляд, велетня. Язичники побачили славу істинного
Бога – Бога Ізраїля, народ Божий підбадьорився і роз$
громив вороже військо.)

� Чому пастух Давид зміг убити такого непереможного
воїна? (Тверда віра в Бога допомогла йому убити цього
велетня. Скажіть учням біблійну істину: Бог хоче, щоб
ми мали тверду віру, як у Давида.)

� Хто вийшов переможцем з цього бою? (Бог, тому що
Давид переміг Голіята в ім’я Бога і силою Бога. Без Бо$
жої участі ця перемога навряд чи була б можливою.)

Практичне застосування (10$12 хв.)
Бог хоче, щоб ми мали страх Господній і тверду віру,

як Давид.
� Який приклад дав нам Давид? (Довіри Богу, твердо$

сті духу і сміливості в ім’я Бога.) Бійтеся Бога, і тоді
вам не потрібно буде боятися більше нікого!

� Чому його віра була тверда? (Його віра будувалася
на особистих взаєминах з Богом, це були взаємини
любові.)

� Що необхідно робити нам, щоб ми не боялися людей і
мали страх Господній, як Давид? (Перебувати в спілку$
ванні з Богом за допомогою молитви, читання Біблії,
відвідування церкви і служіння).

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
(Використовувати символ – світильник)
Покажіть учням вірш, що написаний на світильнику.

Поясніть підліткам значення слів вірша. Давид не по$
боявся Голіята, тому що любив Бога, твердо вірив у
Нього і навчився перемагати з Ним. На цьому була опо$
ра його серця.

Творча робота (10 хв.)
Роздайте матеріали. Нехай у своїх пам’ятках учні на$

пишуть ключовий вірш, а на другій сторінці зроблять
силуетну аплікацію: на жовтий квадратний аркуш на$
клеїти свічку чи світильник, вирізаний з темного папе$
ру. Під аплікацією нехай вони напишуть біблійну істи$
ну уроку.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Вивчити напам’ять ключовий вірш.
2. Заповнювати молитовний щоденник.

«Блажен муж, що боїться Господа,
що заповіді Його любить!...

Уміцнене серце його не боїться, бо
він бачить нещастя поміж ворогами

своїми!» (Псалом 111(112):1,8)

Відповівши на запитання тесту, учні зможуть побачити, у якому стані знаходяться їхні взаємини з Богом.
1. Чи щодня ти читаєш Біблію? ________
2. Чи відводиш час для усамітненої молитви – розмови з Богом? ________
3. Чи ведеш молитовний щоденник? ________
4. Чи береш участь у християнських заходах (євангелізаціях, вечорах спілкування, зустрічах малої групи з вив$

чення Біблії тощо.)? ________
5. Чи вважаєш ти сам себе християнином? ________
6. Скільки невіруючих друзів чи знайомих знають про те, що ти – християнин? ________
7. Чи розповідаєш ти невіруючим людям про Христа? ________
8. Скільки твоїх невіруючих друзів стали відвідувати з тобою церкву і/чи НШ? ________
9. Зміг би ти подарувати Біблію невіруючим людям чи роздавати на вулиці християнські брошури? ________
10. Чи розповідаєш ти про Бога своїм сусідам, невіруючим родичам? ________
11. Чи потрібно запрошувати на християнське свято своїх невіруючих знайомих? ________
12. Чи вважаєш ти, що звістка про Ісуса потрібна і цікава для твоїх невіруючих знайомих? __________ Чому?

____________________________________________________________________________________________________________
13. Чи вважаєш ти після цього тесту себе справжнім християнином? ________
Якщо на більшість запитань ти відповів ствердно, то ти справжній і сміливий християнин.
Давид не боявся сміливо говорити про Бога ні Голіяту, ні усьому филистимському війську, ні своєму царю.
Чи не відчуваєш ти, що взірець підлітка Давида кидає тобі виклик: «А ти можеш, як я?» Вибір за тобою.

Тест «Який я християнин?»
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Насамперед, зверніть увагу на те, що урок побудова$
ний на дослідженні трьох псалмів Давида: 22(23),
24(25), 26(27). Усе щоденне читання охоплює основні
події життя Давида: його обрання, сміливість і відвагу
в боротьбі з Голіятом, службу при дворі Саула, дружбу
з Йонатаном і царювання в Ізраїлі.

Готуючись до уроку, ви повинні опрацювати запропо$
новану тему, розібратися у своєму духовному житті,
зробити висновки для себе особисто. Перевірте, нас$
кільки ви відповідаєте тим стандартам, що ставить Бог
і які ви пропонуєте підліткам на кожному уроці. Наша
мета – допомогти дітям змінити спосіб мислення,
зростати у вірі, усвідомлювати свої помилки і навчи$
тися виправляти їх. Ви перша людина, що повинна по$
казувати їм взірець християнського поводження.

Поміркуйте про те, як розділити ваш клас на підгру$
пи, щоб ефективно обговорити тему уроку. Заздале$
гідь поміркуйте, як краще використати простір примі$
щення, де буде проходити заняття; як розставити сто$
ли і стільці. Можливо, ви поставите 3 столи окремо.

Історична довідка, біблійний словник

Коли зацарював Давид, то насамперед він узяв єву$
сеянський Єрусалим, що вважався неприступним. Він
зробив це місто столицею.

Єрусалим з військової і політичної точок зору був ду$
же вдало розташований, тому що знаходився на межі
між наділами Юди і Веніямина (таким чином, перевага
не надавалася ні півночі, ні Юдеї). Давид заново зміц$
нив це місто, наказав спорудити там царський палац.

Як тільки перші перемоги забезпечили Давидові зов$
нішньополітичний спокій, він почав перетворювати
Єрусалим у культово$релігійну столицю. Він переніс у
Єрусалим з Кір’ят$Єаріма ковчег заповіту, хоча і з дру$
гої спроби (1 Сам. 7:1). Дорогою сам цар, одягнений в
ефод, танцював перед ковчегом. З перенесенням ков$
чега відновилися щоденні богослужіння.

Перше помазання Давида Самуїлом було зроблено
на знак Божого обрання (1 Сам. 16:3), друге, здійснене

в Хевроні (2 Сам. 2:4), свідчило про підтримку Божого
вибору народом, а третє – ставило його царем над усім
Ізраїлем (2 Сам. 5:3). Примітно, що Давид вступив на
царство у віці 30 років, коли належало починати слу$
жіння священика (Числа 4:3; 1 Хр. 23:3).

Давид – був наймолодшим з 8 синів Єссея, віфлеє$
млянина з племені Юди, правнуком Боаза і Рут (Рут
4:18$ 22). Він був красивий, сильний, красномовний і
добре грав на гуслах. Особлива риса його життя – гли$
бокі особисті стосунки з Богом.

Серце – у прямому значенні – життєво важливий ор$
ган. У Старому і Новому Заповітах це слово вживаєть$
ся найчастіше в переносному значенні, позначаючи
сутність людської особистості, осередок душі і духу.
Саме серце приймає рішення стосовно Бога, чи оби$
раючи віру в Нього, чи відкидаючи Його.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте для учнів папір і ручки.
Напишіть на дошці запитання (див. Практичне засто$

сування). Також напишіть на картках посилання.
Рекомендуємо написати на красивому папері й

оформити орнаментом сьогоднішній ключовий вірш,
щоб його можна було повісити в класі як прикрасу і
на спогад біблійної історії про вірність Давида (ідея
малюнка подана нижче). Наберіть на комп’ютері чи
напишіть від руки тексти трьох псалмів: 22(23),
24(25), 26(27) – так, щоб залишилося досить місця
для записів.

Для часу творчості виготовте шаблони двох сердечок
(одне більше і одне менше), яскравий кольоровий па$
пір, клаптики красивих тканин, ножиці, клей, прості
олівці, фломастери.

Приготуйте картку з біблійною істиною уроку.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Приготуйте матеріали і посібники.
Розставте столи і стільці для роботи в групах.
Вітайте учнів. Повторіть вивчені раніше вірші.

УРОК 

13
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вірними Йому в усьому

Ключовий вірш: «Господь – то мій Пастир, тому в недостатку не буду, – на пасовиськах зелених оселить мене,
на тихую воду мене запровадить! Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення Свого по стежках
справедливости. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо Ти при
мені, Твоє жезло й Твій посох – вони мене втішать! Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою
голову Ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття! Тільки добро й милосердя мене супроводити
будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи!» (Псалом 22(23))

Мета: підлітки повинні усвідомити, як важливо бути вірними і цілком присвяченими Богу

Біблійна основа: Псалми 22(23), 24(25), 26(27)

ЧОЛОВІК ЗА СЕРЦЕМ ГОСПОДА
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Час молитви (10 хв.)
Пропонуємо сьогодні провести між дітьми жеребку$

вання: хто буде молитися на початку уроку, а хто на$
прикінці. Спонукайте підлітків молитися за те, щоб бу$
ти вірними Господу, чинити так, щоб Він був нами за$
доволений.

Наприкінці заняття скажіть: тепер ми, довідавшись,
як стати «за серцем» Господа, будемо молитися. Роз$
діліться на невеликі групи. Обговоріть уроки, які ми
отримали сьогодні, вивчаючи життя царя Давида, наз$
ваного «чоловіком за серцем» Бога. Моліться один за
одного, як це робив Давид, молячись за свій народ.

Пам’ятайте про те, що Давид – прообраз Ісуса
Христа, Сина улюбленого. Коли ми знаходимося в
правильних взаєминах з Господом, Він чудесно бла$
гословляє нас. Просіть Бога про те, щоб Він допоміг
вам мінятися, трудитися над творенням свого духов$
ного храму.

Час співу (10 хв.)

Для співу на цьому уроці запропонуйте пісню «Бла$
гослови Господа, душе моя». Її слова співзвучні з псал$
мом 91(92) Давида. А ще запропонуйте «Як олень».
Слова цієї пісні також звучать у Псалтирі. Нагадуйте уч$
ням, що спів – це особливе служіння Богу, це служіння
прославлення. Бог гідний слави, і ми будемо просла$
вляти ім’я Його співом.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$7 хв.)

Чи задумувалися ви над тим, як працює наше сер$
це? Що ви думаєте про роботу серця? (вислухайте всі
відповіді.)

Давайте звернемося до сухих рядків енциклопедії:
«Серце – центральний орган сердечно$судинної систе$
ми людини і тварини, його ритмічні скорочення забез$
печують рух крові. У людини серце є великим порож$
нистим чотирикамерним м’язом. Скорочення серцево$
го м’яза відбувається внаслідок імпульсів, що автома$
тично виникають у ньому».

У біблійному розумінні значення цього слова най$
частіше переносне. Це слово вживається при позна$
ченні деякого духовного центру, таємних схованок
людської істоти.

Зачитайте посилання з біблійного словника, наведе$
не вище.

� Як ви думаєте, яке серце в Бога?
Одну людину Бог назвав «чоловіком за серцем»

Своїм. Яка вона – людина, що прийшлася Господу за
серцем?

Робота над темою (20$25 хв.)

� Завдання № 1 (10 хв.)
Розділіть групу на три підгрупи, кожна з яких буде

робити дослідження на підставі одного із запропоно$
ваних псалмів (Псалми 22(23), 24(25), 26(27)). На
дошці чи плакаті напишіть: «Давид – чоловік за сер$
цем Господа».

Завдання: зібрати аргументи і довести, що Давид –
чоловік за серцем Бога.

� Завдання № 2 (15 хв.)
Складіть опис життя Давида. Результати спостере$

жень запишіть на дошці. Вони будуть виглядати при$
близно так:

1) Молодший, восьмий, син Єссея (плем’я Юди, м.
Віфлеєм – 1 Сам. 16:1, 10 і далі); 1 Хр. 2:11$15), прав$
нук Боаза і Рут;

2) пастух, пас овець свого батька (1 Сам. 16:11,19;
17:34);

3) був обраний Богом на царювання (1 Сам. 16:1);
4) коли Самуїл помазав Давида на царство, на Дави$

да зійшов Дух Божий (1 Сам. 16:12$13);
5) грав на гуслах при дворі Саула (1 Сам. 16:22$23);
6) випадково потрапивши на поле бою (щоб провіда$

ти братів), вступив у єдиноборство з филистимським
воїном Голіятом і вбив його;

7) дружив з царським сином Йонатаном;
8) цар Саул заздрив славі молодого улюбленця ізра$

їльського народу і шукав приводу, щоб убити Давида;
9) Давид тікав від Саула;
10) Саул переслідував Давида;
11) Давид двічі не скористався нагодою убити свого

царя;
12) рятуючись від Саула, утік до филистимлян;
13) коли Саул і Йонатан померли, Давид оплакав їх

як героїв;
14) запанував над Ізраїлем;
15) отримав Божу обітницю вічного царювання для

свого роду (2 Сам. 7:1,29).
Тут можна зупинитися.
� Про що ще можна мріяти після такої Божої обітниці?

� Які ж якості характеру були в Давида, що Бог назвав
його «чоловіком за серцем Своїм»? (Нехай група назве ці
якості і розставить посилання з псалмів, вивчених на
початку уроку.)

1. Був вірним Богу в усьому.
2. Усім серцем шукав Господа.
3. Постійно спілкувався з Богом.
4. Просив Небесного Отця про провід (керування

ним).
5. Мав тверду віру.
6. Був слухняний, цілком покладаючись на Бога.
7. Досліджував наставляння Господа.

Давид був помазаний тричі:
– на знак обрання (1 Сам. 16:3,12$13); 
– у якості царя юдейського (2 Сам. 2:4);
– царем над Ізраїлем (2 Сам. 5:3).

Чоловік за серцем Господа (1 Сам. 13:14)

ЦАР ЮДЕЇ
ЦАР ІЗРАЇЛЯ

ЗАВОЮВАВ ЄРУСАЛИМ
ПОВЕРНУВ КОВЧЕГ ЗАПОВІТУ

ГОСПОДЬ УКЛАВ З НИМ ЗАПОВІТ
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8. Жалкував про свої гріхи (сповідував свої гріхи).
9. Бажав перебувати в Домі Божому.
10. Молився за народ.

Практичне застосування (10 хв.)
Обговоріть таке питання:
� Що потрібно зробити кожному з нас, щоб стати Госпо�

ду «за серцем»?
Вислухайте відповіді. Обговорення підведіть до на$

ступного: нам необхідно перевірити, у якому стані на$
ші стосунки з Богом. Для цього нехай кожен запитає
себе (запитання напишіть на дошці заздалегідь). Від$
повіді нехай запишуть у зошиті.

1. Хто мій Бог?
2. Що значить бути вірним Богу?
3. Чи шукаю я Господа всім серцем? Коли я шукаю

Бога особливо?
4. Як я можу підтримувати дружні стосунки з Богом?
5. Чи прошу я Бога про провід?
6. Яка моя віра? Якби в мене був «духовний термо$

метр», то яку температуру він показував би?
7. Чи цілком я слухняний і вірний своєму Господу?
8. Що мені робити, щоб бути вірним Йому у всьому?
9. Як я досліджую Слово Боже?
10. Як я молюся? За що? За кого? І чи молюся я вза$

галі?
У підсумку скажіть: отже, щоб бути Господу за сер$

цем, потрібно цілком покладатися на Бога, любити Йо$
го і особливо бути вірним Йому, як Давид.

Робота над ключовими віршами уроку (5$8 хв.)
Давид у своєму житті не тільки воював. Він був ще й

чудовим поетом і композитором, написав багато псал$
мів. Усі вони присвячені Богу. Кожен псалом передає
його глибокі стосунки з Господом. В одних псалмах Да$
вид славить Бога й оповідає про Божі чудеса, в інших
– висловлює каяття в гріхах. Для вивчення запропо$
нуйте весь 22(23)Псалом. У ньому Давид міркує про
благословення, які Господь посилає людям, які вірні
Йому. Давид бачить Бога в образі Пастиря – доброго,
щедрого, турботливого. Ця метафора (переносне зна$
чення) пов’язана з тим досвідом пастухування, що Да$
вид набув до того, як став царем.

Господь Ісус Христос також ототожнює Себе з «Пас$
тирем Добрим» (Ів. 10:14). Тільки в Бозі і з Богом жит$
тя буде благословенним і радісним.

Пропонуємо вам оформити вірш на аркуші, де бу$
дуть намальовані пастух і вівці. Зверху на малюнку на$
пишіть текст 22(23) Псалма. Нехай він висить у вас у
класі постійно.

Покажіть псалом учням. Вивчіть його, повторивши
кілька разів. Повісьте цей плакат у класі.

Творча робота (10$12 хв.)
Покажіть учням картку з біблійною істиною.
Бажання Бога – щоб наші серця «билися в унісон» з

Його доброю волею.
Роздайте учням матеріали. Нехай вони виріжуть два

серця: більше – з кольорового паперу, менше – з ткани$
ни. Менше сердечко потрібно приклеїти на більше, під$
клавши шматочок вати. Внизу написати біблійну істину.

Скажіть, що це символ – серце в серці. Нехай воно
нагадує про Давида, що своє серце, своє життя віддав
Господу, любив Його, покладався на Нього і був Йому
вірний.

Давайте прагнути до такої ж єдності з Богом, як і цар
Давид, щоб бути завжди з Богом і в Ньому, погоджую$
чи свої бажання з Його волею і спонукаючи до цього
інших.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Прочитати і опрацювати урок у Робочому зошиті.
2. Вивчити напам’ять 22(23)Псалом.

Коли бува в житті, що плачу,
То очищається душа,
То лиш сльоза гірка й гаряча
У ній щось світле воскреша

І омиває аж до болю
Все те, що так її гнітить...
Сльозі я вірю, вдячний долі
За ту щасливу справді мить,

Коли, забувши всі тривоги,
Я щиро плакав в каятті,
Заприсягнув Самому Богу
Йому служити у житті.

Сергій Рачинець
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Цей урок буде побудований у формі порівняльного
аналізу (див. таблицю). У ході роботи над темою уроку
ви зі «студентами коледжу» будете досліджувати жит$
тя Авесалома, а потім спробуєте провести паралелі,
порівнявши його з життям «блудного сина» з Євангелії
від Луки 15:11$24, простежити основні етапи доль цих
молодих людей.

У розділі «Практичне застосування» ми пропонуємо
вам провести порівняльний аналіз життя Давида й Аве$
салома. Ця робота ще раз підтвердить біблійну істину і
допоможе повторити матеріал минулого і сьогодніш$
нього уроків.

Історична довідка, біблійний словник

Авесалом був третім сином царя Давида, що народи$
лись у Хевроні, від Маахи – дочки ґешурського царя
Талмая (2 Сам. 3:3). Був наділений надзвичайною вро$
дою і чудовим волоссям. Вже в молодості він спробу$
вав за спиною батька схилити ізраїльтян на свій бік.
Імовірно, Авесалом ніяк не міг простити своєму бать$
кові перелюб з Вірсавією і вбивство її чоловіка Урії
(2 Сам. 12:9$11). Надто поблажлива батьківська лю$
бов Давида призвела до того, що коли його старший
син, Амнон, збезчестив свою зведену сестру Тамару
(рідну сестру по матері Авесалому), Давид залишив
його без покарання. Помста Авесалома визрівала про$
тягом двох років. Нарешті він убив Амнона, підступно
заманивши його й інших зведених братів на свято
стриження овець. Давид був надзвичайно засмучений,
але знову нічого не зробив.

Через три роки Йоав, скориставшись любов’ю Да$
вида до Авесалома, умовив царя виправдати сина, що
дало можливість останньому безкарно повернутися
до Єрусалима. Отримавши колишню волю, Авесалом
завів особисту охорону і почав «красти серця Ізраїле$
вих людей» (2 Сам. 15:6), обіцяючи їм краще право$
суддя, ніж при його батькові. Через 4 роки він вирі$
шив, що його час настав. Змовники зібралися в Хев$
роні. Найнебезпечнішим і найхитрішим серед них був
Ахітофел, радник Давида, ймовірно, дід Вірсавії. От$
римавши звістку про повстання, Давид зі своїм дво$
ром і надійним військом залишив Єрусалим, покинув$
ши там відданих йому священиків і свого довіреного

аркеянина Хушая. За порадою Ахітофела Авесалом на
очах в усіх увійшов до наложниць Давида. Це було,
фактично, оголошенням своїх претензій на престол.
Тим самим Авесалом відрізав шляхи до будь$якого
примирення. Він зібрав свої війська і пішов за Дави$
дом, що прийшов до Маханаїму. Війська зустрілися в
битві в лісі Єфремовім, де Авесалом мав великі втра$
ти і зазнав поразки.

Воля – здатність здійснювати завдання, поставлені
перед собою, наполегливе прагнення до здійснення
чого$небудь.

Вольовий – той, хто має тверду волю, самостійний,
владний.

Свавілля – непокора, тобто прагнення «робити все за
своєю волею» і не визнавати волі іншого.

Перекірливий – упертий, непокірливий, неслухняний,
свавільний, що все робить всупереч.

Покірний, той що скоряється – м’який, слухняний.

Підготовка наочних посібників

Пропонуємо виготовити для повторення гру «Шукай$
те і знайдете». Зробіть самі папку з картону чи ватма$
ну форматом АЗ. Усередині зробіть 24 кишеньки. Ви$
готовте 24 картки у формі сердечок. Картки$сердечка
повинні бути парними (з однаковими номерами), тобто
в грі у вас буде 12 парних карток$сердечок. Розставте
картки номерами до ігрового поля. Якщо ви не зможе$
те виготовити ігрове поле, тоді просто прикріпіть карт$
ки до дошки скотчем.

Складіть список запитань з вивчених тем. Їх має бу$
ти не менше 20. Включіть в це число також і вивчені бі$
блійні вірші. Використовуйте парні картки у формі сер$
дечок з номерами від 1 до 12.

Для вивчення ключового вірша приготуйте для кож$
ного учня шифровку і ключ$шифр.

Приготуйте картку з біблійною істиною уроку.

Хід уроку

Привітання (5$7 хв.)

Вітайте кожного зі своїх учнів, поцікавтеся його жит$
тям, успіхами, потребами. Перевірте Робочі зошити і
щоденники читання Біблії. Використовуйте цей час для
того, щоб повторити вивчені вірші. Запитайте у ваших
підлітків, як вони застосовували на практиці біблійну

УРОК 

14
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цілком підкорялися Його волі

Ключовий вірш: «Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю чашу! Та проте не Моя, а Твоя нехай 
станеться воля!» (Луки 22:42)

Мета: підлітки повинні розуміти, що в будь$яких обставинах варто підкоряти свою волю Господу

Біблійна основа: 2 Самуїла 13$18, Луки 15:11$24

ВОЛЯ БОЖА ЧИ СВАВІЛЛЯ?
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істину минулого уроку. Нехай поділяться тим, як вони
покладалися на Господа у вирішенні життєвих проблем
і що вирішили робити для зміцнення своєї віри.

Повторення – гра «Шукайте і знайдете» (12 хв.)

Розділіть учнів на команди по 5$6 чоловік. По черзі
запитуйте команди. Якщо команда дала правильну від$
повідь, вона має право відкрити дві будь$які картки.
Якщо номери збігаються, команда забирає сердечка,
якщо – ні, то картки ставлять на місце.

Виграє команда, що відгадає і збере більше серде$
чок. Заохочуйте переможців призами.

Час молитви (10 хв.)

На початку уроку запропонуйте помолитися у формі
молитовної бесіди. Нехай ваші учні коротко вислов$
лять Богу свою подяку за всі благословення.

Наприкінці заняття відведіть час для молитовного мір$
кування і спрямуйте кожного на сповідування в молитві
своєї неслухняності, свавілля. Запропонуйте групі моли$
тися за те, щоб завжди підкоряти свою волю волі Божій.

Час співу (5 хв.)

На початку уроку запропонуйте для співу «Мило$
сердний Спасе». У цій пісні виражене бажання людини
в усьому покладатися на Бога, упокорюватися перед
Ним, а також любов до Нього.

Наприкінці заняття запропонуйте для співу «Я співа$
тиму». Наш Господь – великий і дивовижний Бог, Він

гідний хвали і поклоніння. Скажіть про те, що співом
від усього серця ми теж прославляємо Бога.

Біблійна тема на уроці

Вступ (3 хв.)

� Чи задумувалися ви над тим, який зміст прихований у
слові «воля»?

� А який зміст слова «свавілля»?
� «Як заманеться, то не минеться» – чи згодні ви з та�

ким твердженням щодо характеру людини?
� Чого можна чекати від такої людини?
� А ось ще одна приказка: «Вільному – воля, а спасенно�

му – рай». На що націлює вона?
Зачитайте визначення слова «воля» з біблійного

словника.
Для того, щоб взяти корисні уроки з Біблії і навчити$

ся підкоряти свою волю Богу, розглянемо 2 Сам. 13$
18 – історію Авесалома, – і Лк. 15:11$24 – історію блуд$
ного сина.

Робота над темою (25 хв.)

� Завдання № 1
Розділіть клас на групи по 3$4 особи. Поясніть, що

ви будете робити порівняльний аналіз двох історій з
Біблії. Простеживши за життям двох синів, визначте
причини бунтарства, його прояви і результати (час
для роботи 15$20 хв.). Результати запишіть у таб$
лицю 1.

Авесалом Блудний син Я

Син царя Давида, 3$й за рахунком –
мав усе

Молодший син багатої людини,
добре забезпечений

Хто я?

Міг стати царем Міг стати багатим спадкоємцем Що я маю як Боже дитя?

Бунт: батько не покарав Амнона за
безчестя

Бунт: хочу жити самостійно
Згадай, коли ти чинив
свавільно, не підкоряючись
Божій волі?

Я покараю сам; виношує план помсти 
2 роки – прояв свавілля

Прояв свавілля: іде, забравши
свою спадщину; живе, як хоче

Пригадай свої бунти проти
когось або чогось

Убиває Амнона, обманом заманивши
його до себе на свято

Моральне і духовне розкладання
Які були духовні результати
твого свавілля?

Живе у вигнанні
Убогість, приниження – їсть
«стручки»

Згадай фізичні результати свого
свавілля

Примиряється з батьком лише зовні, 
6 років виношує план скинення батька
з престолу

Отямився, «спам’ятався»
Як маєш чинити ти, як дитя
Боже?

Прагне «красти серця Ізраїлевих
людей»

Покаявся – пішов до батька:
«Прогрішився я, отче, против неба
та супроти тебе»; підкорив своє
«я» волі батька 

Твої висновки і рішення, до яких
ти прийшов?

Змова проти батька Батько прощає сина Яка реакція інших на твоє рішення?

Війна – план Авесалома зазнає поразки Одержує більше, ніж очікував Яким був результат твого рішення?

Ганебна смерть Прийнятий і прощений Яка нагорода за твоє рішення?

Таблиця 1
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� Завдання № 2
Підбийте підсумки, відповівши на запитання:
� Чи знав Авесалом Бога? Доведіть.
� Чи знав блудний син Бога? Доведіть.
� Чию волю прагнув виконати Авесалом?
� Які результати його свавілля?
� Що сталося в житті блудного сина?
� Як він зважився повернутися і чому?
� Як зазвичай чинить грішна людина?
� Як повинен чинити у своєму житті християнин?
� Чого християнин шукає насамперед?
� Хто є взірцем для віруючого?
� Про що говорить Ісус у Євангелії від Івана 4:34?
� Доведіть, що вірш Лк. 22:42 говорить про те, що Ісус

цілком підкоряє Свою волю Отцю.
Напередодні розп’яття Ісус, можливо, за Своєю

людською природою відчував жах, знаючи, що буде
залишений Отцем і прийме на Себе весь тягар Божо$
го гніву за гріхи людства. Але Христос в усьому дові$
ряє Себе волі Свого Отця Небесного. Ісус Христос ви$
конав справу, яку звелів Йому виконати Бог$Отець.
Він став нашим Відкупителем від рабства гріха і
смерті. Прийнявши Ісуса як Спасителя, ми примиряє$
мося з Богом і народжуємося заново в Божій родині.
Тепер ми – діти Бога.

Практичне застосування (10 хв.)
Запропонуйте учням скласти порівняльну характе$

ристику життя Авесалома і його батька царя Давида. У
ході роботи робіть записи на дошці.

Підсумок: на відміну від свого батька – «чоловіка за
серцем» Господа, Авесалом був свавільною і гордою
людиною. Результат свавілля і неслухняності Богу –
втрата благословення і безславна смерть.

� Що буду робити я, знаючи, що я – дитя Боже? Повер$
немося до нашої першої таблиці і заповнимо її заново.

� Що має дитя Боже?
� Як повинне чинити дитя Боже?
� Згадай, коли ти чинив свавільно, не підкоряючись во�

лі Бога?
� Які були результати твого свавілля?
� До якого висновку ти прийшов?
Підведіть молодих людей до такого висновку: сва$

вілля – це те ж, що непокора. А всяка непокора
породжує бунт. Біблія вчить, що «непокірливість – як
гріх ворожбитства» (1 Сам. 15:23). За гріх ми повинні
просити прощення. У характері Авесалома дуже яс$
краво проявилися такі риси, як свавілля, бунт, непоко$
ра владі батька і, відповідно, владі Бога (Еф. 6:1$3).
Можна підбити підсумок його життя, перефразувавши
слова з Ос. 8:7 – як вітер засіяв, то бурю пожав...

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
У найбільш критичний момент Свого життя Ісус мо$

лився. Наближався час страшних випробувань, і Бог
послав Ангела зміцнювати Христа. Попереду Сина
Людського чекав ганебний хрест.

Але Ісус показує, як можна долати спокуси навіть у
найважчій ситуації: насамперед підкоритися волі Божій.

Ніхто з нас не захотів би йти на вірну смерть, і бажан$
ня людської природи минати «цю чашу» – цілком при$
родне. Але в житті завжди найголовніше – виконати
Божу волю, незважаючи ні на які обставини. Ми повин$
ні цьому вчитися в Христа.

Роздайте учням шифровки з віршем, розгадайте
вірш, повторіть його для запам’ятовування. Поговоріть
про те, чому Бог противиться гордим, а смиренним дає
Своє благословення. Що важливо для Бога в серці і
житті людини і чому?

Творча робота (5$7 хв.)
Роздайте учням матеріали для творчості.
Нехай вони зроблять ілюстрацію до історії, потім на$

пишуть ключовий біблійний вірш і істину цього уроку.

Домашнє завдання (1 хв.)
1. Вивчити біблійний вірш.
2. Повторити всі вивчені вірші.
3. Виконати всі завдання в Робочому зошиті.

ДАВИД АВЕСАЛОМ
народився в простій
родині

народився в царській
родині

помазаний на царство вирішив сам стати царем

шукав волі Божої
не прагнув догоджати
Богу

відповідав добром на
добро

шукав своєї вигоди

не підняв руки на
помазаника Божого

хотів убити свого батька

покаявся в гріху
перелюбства

убив брата і не покаявся

Бог поставив його царем сам себе назвав царем
Бог благословив його Бог допустив йому біду
вмер, наситившись
життям

помер безглуздою і
ранньою смертю

підкорявся волі Господа був свавільним

Οτχε, ζκ ϖολγωη, προνεσι µιµο µενε ϕθ χαηυ!

τα προτε νε µοζ, α τϖοζ νεςαβ στανετδσζ ϖολζ! 

λυκι ψψ:ξψ

А –
Й –
В –
І –
Ь –
Е –
И –
К –
Ц –

Л –
М –
Н –
О –
П –
Р –
С –
Т –
Х –

У –
Ч –
Ш–
Є –
Ю–
Я –
2 –
4 –

α

β

ϖ

γ

δ

ε

ι

κ

ϕ

λ

µ

ν

ο

π

ρ

σ

τ

ς

υ

χ

η

ω

θ

ζ

ψ

ξ
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Для того, щоб розібратися, чому Соломон схилився
до ідолопоклонства, дослідіть всі посилання з щоден$
ного читання. А щоб побачити ставлення Бога до не$
вір’я і відступництва, прочитайте додатково 2 Цар. 17
та Іс. 44. Також опрацюйте Рим. 1:18$25, де показана
тяга людей до еклектизму (змішання віри в істинного
Бога з різного роду марновірствами). Святе Письмо су$
воро засуджує це. Наш Бог – Бог ревнитель, Він хоче,
щоб ми були присвячені Йому цілком.

Потрібно навчити підлітків очищатися від того, що
«прилипає» до віри – від різних марновірств, захоп$
лень «новими» ідеями Сходу, не змішувати віру в жи$
вого Бога з виконанням обрядів. Для цього потрібно
показати їм основні напрямки, що допоможуть уникну$
ти спокуси еклектизму: спілкування з Богом за допо$
могою Слова і молитви.

Історична довідка, біблійний словник

Соломон народився приблизно в 990 р. до Р.Х. У
970$930 р. до Р. X. він займав престол нерозділено$
го царства Ізраїля та Юди (1 Цар. 1:13; 1 Хр. 29:20; 2
Хр. 9). Ще до народження він був обраний Господом
стати спадкоємцем престолу. Коли Соломон посів
трон у 970 р. до Р. X., сусіди Ізраїлеві не загрожува$
ли – у той час Єгипет і Асирія були не досить сильні.
Як і обіцяв Господь, царювання Соломона протікало
у мирі і спокої.

При Давиді і Соломоні царство досягло найбільших
розмірів за всю свою історію. Соломон панував над
усіма царствами від Євфрату до землі Филистимської і
до меж Єгипту. Народ жив у спокої.

Коли уві сні Бог з’явився Соломонові і сказав: « Про$
си, що Я маю дати тобі!», Соломон попросив лише му$
дрості (1 Цар. 3:5,9). Дійсно, його мудрість переверши$
ла мудрість усіх людей. Багато хто, у тому числі й царі,
почувши про його мудрість, прагнули познайомитися з
ним особисто (2 Хр. 9:22$23; 1 Цар. 10:23$24). Серед них
була і цариця Шеви. Соломон – автор 3000 приповістей
і 1005 пісень. Цей цар відомий і як будівничий. При ньо$
му було споруджено чудовий храм і царський палац.

Соломон (євр. «процвітання, благоденство, мир») –
син Давида і Вірсавії. Господь через пророка Натана

велів наректи Соломонові ім’я «Єдід’я» – улюблений
Богом (2 Сам. 12:24$25).

Храм – у Біблії це святилище Господа. Храм Соломо$
нів був споруджений на горі Морійя або Сіон, на місці,
яке призначив Господь Давидові.

Еклектизм – різнобій у переконаннях і вірі, непослі$
довність, сполучення несумісних, різнорідних поглядів,
думок, понять.

Підготовка наочних посібників

Підготуйте наочність: малюнки чи фотографії Ейфе$
левої вежі, хмарочосів Америки, Володимирського
собору чи Софії Київської, храму Василія Блаженного в
Москві, а також макета храму Соломона.

Поміркуйте, як обладнати приміщення, яким чином
розмістити столи, стільці.

Приготуйте картку з біблійною істиною уроку.
Для творчості підліткам будуть потрібні акварельні

фарби, папір, пензлики, банки з водою, серветки. Ви
будете з ними тонувати папір усіма кольорами спектру
таким чином, щоб не було видно меж між ними. Техні$
ка тонування подана нижче, у відповідному розділі.

Хід уроку

Привітання (5$7 хв.)

Прийдіть раніше, приготуйте посібники і матеріали
для уроку.

Вітайте учнів, відзначте їхнє старання стати справ$
жніми Божими служителями.

Час молитви (10 хв.)

Нехай цей урок почнуть з молитви самі підлітки.
Запропонуйте кому$небудь з них помолитися. Про$
сіть Господа допомогти в розумінні матеріалу, помо$
літься за всіх молодих людей, що вчаться у вашому
класі і за молодь взагалі. Наприкінці заняття прове$
діть час молитовного спілкування в групах. Подякуй$
те Богу за отриманий урок. Є тільки один справжній
Бог, і Він хоче, щоб ми в усьому підкоряли себе Йо$
му. Моліться, щоб Господь вів вас цим шляхом і до$
помагав ухилятися від ідолів, які б володіли вами:
телевізора, речей, музики, комп’ютерних ігор і всьо$
го іншого, що веде нас від Бога.

УРОК 

15
Біблійна істина: Бог велить не створювати собі ідолів і не поклонятися їм

Ключовий вірш: «І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим, щоб ходити постановами Його та щоб
перестерігати заповіді Його, як цього дня!» (1 Царів 8:61)

Мета: учні повинні знати, що Бог – ревнитель і не допускає служіння «двом панам», а також зрозуміти, 
що означає – бути повністю відданим Богу

Біблійна основа: 1 Царів 11:1$25; 1 Царів 11:41$43

РОЗМИТІ МЕЖІ



Я – посланник Христа для мого покоління 49

Час співу (10$13 хв.)
На початку уроку заспівайте пісню «Багато пісень на

землі».
Наприкінці заняття заспівайте «Благослови Господа,

душе моя» чи яку$небудь іншу пісню, що підкреслює
служіння єдиному Богу, адже Він цього гідний.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5 хв.)

Розгляньте зображення відомих архітектурних спо$
руд: Ейфелеву вежу в Парижі, хмарочоси Америки, Со$
бор Василія Блаженного в Москві, Софіївский собор у
Києві. Свята з нагоди їхнього відкриття завжди збира$
ли безліч народу.

Так само безліч народу зібралося на освячення хра$
му, що побудував для Бога Соломон. Для того часу
(961 р. до Р.Х., коли закінчилось будівництво храму,
яке тривало 7 років) це була значна споруда, ще ніх$
то не будував таких великих будинків: 27 м у довжи$
ну, 9 м у ширину і 13,5 м у висоту. Храм був чудовий!
Стіни, оббиті позолоченим кедровим деревом, були
прикрашені різьбленими зображеннями квітів, пальм
і херувимів. У святилищі були невеликі вікна, через
які проникало неяскраве світло, горіли світильники.
У Святому Святих вікон не було і панував морок. Там
стояли два херувими з оливкового дерева, покриті
позолотою, осіняючи своїми розпростертими крила$
ми ковчег заповіту. У ковчезі зберігалися скрижалі.
Кришка ковчега була з чистого золота з двома херу$
вимами на ній.

Фіміам курився в самому храмі, а тварин приносили
в жертву при дворі. Тільки священикам і Левитам до$
зволялося заходити всередину будинку.

Коли будівництво було завершено, відбулися уро$
чистості освячення. Хмара Божої присутності напов$
нила храм, богослужіння вів сам цар (розгляньте
ілюстрацію).

Робота над темою (20$25 хв.)

� Завдання
Підлітки повинні знайти і відкрити Біблії на 1 Цар. 8.

Зачитайте вірші з 22 по 61 (розділіть вірші за кількістю
учасників групи так, щоб прочитав кожен).

� Про що нам говорить 23 вірш?
Вірність Господня заповіту не минає, могутність і ве$

лич Бога простирається не тільки над Ізраїлем.
� Про яку умову повідомляє нам Соломон у 25 вірші?
� Чому для царя було важливо зберегти вірність Богу?
� За що молить Бога Соломон?
У 29$30 віршах Соломон просить Бога почути молит$

ву і бути присутнім у храмі, як і обіцяв.
� Чого так сильно хоче Соломон?
Щоб усі народи пізнали істинного Бога (вірш 43). Своє

прохання про те, щоб всі інші народи були цілком відда$
ні Господу, Соломон повторює двічі, у віршах 60$61.

� Чи пам’ятайте ви, як Бог являвся Соломонові? Коли
царство утвердилося в руках Соломона, він прийшов
до Ґів’ону, де знаходився головний жертовник. Там
уночі уві сні йому з’явився Бог і за молитвою Соломо$
на, наділив його особливою мудрістю.

Соломон приходив до Ґів’ону, бо його вела любов до
Господа, але і він, як увесь народ «приносив жертви та
кадив на пагірках» (1 Цар. 3:3).

Богу дуже сподобалося рішення Соломона бути муд$
рим царем і правителем народу Ізраїлевого. Бог гово$
рить, що ніхто до Соломона не просив про це. Крім
мудрості, Бог дарує цареві те, чого він не просив: сла$
ву, багатство, добробут тощо. Але постривайте!

� Яку умову поставив Бог цареві (1 Цар. 3:14)?
� Чому Бог підкреслив, що Соломон повинен бути ціл�

ком відданий Йому?
Коли ізраїльтяни прийшли в Ханаан (згадайте часи

Ісуса Навина), вони повинні були зруйнувати святили$
ща місцевих язичницьких богів (Числа 33:52, Повто$
рення Закону 7:5;12:3). Богослужіння і жертвоприно$
шення Господу на висотах допускалися в Ізраїлі доти,
доки не побудують дім Господній (Повторення Закону
12).Тепер храм Богу збудований, там проходять бого$
служіння і жертвоприношення. Отже, висоти скасову$
ються, у них немає потреби. Все дуже ясно. Але Бог
знову звертається до Соломона.

� Що Бог удруге говорить Соломонові (1 Цар. 9:1�9)?
«Трона царства твого над Ізраїлем Я поставлю наві$

ки», ЯКЩО (вірш 4) «будеш ходити перед лицем Моїм,
як ходив був батько твій Давид, у чистості серця та в
правоті, щоб зробити все, що наказав Я тобі, якщо бу$
деш дотримуватися уставів Моїх та постанов Моїх».

� Як іншими словами виразити цю категоричну умову
Бога?

Бог хоче, щоб Соломон цілком був відданий Йому,
більш того, він повинен усі слова Божі пам’ятати і збе$
рігати в чистоті серця.

� Що станеться в протилежному випадку (1 Цар. 9:6�9)?
А тепер подивимося, наскільки вірний був Соломон.
1. Бог наділив його такою мудрістю, що дозволила Со$

ломонові написати 3000 приповістей, 1005 пісень, про
його мудрість говорять вірші 10$12 5 розділу 1 Царів.
Багато правителів направляли в Ізраїль послів, щоб пе$
рейняти в Соломона знання і повчитися мудрості Божої.

2. Соломон зміцнив межі землі ізраїльської, уклав
безліч вигідних торгових угод. Царство його лежало на
перетині торгових шляхів, і незабаром багатство краї$
ни збільшилося настільки, що срібло було за ціною
простих каменів. Народ жив мирно і спокійно, «під
своїм виноградником та під своєю фіґою» (2 Хр. 1:15;
1 Цар. 5:5).

3. Соломон побудував храм Богу і палац собі.
Але чи зберіг він вірність? Розгляньте 1 Цар. 11:1$13.
� Про що тут говориться?
� Чому Соломон був схильний до еклектизму й ідолопо�

клонства?
� Про що говорить 9 вірш? (Порівняйте це місце з 1

Цар. 8:61.)
� Чи цілком його серце віддане Богу (1 Цар. 11:4)?
� Що заважало Соломонові встановити чіткі рамки ду�

ховного життя в Ізраїлі?
� Як ви думаєте, чому Бог два рази особисто звертався

до Соломона з закликом зберігати вірність Господу?
Як видно, вірність Богові не стояла на найважливі$

шому місці в житті Соломона. На першому місці в ньо$
го було щось інше.
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� Про що завжди піклувався Давид, названий «чолові�
ком за серцем Господа»?

Він піклувався про Божий народ, його серце цілком
було віддане Богу, а Соломон, хоча був сином присвя$
ченого батька, не цілком був відданий Богу. Його сер$
це усе більше захоплювали матеріальні цінності (роз$
кіш царського будинку, збільшення багатства) і дружи$
ни з наложницями (700 дружин і 300 наложниць).

� А що в духовному плані дав своїм дружинам Соло�
мон?

� Чи дбав він про те, щоб дружини поклонялися істинно�
му живому Богу?

Соломон дозволив своїм дружинам шанувати тих бо$
гів, що в Ізраїлі називалися ідолами, і непомітно для са$
мого себе схилився до огидного Богу ідолопоклонства.

Закон забороняв царям примножувати собі дружин
(Повторення Закону 17:17), більш того, існувала забо$
рона на шлюби з представниками тих народів, яких
скорив Ізраїль (Вихід 34:16, Повторення Закону 7:1$4).
Отже, до несправжніх богів серце царя схилили іно$
земні дружини. Соломон перестав розрізняти, де доб$
ро, а де зло.

� Який кінець правління Соломона?
Прожив лише 60 років. Царство розділилося.
� Який вирок виніс йому Бог (1 Цар. 11:11�13)? (Вислу$

хайте відповіді.)
Соломон забув, що Богу до вподоби лише повна при$

свята. Ми повинні бути віддані Господу цілком.

Практичне застосування (5$8 хв.)
Відкрийте з підлітками 1 Цар. 2:3.
� Що радив Давид синові Соломонові перед своєю

смертю:
а) зберігати заповіт з Богом;
б) ходити дорогами Бога;
в) дотримуватися статутів і заповідей, які є в Законі.
� Що це означає для нас?
1) Спілкуватися з Богом через Слово.
2) Спілкуватися з Богом через молитву.
3) Вести гідний християнина спосіб життя, нести слу$

жіння, яке довірив нам Господь.
� Який урок можемо взяти для себе ми?
� Що потрібно робити, щоб бути «цілком відданим

Богу»?
☛ Щодня вивчати Біблію. Мета вивчення полягає в

тому, щоб постійно міркувати над Святим Письмом і
застосовувати його у своєму житті. Це необхідно для
нас і до вподоби Богу. Тому що Біблія – це лист Бога до
нас! У ньому Він дає чіткі повеління і наставляння про
те, як поводитися в тій чи іншій ситуації. І чим частіше
ми будемо перевіряти себе за словом Божим, тим ус$
пішніше будемо переборювати різні спокуси і тим
впевненіше розпізнаватимемо ідолів і взагалі різного
роду неправду.

Але в наш час люди настільки глибоко занурені в ат$
мосферу зайнятості і гріха, що в них не знаходиться
часу послухати Бога. Межі добра і зла розмиті навіть
серед християн. Деякі віруючі думають, що немає нічо$
го поганого в гороскопах, гаданні, йозі, китайській

народній медицині чи в східних єдиноборствах. Ось де
проявляється еклектизм – там, де немає часу на що$
денне спілкування з Богом і вивчення Його Слова. Як
відрізнити добре від злого, якщо не знаєш, яке воно?

☛ Невпинно молитись. Скільки часу на день ви ви$
трачаєте на спілкування з Богом у молитві? А на тиж$
день? На місяць? А за рік? Ці цифри повинні спонукати
нас бути більш відповідальними у своєму ходінні з Бо$
гом. Зразок молитви нам дав Господь Ісус Христос (Мт.
6:9$13; Лк. 11:4). Молитва – це розмова з Богом. Її ще
називають подихом душі. Чи можемо ми не дихати?

З чого складається молитва (див. малюнок серця в
Робочому зошиті)? Нехай група, розглянувши малю$
нок, заповнить його в такий спосіб: поклоніння, подя$
ка, прохання, клопотання.

� Що можна поліпшити у твоєму спілкуванні з Богом?
Зроби такий запис:

Сьогодні ___________ (число) я вирішив(ла) кожен
свій день починати з часу спілкування з Богом – з чи$
тання Біблії і молитви.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Запропонуйте дітям знайти цей вірш у Біблії. З’ясуйте,

хто сказав ці слова? Що особливого в цьому велінні?
Вірш 1 Цар. 8:61 взятий з молитви Соломона при ос$

вяченні храму. Він молився, ставши перед Господнім
жертовником і здійнявши руки, на очах усього народу,
почавши молитву з прославлення Бога, із хвали Йому.
Багато про що благав Соломон Бога. У цій молитві
можна виділити безліч прохань. Серед них ось цих три:

Він молився не тільки за себе, але і за свій народ, дя$
кував Господу за мир і добробут, за вірність Бога у
Своїх обітницях.

Нарешті, бажанням Соломона було, щоб усі народи
землі пізнали, що є тільки один справжній Бог.

Творча робота (10$12 хв.)
Роздайте учням матеріали для творчості.
Нехай учні зроблять спектр. Цей тип тонування ро$

блять акварельною фарбою таким чином, щоб один ко$
лір переходив в інший і не було видно меж, тобто вони
просто розмиті. Аркуш, затонований таким чином, є яс$
кравою ілюстрацією до теми уроку «Розмиті межі».
Добре продумайте підбір кольорів. Коли фарби висох$
нуть, нехай учні напишуть біблійну істину і вірш уроку.

Прикріпіть картку з біблійною істиною № 15.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Прочитати розділи для щоденного читання і

опрацювати щоденник читання Біблії.
2. Прочитати заняття 15 і опрацювати завдання в

ньому.
3. Вивчити біблійний вірш.

1 Цар. 8:61
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ретельно опрацюйте посилання зі щоденного читання.
Ви розглянете весь життєвий шлях Рехав’ама. Для того,
щоб не пропустити деталей, прочитайте розділи 10$12 з
2 Хр. Ви побачите, які наслідки спричинили лихі поради.

Чи задумувалися ви над тим, у кого шукати поради
у вирішенні різного роду проблем чи дилем, що ви$
никають? До кого ви звертаєтеся в таких ситуаціях?
Чи завжди ви питаєтеся поради в Бога? Будьте гото$
ві поділитися з підлітками своїм досвідом у вирішен$
ні таких проблем, адже ви для них є взірцем. По$
ясніть вашим учням, як важливо запитувати в Бога
поради щодо вирішення проблем у всіх сферах їх$
нього життя. Вкажіть на небезпеку прийняття сумнів$
них порад від невіруючих друзів, особливо в духов$
них питаннях. Єдиний, Хто може вирішити всі наші
духовні проблеми – це Господь Бог.

Поміркуйте, як провести Час молитви, щоб він був
ефективним.

Історична довідка, біблійний словник

Конфлікт між плем’ям Юди і племенами Ізраїля виз$
рівав протягом десятиліть. Плем’я Юди мало чільне
становище серед інших племен. В обітованій землі Юді
було відведено найбільший наділ через його числен$
ність. Плем’я Єфремове (Єфрем – улюблений син
Йосипа) було хоча і не таке численне, як Юдине, але
все$таки не упускало можливості показати свою пере$
вагу (Сихем, місто Єфремове – див. Суд. 9:1$3, 1 Цар.
12:1$6). Північні племена прагнули відокремитися від
своїх південних побратимів і протягом царювання Да$
вида (2 Сам. 19:41$43, 20:1$22). Процес незгод і роз$
біжностей все наростав і ставав усе більш очевидним.
Потрібно було мати чималу мудрість, щоб зберегти
мир у спільному домі Юди й Ізраїля.

Дилема – нелегкий вибір між двома пропозиціями.
Рехав’ам (євр. «народ розмножується») – син Соло$

мона й аммонітянки Наами. Перший цар Юди після роз$
ділення царства, що правив Юдеєю у 926$910 р. до Р.Х.

Підготовка наочних посібників

Для цього уроку вам знадобиться карта, щоб показа$
ти, як розділилося єдине царство на два постійно воро$

гуючих між собою – Юдею та Ізраїль. На карті нехай
підлітки знайдуть також місто Сихем, як місце корона$
ції Рехав’ама.

Оформіть вірш у вигляді попереджувальних знаків
(ідея подана нижче). Збільште зображення так, щоб
його було видно всім.

Для часу творчості приготуйте фломастери, олівці,
клей, ножиці.

Хід уроку

Привітання (5$7 хв.)

Радісно зустрічайте своїх учнів. Перший семестр на$
ближається до завершення. Повторіть вивчені біблійні
вірші, щоб на наступному (підсумковому) уроці взяти
участь в естафеті на знання віршів. Незабаром Різдво,
можливо, ви запропонуєте вашим учням підготувати
програму для малят. Підготуйте з ними невеликий сюжет
Різдвяної тематики. Обговоріть усі робочі моменти, про$
ведення репетицій і питання з подарунками. Запропонуй$
те підліткам зробити невеликі сувеніри своїми руками.

Час молитви (10 хв.)

Завершуючи заняття молитвою, запропонуйте ство$
рити групу молитовної підтримки. Коли в кого$небудь
виникає проблема, він дзвонить і розповідає про неї, а
той передає по ланцюжку наступному, і так уся група
стає в курсі ваших проблем. Створюється безупинна
молитовна підтримка.

Дякуйте Богу за те, що Він дає лише добрі поради і
допомагає вирішувати проблеми.

Час співу (10 хв.)

Наближається свято Різдва і, тому підберіть пісні від$
повідного репертуару. Пропонуємо для співу з учнями
«Тихая ніч» чи іншу на ваш вибір. Зробіть необхідну
кількість копій текстів пісень, щоб ваші підлітки добре
знали їхній зміст.

Для співу на уроці візьміть пісню з репертуару мину$
лого уроку «Багато пісень на землі». Продовжуйте на$
гадувати вашим підліткам, що співом ми прославляє$
мо нашого Господа. Наш спів, як і молитва, подібні до
«приємних пахощів», що підносяться до престолу Бо$
жої благодаті.

УРОК 
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Біблійна істина: Бог попереджає, що лихі поради ведуть до руйнування

Ключовий вірш: «Не дайте себе звести, – товариство лихе псує добрі звичаї!» (1 Коринтян 15:33)

Мета: підлітки повинні знати, що доброї поради потрібно шукати насамперед в Господа, міркуючи над Його
Словом. Вони повинні розуміти, що, здебільшого, поради невіруючих друзів можуть привести до руйнування
їхнього духовного миру і цілісності

Біблійна основа: 1 Царів 12:6$24

ОБЕРЕЖНО: ЛИХІ ПОРАДИ
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Біблійна тема на уроці

Вступ (3$5 хв.)

Для того, щоб зрозуміти, перед якою дилемою стояв
Рехав’ам і який він повинен був зробити крок, розгля$
немо історичну довідку (прочитати відомості з історич$
ної довідки).

Робота над темою (20$25 хв.)

Запишіть на дошці таку інформацію:
931 р. до Р.Х. – Рехав’ама коронують в Сихемі (місто

в наділі Єфрема, знайдіть на карті). Чому саме тут?
1. Згідно з Книгою Буття 12:6$7, що тут сталося? У

Сихемі Господь вперше з’явився Авраамові, щоб по$
відомити про те, що вся ця земля (Ханаан) віддаєть$
ся йому.

2. Прочитавши Буття 33:18$20, довідуємося, що в Си$
хемі оселився Яків.

3. Що написано в Ісуса Навина 24:32? У Сихемі був
похований Йосип.

4. Що заприсяглися робити ізраїльтяни (Ісуса Навина
24:1$27)? Тут ізраїльтяни заприсяглися служити Богу і
діяти за законом Мойсея.

Це святе місце було обрано Рехав’амом для корона$
ції, щоб нагадати ізраїльтянам, що їхня доля вирішу$
ється Богом, і те, що Бог залишається завжди вірним.

� Але чи дав Рехав’ам можливість Богу вирішити його
дилему?

� Завдання
Досліджуйте місце 1 Цар. 12:1$11. Нехай група відпо$

вість на запитання:
� Яку петицію піднесли Рехав’аму ізраїльтяни?
� Яку пораду дали Рехав’аму старші – радники його

батька Соломона?
� Чому Рехав’ам не відповів відразу ж на прохання зня�

ти жорстоке ярмо податків?
� У кого Рехав’ам став шукати поради вдруге?
� Чому він захотів обрати другу пораду? Проаналізуйте

дві поради: пораду мудрих старших придворних і мо$
лодиків (2 Хр. 10).

Порада старших: полегшити «ярмо» народу.
Порада молодих друзів: збільшення податку – «яр$

ма», вжиття жорстоких заходів, а щоб не бунтували,
покарати скорпіонами (можливо, це особливі батоги з
гострими шматочками металу на кінцях).

� Що могло б дати виконання розсудливої, обачної
поради?

Заспокоїти загострені стосунки між ворогуючими
племенами. Тріщина у стосунках дому Ізраїля, яка опи$
сана в історичній довідці, могла б тимчасово затягти$
ся і не призвести до поділу Юди й Ізраїля. Не виникла
б війна, і Господь, милосердний і люблячий, бачачи ба$
жання Рехав’ама послужити Богу і людям, зачекав би
з обіцянкою відвести благословення від дому Давида.

� Що сталося в результаті прийняття Рехав’амом гіршої
поради (2 Хр. 10:6�19)?

1. Зарозумілість Рехав’ама позбавила його підданих
усякого сподівання на полегшення, у результаті чого
стався поділ між племенами. 10 племен відмовилися
підкорятися нерозумному царю Рехав’аму, вірними

залишилися лише плем’я Юди і частина племені Ве$
ніямина.

2. Між ізраїльськими племенами стався воєнний
конфлікт, і з тих пір вони майже постійно перебували
в стані війни. Мир було втрачено (1 Цар. 14:30; 15:6).

3. Боже благословення відійшло від правління Ре$
хав’ама. Рехав’ам духовно розкладався далі: тільки ко$
роткий час він утримував народ на дорогах Давида і
Соломона (вірші 13$17), але потім Юдея відпала від ві$
ри в Бога і схилилася до ідолопоклонства (1 Цар.
14:21$24; 2 Хр. 12:1$4).

� Який урок ми можемо взяти з історії про Рехав’ама?
Лихі поради призводять до поділу і руйнування.
� Погані поради небезпечні лише для царств, чи у такій

же мірі і для життя окремої людини?
Духовні перемоги в житті християнина залежать, на$

самперед, від уміння робити правильний вибір, після
того, як він отримав поради від Господа, а також бого$
бійних людей.

Запишіть на дошці:
«Лихі поради ведуть до поділу з Богом».
1. У результаті ми втрачаємо мир і душевний спокій,

знаходимося в стані війни, конфронтації із самим со$
бою і з Богом.

2. Втрачаємо Боже благословення.

Практичне застосування (10$12 хв.)
Що ми повинні зробити, щоб навчитися приймати

правильні рішення:
☛ читати Боже Слово, слухати Боже Слово на зі$

браннях, знаючи, що воно – «Для моєї ноги... – сві$
тильник, то світло для стежки моєї» (Пс. 118(119):105);
Бог дає найкращу пораду через особисте спілкування з
Ним, через щоденне читання Біблії;

☛ молитва – це розмова з Богом; через молитовне
спілкування ми одержуємо відповідь, пораду Господа,
що є найкращим.

☛ прислухатися до порад богобійних людей (в церк$
ві, в сім’ї, в колі друзів тощо...). Бог може їх використа$
ти для того, щоб нам показати Свої наміри.

Добра порада приходить через Біблію, молитву і
богобійних людей:

а) веде до знаходження внутрішнього миру і спокою;
б) конфронтація змінюється гармонійним спілкуван$

ням з Богом, самим собою і навколишніми;
в) Бог відновлює нас, благословляючи у прийнятті

правильних порад і рішень.
� Що б ви порадили людині, що прийшла до вас, хри�

стиянина, за вирішенням своєї проблеми?
1. Читати і вивчати Слово Боже.
2. Молитися за потребу.
3. Запропонуйте створити групу молитовної підтрим$

ки: «... дуже могутня ревна молитва праведного» (Як.
5:16); «Носіть тягарі один одного...» (Гал. 6:2).

� Згадайте, чи траплялися у вашому житті такі ситуації,
коли, прийнявши лиху пораду, ви втратили мир, через неї
постраждали ваші взаємини з Богом, і ви не відчували
Божого благословення? (Дайте час подумати, а потім
обговоріть почуті відповіді.)

Ви помітили, що ця ж система діє й у нашому житті:
погана порада приводить до руйнування, ми втрачаємо
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мир і спокій, входимо в протистояння з Богом, з людь$
ми, що нас оточують, та й із самими собою, втрачаємо
Боже благословення.

� Але що ж робити? У кого шукати доброї поради?
Шукаючи розумних людей і їхніх порад, пам’ятаймо,

що найкраща порада – це порада Бога.

Робота над ключовим віршем уроку (5$8 хв.)
Ключовий вірш уроку взятий з 1 Кор. 15:33. Помір$

куймо разом над порадою апостола Павла.
За своєю суттю цей вірш перегукується з Пс. 1. Ща$

сливий той, хто не бере участі в поганих заходах, не
підтримує дружніх зв’язків з людьми безчесними і
безбожними, а також не приймає їхніх порад. Те, що
лихі, погані товариства руйнують добрі звичаї – істи$
на, вона непорушна. Ці слова стали приказкою. Дій$
сно, добре зруйнувати легко, якщо дозволити злу до$
мінувати. Як можна вберегтися від поганих порад,
компаній, друзів? Та просто уникати їх, не шукати
дружби таких людей.

Оформіть вірш у вигляді попереджувальних знаків.

Творча робота (8$10 хв.)
Нехай учні оформлять відповідний аркуш «Пам’ятки».
Для творчої роботи пропонуємо зробити 2 варіанти

виробів:
1 – складна зірочка для поздоровлення (мал. 1);
2 – віконце$вітраж (мал. 2).
Зірочка складається, як показано на малюнку, з щіль$

ного кольорового двостороннього паперу. Усередині
можна написати поздоровлення. Зверху прикрасьте її
блискітками.

Схему вікна$вітража
перенесіть на картон,
виріжте. З білого папе$
ру слід зробити симво$
ли і на ниточках при$
кріпити у вирізані ві$
конця. Нехай підлітки
скористаються будь$
якою ідеєю і прикра$
сять їх на свій смак.

Домашнє завдання (2$3 хв.)

1. Вивчити вірш.
2. Заповнювати молитовний щоденник.
3. Повторити біблійні істини і ключові вірші поперед$

ніх уроків.

псує добрі звичаї!»товариство лихе«Не дайте себе звести, –

1 Коринтян
15:33

Ідея до ключового вірша:

Мал. 2

Мал. 1
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ви завершили І семестр циклу «Я – посланник Хри$
ста для мого покоління».

Проаналізуйте свою працю, яких результатів у нав$
чанні підлітків ви досягли?

Чи змінили вони свої погляди? Добре, якщо вивчені
теми були корисні не тільки для підлітків вашого кла$
су, але і для вашого особистого духовного зростання.
Пам’ятайте, що, навчаючи інших, вчитель і сам багато
чому вчиться.

Підготовка до цього уроку займе більше часу, тому
що вам необхідно буде підняти матеріали минулих уро$
ків, виписати всі вивчені біблійні істини і вірші.

Якщо можливо, запросіть на це заключне заняття І
семестру пастора вашої церкви та інших викладачів
НШ. Запропонуйте їм стати членами журі.

Це заняття розраховане приблизно на 2 години.

Підготовка наочних посібників

Принесіть на урок вагу чи кантор. Подбайте про му$
зичне оформлення цього заняття.

Розмножте за кількістю команд завдання «Визнач
особистість».

Для гри «Поле біблійних віршів» виготовте квіти
розміром приблизно 15x15 см за кількістю вивче$
них віршів. Нехай це будуть різнобарвні польові
квіти. Виконайте їх у техніці аплікації. На зворотно$
му боці напишіть одне$два слова з вірша (напри$
клад, «Він зробить», «Піднесе Він тебе», «Не бійся»
тощо), потім прикріпіть до дошки чи стіни зворот$
нім боком униз. Зовні ця гра дійсно буде схожою на
квітуче поле.

За кількістю учнів зробіть потрібну кількість копій
диплома (див. ідею, що подана наприкінці уроку).

Для того щоб заохотити учнів, принесіть християнсь$
кі наклейки чи символи, потім під час обговорення за$
повнення «Пам’яток» наклейте їх туди.

На окремих картках напишіть цифри: 1000 (4 шт.),
30, 40, 20,10.

Подбайте про солодке частування, адже це останнє
заняття у вашому «Коледжі біблійних відносин»!

Приготуйте невеликі призи для «студентів», що ус$
пішно завершили семестр.

Правильні відповіді на запитання гри «Визнач особи$
стість»: Мойсей, Ісус Навин, Анна, Гедеон, Ноомі, Саул,

Самсон, Рут, Давид, Самуїл, Деліла, Соломон, Авеса$
лом, Рехав’ам, Голіят.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Приготуйте потрібні матеріали.
Вітайте учнів з посмішкою, розсаджуйте їх відразу

командами.
Скажіть, що сьогодні не звичайний урок, а свято, яке

присвячене завершенню семестру.
Представте ваших гостей.

Час молитви (10 хв.)

На початку уроку помоліться ви і попросіть Божого
благословення на цей урок, на дітей, що будуть повто$
рювати все те, що вивчили протягом цих занять.

Завершіть заняття загальною молитвою подяки.
Нехай помоляться всі підлітки і подякують Богу за те,
що для них було найбільш корисним і цікавим у цьо$
му семестрі.

Час співу (5 хв.)

Нехай на сьогоднішньому занятті буде багато пісень.
Пропонуємо вам повторити пісні, які ви співали протя$
гом цього семестру.

Заключний урок семестру

Вступ (10 хв.)

Покажіть учням вагу.
� Що це за предмет?
� Для чого він служить? Спробуйте зважити якісь

предмети: сумку, книгу, годинник, куртку і т.д.
� Запитайте: скільки важить кожен з вас? Імовірно, во$

ни скажуть свою фізичну вагу в кілограмах.
Запропонуйте підліткам відкрити і прочитати Йова

31:6: «...нехай на вазі справедливости зважить мене, –
і невинність мою Бог пізнає».

� Що значить «бути зваженим на вазі справедливо�
сти»?

Це означає визначити свою духовну вагу, тобто нас$
кільки ми духовно виросли, чи змінили якісь негативні
риси характеру, чогось досягли. Словом, визначити
свій духовний рівень.

У цьому нам допоможе сьогоднішній урок.

УРОК 

17
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми служили Йому від чистого серця

Ключовий вірш: Повторення віршів, вивчених за семестр

Мета: підлітки повинні знати, що Богу потрібно служити від чистого серця

Біблійна основа: Йова 31:6; 2 Тимофія 2:15; Єремії 48:10

ПІДІБ’ЄМО ПІДСУМКИ
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Розділіть учнів на 5$6 команд.

Гра «Визнач особистість» (10 хв.)

Роздайте кожній команді картки з завданням. Дай$
те їм час виконати завдання. Зберіть готові роботи.
За кожну правильно виконану роботу команда одер$
жує 10 балів. Якщо в команді 5 чоловік і всі успішно
справилися з цим завданням, то сума балів за 1 зав$
дання дорівнює 50.

1. ___________ Був пророком і вождем народу, напи$
сав 5 книг Біблії.

2. ___________ Перевів Ізраїль через Йордан, розподі$
ляв обітовану землю.

3. ___________ Вона дала обіцянку Богу і виконала її.
Її любив чоловік і ненавиділа суперниця.

4. ___________ Суддя, що взяв на поле бою дивну
зброю.

5. ___________ Вона зі свекрухи перетворилася на
тещу.

6. ___________ Цар Ізраїля, з племені Веніямина, по$
кінчив життя самогубством.

7. ___________ Порушив Божу обітницю і через легко$
важність став рабом.

8. ___________ Прабаба Давида, про неї було сказано
«ти жінка чеснотна».

9. ___________ Поет і композитор, цар і пастух, «чо$
ловік за серцем» Господа.

10. ___________ Суддя, помазав на царство двох ца$
рів, умів слухати голос Божий, але не умів виховувати
своїх дітей.

11. ___________ Вона любила гроші. Плакала 4 дні,
щоб дізнатися секрет. Зрадила чоловіка, що любив її.

12. ___________ Межі його віри в Бога були розмиті.
13. ___________ Красень з розкішним волоссям, по$

мер на дереві.
14. ___________ Збільшив ярмо батька.
15. ___________ Убитий юнаком.
Похваліть учнів за знання імен біблійних героїв.

«Поле біблійних віршів» (10 хв.)

Тепер саме час згадати вивчені біблійні вірші. Для
цього з кожної команди по черзі буде виходити по од$
ному учаснику, «зривати» на полі одну квітку і за окре$
мими словами відновлювати текст біблійного вірша і
посилання. Якщо вірш прочитаний напам’ять і без по$
милок, то команда одержує 10 балів. Виграє та коман$
да, що набрала більше за всіх балів.

Пантоміма – загадка (15 хв.)

Дайте завдання командам: придумати і показати усім
пантоміму$загадку на кожну з пройдених тем.

Нехай по черзі команди покажуть свою загадку$пан$
томіму. Команда, що першою розгадала її, одержує 15
балів.

Наприкінці підрахуйте бали всіх команд.
Оголосіть команду, що набрала найбільшу кількість

балів, переможницею.

«План дій для досягнення мети» (5 хв.)
Зверніть увагу учнів на 16 сходинок з біблійними іс$

тинами. Крок за кроком ви разом ішли до мети – стати
справжніми служителями Христа і посланниками
Христа своєму поколінню.

Але наша дорога на цьому не завершується. Це тіль$
ки один з етапів, що допоміг нам проаналізувати свої
взаємини з Богом, поліпшити їх і розвинути.

Пам'ятка Божого служителя (5 хв.)

Скажіть, що «Пам’ятки» – це нагадування їм про те,
як не помилитися в ходінні перед Богом і вірно викону$
вати Його веління. Нехай вони зберігають їх і зверта$
ються до них по допомогу в труднощах.

Урочисте вручення дипломів (10 хв.)
Включіть урочисту музику, нехай ваші учні встануть.
Скажіть, що вони вже закінчили курс навчання моло$

дих служителів у Коледжі біблійних відносин. Тому їм
вручаються дипломи.

Запропонуйте пастору чи директору Недільної школи
вручити дипломи і привітати випускників.

Математична головоломка (1$2 хв.)
Запропонуйте учням вирішити приклад. Показуйте їм

картки з числами, одна за іншою, у зазначеному по$
рядку: 1000, 30, 1000, 40, 1000, 20, 1000, 10. Нехай во$
ни додають числа. Наприкінці – запитайте, скільки
вийшло. Імовірніше всього, учні скажуть: 5000! Але це
неправильно! Відповідь 4100!

Іноді ми підраховуємо свої справи та результати пра$
ці і думаємо, що «сума» цілком пристойна, а насправді
– набагато менша, ніж очікувалося.

Ми, як діти Божі, повинні також пам’ятати слова, ска$
зані пророком Єремією:

«Проклятий, хто робить роботу Господню недба$
ло»! Це значить, якщо ми беремося за якесь служін$
ня для Бога, нехай найменше, то ми повинні докласти
всіх зусиль, щоб виконати його максимально добре,
а не нашвидкуруч, без старання. Такі люди не можуть
називатися справжніми християнами і Божими слу$
жителями.

Давайте будемо трудитися перед Богом так, щоб Бог
був нами задоволений.

2 Тим. 2:15 «Силкуйся поставити себе перед Богом
гідним, працівником бездоганним».

Святкове чаювання (20 хв.)
(Солодкий стіл, нагородження)

Поставте на столи солодощі і відсвяткуйте закінчен$
ня семестру. Нехай хто$небудь з ваших учнів помо$
литься і подякує Богу за всі благословення, що ми
одержали за цей семестр.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Прочитати розділи для щоденного читання і запов$

нити щоденник читання Біблії.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Почати другий семестр пропонуємо з уроку про важ$
ливість спілкування. Підлітки люблять спілкуватися,
проводити час і розважатися в компанії друзів. Але на$
ше завдання – показати їм, що спілкування – це не
тільки гра, але і взаємна підтримка, розрада, підбадьо$
рення, допомога. Як християни, ми можемо дати один
одному набагато більше, ніж просто розвагу. У христи$
янському спілкуванні ми стаємо ближчими і один до
одного, і до Бога.

Прочитайте Луки 1:5$56, щоб освіжити в пам’яті
зміст даного уривка. Принесіть на урок запечатаний
лист, адресований групі (пояснення подано нижче).
Підготуйте посилання Св. Письма, з якими клас буде
працювати в ході обговорення, написавши їх на окре$
мих аркушах паперу.

Історична довідка, біблійний словник

У Євангелії від Луки ми знаходимо опис стосунків
між двома дружинами – Марією та Єлисаветою. Ми
знайомимося з ними в той час, коли в житті цих благо$
честивих єврейських жінок відбуваються надзвичайні
події. Дещо в їхніх історіях подібне, але можна просте$
жити і цікаві розходження. По$перше, Єлисавета була
набагато старша за Марію. Але й у старості своїй вона
продовжувала виявляти приклад праведності і бездо$
ганності. Здається, що Єлисавета подавала також доб$
рий приклад віри в Бога для Марії. Обоє – і вона, і її чо$
ловік, священик Захарій, – вели святе, благочестиве
життя. Ніде в Писанні немає ні єдиного слова про те,
що бездітність Єлисавети викликала в ній ремствуван$
ня, навпаки, у своїй бездітності вона не перестає віри$
ти Богу. Єлисавета походила з стародавнього роду
священиків – роду Ааронового. Коли вона зрозуміла,
що вагітна, то, написано, «таїлась п’ять місяців, кажу$
чи: “Так для мене Господь учинив за тих днів, коли
зглянувся Він, щоб зняти наругу мою між людьми!”»
(Лк. 1:24$25). На Єлисавету була покладена велика від$
повідальність: вона повинна була стати матір’ю Івана
Христителя – Предтечі Ісуса Христа. Виховати гідного
сина може тільки гідна мати, і Єлисавета була такою.

Марія за своїм соціальним походженням, як і Йосип,
належали до роду царя Давида, що на той час уже був
у занепаді і збіднів. Вона виросла в тихому містечку
Назареті, вдалині від світської марноти. Була вона дів$
чиною лагідною, скромною і богобійною.

Марія – (у перекладі ще Маріям, євр. «пані» див. Ви$
хід 15:20) – мати Ісуса Христа. Будучи юною дівчиною,
зарученою з теслею Йосипом з дому Давида, вона
одержала через ангела Гавриїла звістку про те, що Бог
обрав її стати матір’ю обіцяного Месії, і вона охоче ско$
рилася волі Господній (Лк. 1:26$38).

Єлисавета – (євр. Елішева, «(мій) Бог – достаток,
досконалість») дружина священика Захарії, мати Івана
Христителя і родичка Марії, матері Ісуса.

Спілкування – від слова «спільний», тобто «який од$
наково стосується до всіх».

Спілкуватися – знатися, дружити, робити один одно$
му приємність; мати спільні інтереси, взаємні розмови
з ким$небудь.

Різні відтінки значення цього слова можна згрупува$
ти в такий спосіб:

1. Єднання – близькі стосунки, взаємне спілкування:
а) з Триєдиним Богом (Богом Отцем, Богом Сином і

Богом Духом Святим);
б) з віруючими в Бога.
2. Обмін досвідом – ділитися один з одним

практичними знаннями і повчаннями, набутими
впродовж життя у якійсь конкретній сфері (професії,
служінні, сімейному житті тощо...)

3. Поділитися з іншими своїми матеріальними і ду$
ховними благами – задовольнити потреби ближнього,
приділяти увагу (зробити подарунок, написати віталь$
ну листівку, дати добру пораду).

Як у Старому, так і в Новому Заповітах слово
«спілкування» вказує на два напрямки:

1) горизонтальний (людина з людиною);
2) вертикальний (людина з Богом).
Затріпотала (чи: радісно забилася) – так Єлисаве$

та назвала енергійне ворушіння плоду в ній, при
цьому вона з пророчою прозорливістю витлумачи$
ла, що її дитина в такий спосіб вітає майбутню матір
Господа.

УРОК 

18
Біблійна істина: Бог хоче, щоб його діти спілкувалися один з одним

Ключовий вірш: «Оце яке добре та гарне яке, $ щоб жити братам однокупно! Воно $ як та добра олива на
голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його! Воно $ як хермонська роса,
що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повіквічне життя!» (Псалом 132(133))

Мета: учні повинні зрозуміти важливість християнського спілкування; оцінити рівень свого спілкування 
один з одним

Біблійна основа: Луки 1:39$56

СПІЛКУВАННЯ

Семестр 2
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Підготовка наочних посібників
Приготуйте для Вступу лист, адресований групі і

складений у формі звернення людини, що шукає спіл$
кування. Напишіть ключовий вірш на фігурках чоловіч$
ків і скріпіть фігурки скотчем так, щоб вони ніби три$
малися за руки.

Приготуйте анкети за кількістю підгруп.
Матеріали для творчості: кольоровий папір, стрічеч$

ки, фарби, наліпки, фломастери, клей, прості олівці,
ножиці.

Хід уроку

Привітання (3 хв.)

Радісно зустрічайте підлітків, включіть приємну му$
зику. Повідомте вашим дітям про те, що з другого се$
местру вони будуть працювати над дослідженням книг
Нового Заповіту. Нагадайте їм, що загальна назва
всього курсу – «Я – посланник Христа для мого поко$
ління». Протягом цього циклу уроків вони продовжать
роботу над формуванням свого християнського харак$
теру, будуть учитися застосовувати біблійні істини на
практиці, а також розповідати іншим про Спасителя
Христа. Для всього цього необхідна насамперед любов
до Господа, бажання стати посланником Христа і терп$
лячість в досягненні мети.

Час молитви (10 хв.)

Подякуйте Господу за те, що на сьогоднішньому спіл$
куванні Він буде розкривати вам істину про те, якими
мають бути взаємини між християнами. Звертаючись
до Господа в молитві, просіть благословення і Його
присутності як на цьому уроці, так і протягом усього
майбутнього семестру. Дякуйте Богу за можливість
спілкуватися один з одним не тільки на заняттях, але й
у повсякденному житті. Просіть про те, щоб Господь ви$
користовував усіх вас для служіння людям, щоб ви зав$
жди могли бачити потреби інших і прагнули допомага$
ти в них, були чуйними до чужого лиха і радості, тому
що з друзями ми розділяємо і горе, і радісні хвилини.

Час співу (10 хв.)

Запропонуйте дітям для вивчення пісню «Гинема
тов» (єврейською мовою). Вона співзвучна темі і бі$
блійній істині уроку, тому що є Псалмом 132(133) мо$
вою оригіналу. Таким чином, ви вивчите і ключові вір$
ші сьогоднішнього уроку в пісенно$музичній формі.

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Скажіть, що у вас є лист, адресований усій групі, і ви
б хотіли його прочитати. Зміст листа такий:

«Вітаю вас, мої незнайомі друзі!
Пише вам людина, що хоче знайти радість спілкуван�

ня з християнами.
Довго я не зважувався вам написати, але туга і неза�

доволеність змусили мене це зробити.
Небагато про себе: я член вашої церкви і вже довгий

час її відвідую. Щоразу після закінчення служіння я за�
лишаюся сам. А в мене так багато невирішених запи�

тань! Але мені нікому про це розказати. Та й, мабуть,
кому я потрібний зі своїми проблемами? Усі кудись по�
спішають, у всіх свої справи, і для них я – просто нез�
найомець. Усі домашні мої – невіруючі люди, так що і
дома ніхто мене не зрозуміє.

Я дуже люблю Ісуса і знаю, що Він для мене зробив,
але я хочу більше про Нього знати, щось для Нього ро�
бити. Мені порадили написати лист із таким проханням
на вашу адресу. Чи можете ви підказати, що мені пот�
рібно робити?

З повагою,
Людина, що хоче знайти радість спілкування з хрис�

тиянами».
Запропонуйте групі дати відповідь на цей лист. Ви$

слухайте варіанти відповідей. Ви довідаєтеся, як під$
літки сприймають дану проблему. Потім перейдіть до
біблійного дослідження теми. Наприкінці заняття ви
повернетеся до листа і дасте відповідь, що ґрунтуєть$
ся на Біблії.

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання №1
Розділіть учнів на дві групи:
☛ Перша група читає благовіщення Єлисаветі і Заха$

рії (Лк. 1:5$25);
☛ Друга група читає благовіщення Марії (Лк. 1:26$39).
На дошці напишіть запитання, що група повинна роз$

глянути в процесі обговорення:
1. Про кого мова йде в уривках?
2. Про які події говориться?
3. Яку звістку довідалася кожна з цих героїнь?
4. Як Марія й Єлисавета зустрічають кожна свою но$

вину?
5. Подальші вчинки дійових осіб.
Запропонуйте учасникам груп обрати правильні від$

повіді на запитання.
1) Що зробила Марія після того, як ангел повідомив

їй настільки незвичайну звістку:
а) приховала її в собі;
б) пішла в храм до священика;
в) розповіла Йосипу;
г) пішла до Єлисавети.

Нехай підлітки пояснять, чому Марія вчинила саме так.
Марія, поспішаючи, вирушила в дорогу, щоб своїми

очима побачити виконання знамення, про яке сказав
Ангел (вірш 36). Зустрівшись, ці двоє усвідомили, що
обоє беруть участь у здійсненні Божого таїнства, разом
вони пережили найвищий духовний підйом, і тому у
подальшому пережили глибоку прихильність одна до
одної. Крім того, Марія, звичайно ж, потребувала під$
тримки, оскільки попереду її чекала розмова з Йо$
сипом та іншими людьми щодо її стану.

2) Як її зустріла Єлисавета:
а) з докором;
б) з невдоволенням;
в) з радістю;
г) із заздрістю.

� Чому вона вчинила в такий спосіб?
Святий Дух спонукав її до цього, і дитина «затріпота$

ла» (радісно забилася) у ній, вітаючи таким незвичай$
ним чином матір Господа.
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3) Що дало Марії спілкування з Єлисаветою:
а) вона розхвилювалася;
б) залишилася незадоволеною;
в) відчула себе умиротвореною;
г) одержала підтримку і підбадьорення.

Саме спілкуючись із Єлисаветою, Марія одержала
духовну підтримку, підбадьорення, внутрішньо вона
заспокоїлася, мир і спокій наповнили її серце.

4) Який зв’язок був між Марією й Єлисаветою:
а) родинний;
б) дружній;
в) спільницький.

Поведінка і Марії, і Єлисавети багато в чому схожа.
Обидві вони смиренно приймають новину, обидві раді$
ють, обидві – Марія «затривожилась», а Єлисавета
«таїлася» – намагаються не розкривати до часу свою
таємницю. Обидві потребують підтримки і спілкування
з рідною душею, яка їх зрозуміє.

У підсумку зазначте, що на Марії та Єлисаветі була
Божа благодать, тому вони раділи спілкуванню одна з
одною, разом поклоняючись Богу. Проте не слід забу$
вати, що між ними були й родинно$дружні зв’язки.

Поклоніння Богу – це перший і найважливіший вияв
дії Божої благодаті в житті віруючої людини. Це при$
родний вираз подяки Богу за Його милість. Спілкуван$
ня християн – це вияв одухотворених взаємин: з Бо$
гом, один з одним, це і бажання поділитися своєю ра$
дістю з іншими людьми.

� Завдання №2
Нехай учні, дослідивши місця Св. Письма, дадуть від$

повідь на запитання.
� Що в нашому спілкуванні один з одним схоже на вза�

ємини Марії та Єлисавети? (Запишіть висловлювання на
дошці.)

1) Лк. 1:39$40;
2) Еф. 4:2$7;
3) Дії 2:42$47.
Коли люди пережили народження згори, то вони розу$

міють, що «І вас, що мертві були через ваші провини й
гріхи... Бог же, багатий на милосердя, через Свою преве$
лику любов, що нею Він нас полюбив,...оживив разом із
Христом» (Еф. 2:1,4$5). Їхні стосунки будуть ґрунтувати$
ся на любові до Господа, на взаємній повазі, прийнятті
один другого такими, якими вони є, незважаючи на не$
доліки. Взаємини між людьми встановлює Бог, а люди$
на повинна їх розвивати й учитися прославляти Господа
разом з іншими, як це робили Марія та Єлисавета.

Підведіть своїх підлітків до того, що спілкування
християн – це не тільки розмови про поточні події, об$
мін інформацією, але і взаємне підбадьорення, під$
тримка, допомога та повчання у вірі.

Завдяки спокутній жертві Христа, стосунки між бра$
тами і сестрами унікальні, тому що ґрунтуються на тій
любові, яку дарує Христос. Саме любов Божа поєднує
людей. Бог бажає, щоб Його діти (церква) спілкували$
ся один з одним, що буде свідченням Христової любо$
ві і прощення для невіруючого світу, де все роз’єднано
і людина самотня.

Підкресліть ще раз, що спілкування християн духовне
за своєю внутрішньою суттю, за своїм призначенням:

«По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати
любов між собою» (Ів. 13:35); «...щоб були всі одно: як
Ти, Отче, в Мені, а Я – у Тобі, щоб одно були в Нас і во$
ни, – щоб увірував світ, що Мене Ти послав» (Ів. 17:21).

� Що відрізняє християнське спілкування від спілкуван�
ня в спортивній команді чи групі, що працює над одним
проектом? Подивіться, що говориться про спілкування
в Новому Заповіті. Висновки запишіть на дошці.

1) 1 Кор. 1:9;
2) 2 Кор. 13:13;
3) Гал. 2:9;
4) Фил. 2:1$7;
5) Кол. 3:12$14;
6) 1 Ів. 1:3$7.
Християнські взаємини глибоко відрізняються від тих,

що існують між людьми в невіруючому середовищі. На$
самперед тим, що в них виявляється любов, однодум$
ність, єдність, наповненість Святим Духом. Дивлячись
на приклад Ісуса Христа, християни поважають думку і
погляди інших людей, вони шанобливі, турбуються
один про одного: «... щоб думали ви одне й те, щоб ма$
ли ту саму любов, одну згоду й один розум! Не робіть
нічого підступом або з чванливости, але в покорі майте
один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не
про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті
самі думки, що й у Христі Ісусі!» (Фил. 2:2$5). Словом, у
спілкуванні християн виявляється Божа благодать.

Спілкування віруючих унікальне ще й тому, що цен$
тром його є Ісус Христос.

� Завдання №3
Запропонуйте учням визначити, яке значення має

спілкування для християн у наш час.
Нехай підлітки висловлять своє розуміння щодо цьо$

го. Обговоріть разом це питання.
Підведіть їх до думки, що спілкування між віруючи$

ми – важлива і необхідна частина християнського жит$
тя. Спілкування допомагає переборювати лихо, сумні$
ви, особисті труднощі в житті і служінні, а також зрос$
тати в пізнанні Господа Ісуса Христа. Спілкуючись з
людьми, що переживають труднощі, подібні до наших,
ми вчимося бачити в правильному світлі свої проблеми
і виходи з них. Це спонукає кожного християнина допо$
магати іншим переносити їхні проблеми. Підкресліть,
що наші стосунки з Богом мають на увазі спілкування з
Ним через молитву і читання Слова Божого – Біблії.

Практичне застосування (15 хв.)
Підбивши підсумок біблійного дослідження, підлітки

прийдуть до усвідомлення важливості спілкування в
житті кожної віруючої людини, усвідомлять, що спілку$
вання християн має бути насамперед духовним, ґрун$
туватися на любові, повазі, підтримці.

Розділіть ваш клас на кілька невеликих груп (по 3
особи) і роздайте кожній групі анкету – посилання зі
Святого Письма. Завдання учнів – на підставі даних по$
силань з’ясувати, як ми повинні повноцінно і гармоній$
но спілкуватися один з одним у Христі і заповнити гра$
фи анкет.

Після заповнення проведіть спільне обговорення їх$
ніх відповідей.
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Анкета
Що Біблія говорить про правильне спілкування?
1. Римлян 12:10; Галатів 5:13; Євреїв 13:1
_______________________________________________________
2. Римлян 12:10; Івана 13:12$15
_______________________________________________________
3. Римлян 15:5; Филип’ян 2:2
_______________________________________________________
4. Римлян 14:13; 15:7
_______________________________________________________
5. Римлян 15:14; 1 Коринтян 4:14
_______________________________________________________
6. Галатів 6:2; Римлян 15:1$3
_______________________________________________________
7. 1 Солунян 5:11; Євреїв 10:24$25
_______________________________________________________

Підбийте підсумки: спілкування має величезне зна$
чення в житті віруючої людини. Особисто пізнавши
Господа, маючи Його Дух, досліджуючи Його слово,
кожен з нас здатен успішно служити своїм братам і
сестрам, виявляючи любов, підтримку і турботу. Для
цього і потрібне спілкування, на якому люди зможуть
отримати відповіді на хвилюючі їх запитання, поділи$
тися благословеннями, а також разом помолитися і
прославити Господа.

Спілкуючись, люди зможуть «носити тягарі один од$
ного», підбадьорювати, молитися, наставляти, як це
робили Марія та Єлисавета.

Дуже важливо також уміти бачити потребу і допома$
гати: відвідувати хворих, самотніх, сиріт, вдів і запро$
шувати їх на спілкування. Ваша увага може виявитися
найсильнішим засобом підбадьорення.

Тепер надійшов час повернутися до листа, що пролу$
нав на початку уроку. Поставте запитання заново.

� Що ви тепер відповісте цій людині, дослідивши на за�
нятті питання про християнське спілкування? (Вислухай$
те відповіді групи.)

Робота над ключовим віршем уроку (7$8 хв.)
Поясніть дітям, що вірші Псалма 132(133) в образних

виразах говорять про те, як добре народу, об’єднаному
в служінні Господу.

Гермон – гора на північній границі Ізраїля, відома
тим, що на схилах її випадає надзвичайно рясна роса.
У цьому вірші рясна роса асоціюється з рясними бла$
гословеннями Божими, що сходять на братів, які ма$
ють між собою єдність. Тут є ще одне незвичайне по$
рівняння благословення Божого: з оливою, тобто мас$
линовою олією, яку одержували способом здавлюван$
ня під пресом плодів оливкового дерева. Але оскільки
тут говориться про оливу на голові первосвященика
Аарона, то, мабуть, мова йде про «Святу оливу» (ми$
ро) – особливого складу, заповідану Господом для по$
мазання первосвящеників і царів (Вихід 30:23$25). Ми$
ро було дорогоцінним, до його складу входило 4 речо$
вини: мірра, цинамон запашний, очерет запашний, ка$
сія і власне олива, тобто чиста оливкова олія.

Наскільки ж велике благословення Господнє, якщо
олива стікає навіть на краї одягу(!) Аарона. Єдність

народу Божого подібна до дорогоцінного аромату
Святої оливи, єдність робить служіння людини бажа$
ним Господу.

Покажіть посібник для вивчення вірша. Поясніть, що
фігурки – це герої нашої історії: Марія, Єлисавета, За$
харій, Йосип і багато інших людей, що були поруч з ни$
ми в той час. Цей вірш актуальний і сьогодні, тому що
цими фігурками можна символічно показати нинішнє
спілкування. Вивчіть вірші, поступово складаючи «гар$
мошку» з фігурок доти, поки учні не зможуть цитувати
вірші напам’ять.

Творча робота (10$12 хв.)
Запропонуйте вашим учням виготовити листівку

«Спілкування». Нехай вони самостійно придумають,
що зобразити на ній.

Роздайте необхідні матеріали.
На готовій листівці нехай напишуть біблійні вірші як

побажання і потім подарують кому$небудь, хто, на їхню
думку, має потребу в християнському спілкуванні.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Вивчити ключові вірші.
2. Молитовний щоденник.
3. Зробити завдання у Робочому зошиті.

ПОРАДА
Ти зла в житті нікому не роби,
Нехай душа над іншим не сміється,
І ближнього свойого возлюби,
Діли навпіл тепло свойого серця.

Любові тої вистачить для всіх,
Як і тепла сердечного у грудях,
Згадай Христа розп'ятого, що зміг
Себе за гріх у жертву дати людям.

Благословенним будеш повсякчас
Ім'ям Того, Хто спас тебе від смерті.
Господь і нині ревно любить нас,
Оберігає і прощає впертість.

Якщо ти є гріха свого не раб,
То істину цю маєш зрозуміти:
Твоя любов $ це той єдиний скарб,
Який ти маєш з ближнім розділити.

Сергій Рачинець
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Поміркуйте, чи легко славити Бога, коли в нашому
житті все добре – коли в нас усе є, коли одержуємо
відповіді на молитви, коли життя сповнене радістю і
благословеннями? Мабуть, ви скажете, що легко. А те$
пер поміркуйте, чи завжди ви прославляєте Господа в
такі благополучні часи? Чи наповняється ваше серце
подякою, а вуста – хвалою, коли все в житті складаєть$
ся добре? Чому ми іноді забуваємо прославити нашо$
го Господа за те, що Він нам дає?

Прочитайте Лк. 2:8$20. Це приклад для усіх нас, тому
що наше призначення на землі, як і в ангелів на небі, –
безупинна хвала і поклоніння Богу.

Заздалегідь перегляньте місця Св. Письма, які по$
даватимете на уроці. Підготуйте посилання для са$
мостійної роботи, виписавши їх на окремі аркуші па$
перу.

Вивчіть значення слів «славити», «прославляти»,
«хвалити» і деякі відомості про ангелів.

Історична довідка, біблійний словник

Пастух – працівник, що пасе худобу, часто веде кочо$
вий спосіб життя. В часи Йосипа єгиптяни зневажали
пастухування, вважали його пристойним тільки для не$
вільників і рабів, «бо для Єгипту кожен пастух отари –
огида» (Бут. 46:34).

Пастир (церк.$слов.) – те ж саме, що і пастух. Час$
то вживається в переносному значенні, іноді сто$
совно правителів народів, у Біблії – до священно$
служителів і Ісуса Христа (Пс. 22(23); Еф. 4:11$15;
1 Петр. 5).

Прославлення Бога – це визнання Його досконалос$
тей, захоплення Його славними справами.

Славити – робити відомим, звеличувати кого$небудь,
віддавати йому честь, особливо, коли мова йде про Бо$
га; сповідувати Його ім’я, вихваляти Бога.

Хвала – вираз схвалення, вшанування, поклоніння.
Хвалити – схвалювати, звеличувати, називати доб$

рим, гарним, визнавати чесноти, добрі якості.
Такий хвалебний лад характерний для християнсь$

кої Церкви. Християни радіють насамперед великій
справі спасіння, яке досягнуто через життя, смерть і
воскресіння Христа. Радісна, сповнена подяки хвала
Господу незмінно входить до складу християнської
молитви.

Підготовка наочних посібників

Напишіть на плакаті кросворд на повторення. Приго$
туйте картки з завданнями для роботи над темою. Ви$
готовте плакат «Зоряне небо»: гуашшю намалюйте
темно$синє тло і виріжте 6 зірок з жовтого паперу. На
кожній з них напишіть істину для практичного засто$
сування.

1$а зірка – Молитва вголос
2$а зірка – Цитування Письма
3$я зірка – Вивчення віршів напам’ять
4$а зірка – Пісні хвали
5$а зірка – Християнська поезія
6$а зірка – Свідчення про Бога іншим
Виріжте ангела з гарного білого паперу, напишіть на

ньому вірш і прикрасьте плакат блискітками. Як варі$
ант, можна написати вірш на зворотній стороні зірок, а
на фігурці ангела – посилання.

Хід уроку

Привітання (5$7 хв.)

Зустрічайте учнів, виявляючи християнську това$
риськість – з радістю, цікавлячись їхнім життям, успі$
хами минулого тижня. Перевірте їхні домашні завдан$
ня – обговоріть, чи вдавалося їм виявляти товарись$
кість.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте помолитися тим, у кого є особливе ба$
жання висловити Богу подяку за Його милості цього
дня. Спонукайте помолитися тих, хто рідко молиться
на заняттях.

Подякуйте Господу за Його велич і святість, прослав$
те Його за Ісуса Христа і за спасіння від гріхів.

Попросіть Бога, щоб Він учив вас прославляти Його
завжди і скрізь.

Час співу (10 хв.)

Скажіть учням, що спілкуватися нам сьогодні – це ве$
лике благословення для нас.

Запропонуйте на початку уроку заспівати псалом
«Благослови Господа, душе моя».

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Ангели в небі
Господа славлять». Скажіть, що, прославляючи ново$
народженого – Дитину Ісуса, Ангели подали і нам
приклад того, що ми повинні славити нашого Господа.

УРОК 

19
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми Його прославляли в будь$який час і на будь$якому місці

Ключовий вірш: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» (Луки 2:14)

Мета: учні повинні розуміти важливість прославлення Бога на кожному місці

Біблійна основа: Луки 2:8$20

ПРОСЛАВЛЕННЯ
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Повторення (8 хв.)
Прикріпіть кросворд до дошки і, ставлячи запитання,

заповнюйте клітинки в міру відповідей дітей.
1. Ім’я дівчини, що стала матір’ю Месії. (Марія.)
2. Як назвали сина Захарія та Єлисавети? (Іван.)
3. Ім’я Ангела, що звістив Марії про її майбутнє. (Га$

вриїл.)
4. Тема цього уроку. (Прославлення.)
5. Євангелія, яку ми зараз вивчаємо. (Луки.)
6. «Яке добре та гарне яке, – щоб... братам однокуп$

но!» (Жити.)
7. Служителі Божі. (Ангели.)

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Скажіть, що сьогодні всі будуть безпосередніми
учасниками тих незвичайних подій, що сталися 2000
років тому на полях поблизу Віфлеєма.

Розділивши групу на дві команди: Ангелів і пастухів
(можете використовувати символічні предмети – кий,
білі накидки), запропонуйте розіграти фрагмент із
«Віфлеємської історії».

Потім в Ангелів і пастухів візьме інтерв’ю репортер
(ведучий групи).

Виберіть секретаря, що запише відповіді Ангелів і
пастухів для обговорення.

1 група – пастухи;
2 група – Ангели;
учитель – репортер (ви будете ставити запитання).
Запитання Ангелам:
$ Хто ви, прекрасні створіння?
$ Відкіля ви прийшли?
$ Навіщо ви спустилися на землю, та ще й уночі?
$ Яка ваша місія на небі?
$ Як ви довідалися про народження Ісуса?
$ Чому ви опинилися на полі, адже тут тільки пасту$

хи та вівці? Можливо, ви переплутали і вам потрібно
вирушити до царського палацу?

$ Чому ви славили немовля Ісуса, Який народився в
хліві, адже Він ще такий маленький?

Запитання пастухам:
$ Хто ви, представтеся?
$ Відкіля ви родом?
$ Чому ви опинилися вночі в полі?
$ Що ви відчули, коли побачили небожителів?
$ Чи думали ви, що коли$небудь зустрінетеся з Анге$

лами?
$ Що вам більше за все запам’яталося з того, що ви

побачили і почули?
$ Як швидко ви вирушили подивитися на Дитину і чо$

му?
$ Що Ви зробили після того, як побачили Дитину?

Робота над темою (25 хв.)
Розділіть групу на невеликі команди, роздайте їм

картки з завданнями.
Коли команди виконають свої завдання, обговоріть

кожне з них, у ході обговорення заповнюючи таблицю.
Наприкінці уроку у вас на дошці будуть відображені всі
істини, обговорені на уроці.

� Завдання 1
Визначити, яке призначення Ангелів: Пс. 98(99):1;

Пс. 148(149):2; Іс. 6:2; Лк. 2:13$14; Євр. 1:6; Об. 5:11$
12; 19:9$10.

Вище призначення Ангелів – хвала.

� Завдання 2
Прочитайте й обговоріть зазначені нижче місця Свя$

того Письма, а також визначте, чому Богу віддається
хвала? У чому її суть?

Вихід 15:11; Пс. 20(21):14; 106(107):8,15, 21, 31;
137(138):4$6; 147(148); 148(149):11$13; 150(151):2; Іс.
25:1; Лк. 1:68$69; Об. 4:11.

Підлітки повинні усвідомити, у чому полягає найбіль$
ша користь хвали:

По$перше, у поклонінні Богу і вихвалянні Його Бо$
жественних чеснот правильно розставляються акцен$
ти, тобто все стає на свої місця: перше місце в центрі
душі віруючої людини посідає Господь, а не людське
«Я». Це правильно і справедливо, адже все, що люди$
на має, заробляє і взагалі її життя, – не її заслуга, а ми$
лість Божа. Саме усвідомлення того, що Бог є центром
і сенсом життя людини, приводить її до поклоніння і
вихваляння Творця.

По$друге, хвала Господу очищає взаємини людей. Ні$
який інший засіб не здатний так швидко позбавити лю$
дину від жалості до себе, від уразливості і ворожості
до навколишніх. Людина не може одночасно прослав$
ляти Бога і сердитися на своїх ближніх.

Щира хвала звільняє людину від зла.
Прославлення Бога – це визнання Його найвищих

чеснот, вища міра хвали, усвідомлення величі Бога,
Його суверенітету (верховного панування). Хвала – це
цілком природний і радісний відгук людини на чесно$
ти, доброту, милість, справедливість, любов і милосер$
дя свого Творця, які відкрилися їй.

� Чому Бог хоче, щоб Його вихваляли і прославляли?
Тому що це найвищою мірою справедливо щодо Ньо$

го, Він гідний цього, а також це необхідно для освіти сві$
ту. Це почесно і благодатно для того, хто хвалить, це
приєднує його до небесного хору. До хвали спонукає лю$
дину Святий Дух. Якщо людина не кориться голосу Свя$
того Духа й ухиляється від прославлення Бога, то зазнає
величезних втрат в багатьох ділянках свого життя.

� Завдання 3
Досліджуючи подані вірші Святого Письма, визначи$

ти, кого і за що ми повинні прославляти?
Повторення Закону 10:20$21; Іс. 43:7,21 – тільки Гос$

пода;
1 Хр. 16:25; 17:24; 29:13 – прославляти ім’я Бога;
Пс. 50(51):16; 70(71):15$24 – прославляти Бога за

Його справедливість;
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Пс. 58(59):17; Еф. 3:20$21 – прославляти Бога за Йо$
го силу;

Пс. 89(90):14; 105(106):1 – прославляти Бога за Його
милість;

Пс. 55(56):5; 137(138):2 – прославляти Бога за Його
Слово;

Тільки Господь може і має бути прославлений,
особливо в народі, якому Він відкрився. Увесь ство$
рений світ повинен об’єднатися для прославлення
Бога.

Заклик славити Господа означає пам’ятати, який Бог,
яке Його ім’я і що Він зробив заради імені Свого. Ми
повинні пам’ятати якості Бога: Він є любов, Він всемо$
гутній, добрий, всезнаючий, всюдисущий, Бог – нез$
мінний, Бог – святий, Бог – справедливий, Бог – вір$
ний, Бог – премудрий.

� Завдання 4
� Як ми можемо прославляти Бога?
Пс. 102(103):1, 2 – усією душею;
Пс. 9:2 – усім серцем;
Пс. 62(63):4,6 – вустами;
Пс. 33(34):2 – завжди;
Пс. 103(104):33 – до кінця життя.
Оскільки людина створена за образом і подобою Бо$

га, то призначення людини полягає в тому, щоб бути
представником Творця на землі, прославляючи Його.

Дослідивши Святе Письмо, молоді люди повинні
дійти до висновку, що Господу бажані наші молитовні
прославлення і поклоніння, тому що це є для Нього
приємними пахощами. Господь чекає від Своїх дітей
постійного прославлення. Прославлення Бога є осно$
вою повноцінного життя людини.

Славлять Бога вустами, а поклоняються Йому – сер$
цем.

Практичне застосування (10 хв.)
� Як практично можна застосувати цю істину у своєму

житті? (Вислухайте відповіді підлітків.)
Розгляньте графу таблиці «Як можна прославляти?»
Прикріпіть на дошку плакат «Зоряне небо» і приго$

туйте картки$зірки, які ви будете прикріплювати у ході
бесіди з учнями.

1 зірка: Молитися вголос, виражаючи словами всі
чесноти Божі: доброту, милість, любов, милосердя,
справедливість тощо.

2 зірка: Вживати слова Святого Письма і включати
їх у свою молитву поклоніння (можна використати
Псалтир).

3 зірка: Заучувати напам’ять Слово Боже (для більш
успішного вивчення можна виписувати вірші і розмі$
щувати їх на видних місцях).

4 зірка: Використовувати в молитві слова гімнів, де
лунає прославлення нашого Господа.

5 зірка: Заучувати напам’ять християнську поезію.
6 зірка: Розповідати іншим про Божу славу.
Хвала повинна бути щоденною практикою і взагалі –

способом життя!
Кожен християнин не може не виконувати веління:

дякувати і славити Бога (Пс. 49(50):14,23; Євр. 13:15).

Робота над ключовим віршем уроку (5$8 хв.)
Вихваляння Бога є найвищим призначенням Ангелів.

Тому, коли Ісус – Син Божий – прийшов на землю, Ан$
гели захоплено співали радісний гімн, прославляючи
Сина Божого на землі. Адже Ісус був посланий Отцем
Небесним із доброї волі до людей. З Його народжен$
ням на землю прийшло примирення.

Розділіть вірш на 6 частин і підпишіть зворотну сто$
рону зірок, що були використані в Застосуванні. На фі$
гурці ангела напишіть біблійне посилання.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш напам’ять.
2. Щодня шукати, за що можна прославити Господа,

і записувати у свої зошити.
3. Заповнювати щоденник.

Призначення
Ангелів

Суть хвали
Як можна

прославляти?
Кого славити? Що повинен робити я?

Хвала

– ставить Бога на
перше місце
– поліпшує стосунки
з навколишніми
– очищає від зла

– усією душею
– вустами
– серцем
– безперестанку
– з радістю

Бога Отця
Бога Ісуса Христа
Бога Духа Святого

у людях

добра воля!»

(Лк. 2:14)

і на землі мир,

«Слава

Богу на висоті

Таблиця заповнюється по ходу роботи над темою
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ретельно досліджуйте посилання, на яких базується
заняття: прочитайте Лк. 4:1$13, Буття 3:1$7, 1 Кор.
10:13, Мр. 14:38. Опрацюйте інші посилання Святого
Письма, які група буде розглядати в самостійній роботі.

Готуючи цей урок, більше часу виділіть для молитви
як головного засобу в боротьбі зі спокусами.

Приготуйте довгий міцний цвях (100 мм), червону
нитку, кілька сірників. Заздалегідь потренуйтесь у ви$
користанні цих предметів (опис див. у Практичному за$
стосуванні).

Історична довідка, біблійний словник

Гордість – зарозумілість, завищена думка про себе;
риса, огидна Богу і негадивна для людей.

Життєвий – повсякденний, властивий повсякденно$
му (або земному) життю.

Спокушати – вводити в спокусу, перевіряти прив’яза$
ність і палке бажання до когось чи чогось, зваблювати.
Спокушає те, що заборонене, привабливе (на вигляд,
смак, дотик тощо). Спокуса, як правило, здається со$
лодкою, але в цих солодощах маскує гіркий кінець (це
як наживка маскує смертельний для риби гачок). З Біб$
лії розуміємо, що Бог нікого не спокушує (Як. 1:13$16).
Спокуси приходять через диявола (Лк. 4:2$13) або са$
му людську пожадливість і людину (Мт. 18:7).

Випробовувати – у біблійній мові значення спокуси і
випробування є протилежними, антонімами. Бог ви$
пробовує (Як. 1:12; 1 Петр. 4:12,19; Об. 3:10$12), а дия$
вол спокушує людей (1 Сол. 3:5; 1 Петр. 5:8; Об. 20:10).

Пустеля – безлюдні (Йова 38:26; Єр. 2:6), безводні і
майже позбавлені рослинності (Іс. 35:1, 6; 41:18 і далі;
Єз. 19:13) простори на сході і на півночі Палестини.
Зазвичай тут це не піщані, а кам’янисті і часто гористі
місцевості. У цих місцях немає доріг. Рослинність убо$
га і лише найневибагливіша: тамариск, акація, терник.
Після нечастих і нерегулярних дощів піднімається тра$
ва, що є кормом для отар.

Пожадливість – чуттєвий потяг, збудження; палке ба$
жання забороненого.

Підготовка наочних посібників

Перед уроком розкладіть в різних місцях класу
предмети, що символічно позначають «спокуси».

Для цього приготуйте: кілька бананів, шоколадні цу$
керки у вазочці, кілька паперових купюр по 2 і 1
гривні, можна покласти 1 долар, монетки, жуйки,
красивий блокнот чи компакт$диск. Напишіть на по$
кажчиках написи, що забороняють: «Не брати», «Ру$
ками не торкатися», «Заборонено їсти», «Чуже, не
чіпати!» тощо.

Напишіть ключовий вірш на великому аркуші.
Приготуйте: запитання на повторення; складні зав$

дання; призи і карамельки (для заохочення до гри).

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть у клас раніше за учнів, щоб підготувати ма$
теріали до уроку.

Розмістіть в різних місцях класу предмети$спокуси:
поставте вазочку із шоколадними цукерками, покла$
діть кілька бананів, гроші й інші предмети, що ви обра$
ли для цього. «Спокуси» повинні лежати так, щоб їх бу$
ло видно усім. Поруч покладіть таблички, що заборо$
няють брати ці предмети.

Зустрічаючи учнів, цікавтеся їхніми потребами, про$
блемами і радостями. Непогано, якщо до початку уро$
ку ви будете стояти в коридорі, залишивши підлітків
без нагляду.

Час молитви (10 хв.)

Попросіть в Бога благословення на сьогоднішній
урок, щоб Господь допоміг учням засвоїти ті істини, які
ви будете їм сьогодні викладати.

Прославте Бога, бо Він цього гідний. Подякуйте Йому
за Ісуса Христа, Який переборов усі спокуси. Попросіть
Христа, щоб Він завжди був поруч, за будь$яких обста$
вин вашого життя.

Наприкінці уроку просіть в Господа сили долати спо$
куси, а краще – обходити їх стороною.

Час співу (10 хв.)

На початку заняття заспівайте пісню «Багато пісень
на землі».

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Ти є скала мого
спасіння». Зверніть увагу учнів на слова цієї пісні. На$
гадайте їм істину цього уроку, що ми повинні долати
спокуси таким же способом, як і Ісус Христос.

УРОК 

20
Біблійна істина: Бог закликає нас пильнувати і молитися, щоб не впасти в спокусу

Ключовий вірш: «Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, $ бадьорий$бо дух, але немічне тіло!»
(Марка 14:38)

Мета: учні повинні знати, що читання Слова Божого і молитва допомагають протистояти спокусам

Біблійна основа: Луки 4:1$13

СПОКУСА
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Біблійна тема на уроці

Вступ (5$7 хв.)

Запитайте в дітей:
� Чи порушив хто�небудь з вас заборону: взяв собі цу�

керку, банан чи гроші?
Іноді нам здається, що багато заборон зовсім не пот$

рібні і ними можна спокійно знехтувати! Але при цьо$
му ми найчастіше не зважаємо на те, які будуть наслід$
ки, чи не пошкодуємо ми, якщо піддамося спокусі?

Поясніть учням, що ці предмети виявилися для них
справжньою спокусою. Дуже хотілося взяти що$не$
будь, поки ніхто не бачить.

� Що таке спокуса? (Вислухайте відповіді.)
Спокушування – це стратегічна і ретельно продумана

дія, яка має на меті переконати людину у безпечності
спокуси і отримання задоволення від забороненого.

Робота над темою (20 хв.)

Прочитайте уривок з Євангелії від Луки 4:1$12, по
віршеві кожен.

Після читання докладно розберіть історію про споку$
шування Христа. Намагайтеся, щоб відповідали ваші
підлітки, а ви тільки спрямовуйте їх.

� Які події описує Лука?
� Як ви думаєте, чому Ісус був спокушуваний?
Наш Господь Ісус Христос був випробуваний споку$

сою. Ісуса «попровадив» у пустелю Дух Святий; Він
провів там 40 днів і ночей. Це був Його час підготовки
до того великого служіння, для якого Бог послав Його
на землю. Це були дні важких спокус від сатани. Єван$
гелії оповідають лише про останні три спокуси, з яки$
ми сатана приступив до Ісуса:

1. Перетворити камені на хліб – зробити чудо. Ісус
ослаб фізично і сильно зголоднів – це природна
людська втома і голод!

� Чому б не послухатися поради і не поїсти? Нехай діти
висловлять свої думки з цього питання.

Підступність цього питання складалася з розрахун$
ку на те, що будь$яка відповідь вела до гріха: раз Бо$
жий Син, то (за умовою запитання) повинен зробити
камені хлібом, а зробив – згрішив, тому що не витри$
мав спокуси; якщо не зробив, виходить, заперечує,
що Він – Божий Син, теж гріх – неправда. Але Ісус не
став доводити дияволу, що є Божим Сином (не для
того Він прийшов на землю), але показав, що як лю$
дина Він підкоряється Богу і Його велінню.

� Як Ісус відбив напад сатани?
Словами зі Святого Письма: не хлібом самим буде жи$

ти людина, але кожним Словом Божим. Духовний голод
(відсутність Божого Слова) страшніший за фізичний.

2. Випробування славою і владою.
� Запитайте дітей, що поганого у славі чи владі?
Влада і слава – це непогано, у цьому немає гріха до$

ти, поки людина служить і поклоняється Тому, Хто дає
йому владу і славу – вічному Богу. Йому належить і
влада, і слава. Диявол же пропонував Ісусу в подару$
нок усі царства світу, славу, владу в обмін на уклін йо$
му, дияволу. Але Ісус знає, Кому потрібно поклоняти$
ся. Він відбиває цю спокусу також словами зі Святого
Письма – прочитайте вірш 4:8.

3. Покажи чудесним чином, що Ти – Месія.
Третя спокуса мала релігійно$духовний характер.

Диявол пропонує свій варіант дороги для Ісуса. Навіщо
Тобі проходити через страждання, ненависть, ганебну
смерть? Можна зробити простіше: кинутися з найви$
щої точки храму, щоб усі люди побачили, як ангели
підхоплюють і ставлять Його живим і неушкодженим
на землю, – і прийняли б як Месію! Навколо храму зав$
жди багатолюдно. Це чудо моментально воцарило б
Месію, як прийдешнього Спасителя.

Цікаво те, що диявол у цьому випадку сам цитує Свя$
те Письмо, кажучи:... прочитайте вірші 10$11.

Ісус стоїть перед вибором: проходити жахливий
шлях, що приготовлений Йому Богом, і вмерти або...

� Запитайте дітей, чому Ісус не захотів скоротити Свій
шлях?

Для Христа ніяких «або» не існувало. Він не збирав$
ся укладати угоду чи йти на компроміс. Ісус знав, хто
пропонує Йому вибір і відповідає сатані словами зі
Святого Письма: «Сказано: “Не спокушай Господа Бо$
га свого!”».

Підсумки:
1. Хоч сатана має велику силу, – навіть Сину Божо$

му було важко протистояти спокусам, – але великий
Бог незрівнянно могутніший за сатану! Нам варто
пам’ятати це і в усьому покладатися на Господа, а не
на свої сили. Тому що Господь може допомогти нам
навіть у тих обставинах, які будуть здаватися нам
безвихідними. Він допоможе перемогти сатанинські
спокуси.

2. Слово Боже – могутня зброя проти сатани. Варто
пам’ятати про це, знати вірші з Біблії напам’ять, щоб у
будь$яку мить бути готовим дати відсіч спокусам.

3. Ворог знає, коли найкраще підійти до людини зі
спокусою. Можливо, це буде той момент, коли людина
слабшає фізично чи духовно. Так було і з Ісусом: як
тільки Ісус особливо зголоднів та ослаб, до Нього ві$
дразу підійшов сатана.

� Що він запропонував? Ситість, суєтну славу і легку
дорогу. Господь Ісус переміг усі спокуси і гідно їх по$
долав. Тоді до Нього приступили і служили Ангели.

Нам же варто пам’ятати, що важливо бути готовим
до спокус і черпати сили в Бога. Тільки з Його допомо$
гою людина може протистояти лукавому.

� Робота в групах (5$7 хв.)
Дайте таке завдання.
Вивчити уривки 1 Ів. 2:1$16 і Як. 1:1$16 та разом від$

повісти на запитання.
Згідно з 1 Ів. 2:16, практично всі спокуси можна від$

нести до одного з 3$х типів спокус: пожадливість тілес$
на, і пожадливість очам, і пиха життєва.

Спокусі піддається вся людина: її тіло, душа і дух.
� Які причини, з яких буває спокушувана людина?
� Хто ніколи не спокушає?
� Чи є гріховними палкі і неконтрольовані бажання?
Так, бо вони виходять за «межі дозволеного», схиля$

ють до гріха. Тоді вже ці бажання перетворюються на
пожадливість.

� Як відбувається переростання звичайного бажання в
пожадливість?
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Бажання стають гріхом, коли не узгоджуються з Бо$
жим поглядом. Людина повинна зробити вибір.

� Чому, як наполягає апостол Яків, потрібно з радістю
приймати випробування?

Намалюйте на дошці таку схему:

Простежте з учнями за лінією, що веде вниз:
представлена в усій своїй принаді спокуса породжує в
людині палке бажання. Це бажання, в свою чергу,
переростає в неконтрольовану пожадливість, яка
штовхає людину до скоєння гріха. Скоєний гріх веде до
смерті людини.

Тільки Господь дає нам силу встояти в спокусах. Але
щоб прийняти її, нам потрібно перебувати в Його Сло$
ві, молитві, прославленні.

Практичне застосування (8 хв.)
Для закріплення матеріалу покажіть наочний прик$

лад до вірша Марка 14:38.
� Деякі з вас виглядають досить�таки сильними. Зви�

чайно, ви можете робити багато чого, адже ви і фізично,
і духовно міцні. Але чи знаєте ви, що у вас є ворог? 

Жорстокий, сильний і хитрий. Це сатана. Якби ми
захотіли самотужки боротися з ним, то уподібнилися б
до сірника, що я дуже легко можу зламати пальцями
(зламати сірника). Так сатана чинить з людьми, хоча
вони і намагаються переконати себе, що вони сильні.
Можна з усіх сил намагатися бути гарними і не підда$
ватися спокусам, можна задіяти всю свою силу і про$
тистояти тому, чим диявол хоче спокусити нас. Але не
встигнемо ми опам’ятатися, як вчинимо те, про що по$
тім шкодуємо. Дух бадьорий, а тіло немічне. Сірник
зламаний (зламайте сірник).

Тепер подивіться на цей міцний цвях. Я не можу його
зламати, скільки б не намагався. Навіть зігнути не можу,
тільки заподію біль рукам. Тому я залишу його в спокої.

Ісус має величезну силу. Виміряти її неможливо. Во$
на – безмежна.

Тепер зверніть увагу, що відбувається з людьми, ко$
ли вони віддають своє серце Ісусу – Він стає їхньою си$
лою (прив’яжіть червоною ниткою сірник до цвяха,
спробуйте їх разом зламати чи зігнути). Ісус пролив
Свою кров, щоб визволити нас від влади гріха. Коли ми
звертаємося до Нього, Він дає нам Свою чудесну силу
і міць. Ми прив’язані до Нього і стаємо Його частиною,
як цей прив’язаний до цвяха сірник став його части$
ною, тепер і він має силу.

Дивіться, дарма я намагаюся зламати сірник. Він має
тепер усю силу цвяха, тому що прив’язаний до нього.
Він сильний з цвяхом; так і нам сказано, що ми сильні
в Христі, бо «Слово Боже в вас пробуває» (1 Івана
2:14). Сила Христова дається і виявляється в духовно$
му пильнуванні.

Поговоріть з учнями про важливість перебування
в Слові Божому. Дуже важливо також не забувати
про постійне прославлення Ісуса Христа. Сатана бо$
їться богопрославлення. Нагадайте учням, що силь$
не захоплення чим$небудь чи ким$небудь послаб$
лює нашу прихильність до Христа і також може при$
вести до спокуси вловлюватися власними пожадли$
востями.

Але ми завжди повинні пам’ятати, що Господь закликає
нас пильнувати і молитися. Повторіть біблійну істину.

Пам’ятайте про те, що якщо ми йдемо на поступки
спокусі, то чинимо неправильно, тому що бажання
грішити в даному випадку в нас сильніше, ніж бажан$
ня коритися Богу. Піддавшись раз$другий, ми вихо$
вуємо звичку.

Але завжди є вихід – 1 Кор. 10:13: «Досягла вас
спроба не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який
не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж мо$
жете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести
могли ви її».

Бог вирішить твою проблему, якщо ти скажеш Йому
про неї.

Робота над ключовим віршем уроку (8 хв.)
Запитайте дітей, який найкращий засіб у боротьбі зі

спокусою?
Найкращий засіб – бути напоготові і не потрапляти

в неї. Обійти її легше, ніж боротися з нею. Біблія дає
нам пораду про це і спонукає нас пильнувати. Стан
пильнування Ісус пов’язує з молитвою, без якої воно
безглузде.

Покажіть класу плакат з віршем. Повторіть текст
кілька разів для запам’ятовування.

Скажіть, що найкраща зброя проти спокус диявола –
молитва і постійне перебування духом у Господі.

Гра для повторення (Творчість) (15 хв.)
Приготуйте запитання на повторення біблійної істо$

рії про спокусу. Скажіть учням, що зараз їм має бути
завдання – кожному відповісти на ваше запитання.
Запитання мають бути складні. Але перед тим як по$
ставити запитання, дайте кожному учневі вибір$аль$
тернативу: просто, без запитання, отримати кара$
мельку і вийти з гри чи ризикнути і спробувати відпо$
вісти на запитання.

Тут випробування: той, хто піде легшим шляхом, не
буде відповідати на запитання, а візьме цукерку і вийде
з гри. Але той, хто не піддасться спокусі і буде відпові$
дати на запитання, одержить нагороду (наприклад,
шоколад чи банан).

Після гри підбийте підсумок: у нашому житті сатана
часто спокушає нас і пропонує нам непогані можли$
вості, але, найчастіше, у них таїться підступ, обман, що
приносить лише неприємності.

Але людина, що перемогла спокусу з Божою допомо$
гою, буде нагороджена Богом!

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Читати Слово Боже.
2. Заповнювати молитовний щоденник.
3. Виконувати завдання в Робочому зошиті.

Спокуса

Палке бажання

Пожадливість

Скоєння гріха

Смерть
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно дослідіть і опрацюйте Євангелію від Луки,
5:17$26. Заготуйте папір для письма за кількістю учнів.
Вивчіть матеріали уроку.

Підготуйте посилання Святого Письма для біблійно$
го дослідження. Вивчіть значення слів. Сьогодні ви бу$
дете говорити дітям про дружбу. Питання дружніх
стосунків для підлітків дуже важливе, тому що в цьому
віці їм особливо потрібно відчувати приналежність до
компанії, бути другом і мати друзів. Ваше завдання –
прищепити їм правильні поняття і принципи дружби.

Але перш ніж говорити про дружбу, перевірте себе, –
який ви друг? Чи є у вас друзі? Що ви в них цінуєте
більше за все? А яким другом є ви самі? Чи уважні ви
до своїх друзів?

Моліться, щоб Господь допоміг вам бути добрим
другом кожному, хто має потребу у вашій дружбі.

Вивчіть урок у Робочому зошиті.

Історична довідка, біблійний словник

Четверо чоловіків принесли розслабленого (паралі$
зованого), сподіваючись пробитися з ним до Ісуса. Але
через багатолюдність не могли наблизитися до Нього.

У давнину на Сході дім улаштовувався зазвичай в та$
кий спосіб: зовнішні стіни рідко мали вікна, тільки одні
вузькі двері вели у внутрішній двір, куди виходили і две$
рі усіх приміщень. Тут же часто знаходилася і худоба. Міг
бути і другий поверх, що робився з навісом над двором.
Дахи завжди робилися пласкими. Там іноді працювали,
часто вони служили місцем для поклоніння і молитов
(Дії 10:9). Вікна будинків закривалися ґратами з тонких
дощок з безліччю дрібних отворів, через які було добре
видно, що відбувається зовні і нічого – всередині.

Як зазвичай буває в будинках Палестини, і тут, оче$
видно, були зовнішні сходи, що вели на плаский дах
дому. По ній і піднялися на дах четверо зі своїм хворим
другом, що лежав на «ложі». Вони розібрали покрівлю
(зазвичай шар хмизу, покритий шаром утрамбованої
глини) і, можливо, використовуючи рибальські снасті,
що потрапили під руку, спустили ложе з розслабленим
прямо до ніг Ісуса.

У Старому Заповіті хвороба і смерть завжди розгляда$
лися як наслідок гріховного стану людей, а зцілення –
як ознака Божественного прощення (див. 2 Хр. 7:14; Пс.
40(41):4; 102(103):3; 146(147):3; Іс. 19:22; 38:16$17; Єр.

3:22). Ісус же, швидше за все, мав на увазі загальну зал$
ежність фізичного стану людини від його духовного
стану (див. Луки 13:1$5; Івана 9:1$3).

Аспект – точка зору, погляд на що$небудь.
Вірність – стійкість у виконанні своїх обітниць і зо$

бов’язань, незмінність у своїх переконаннях, поглядах,
виконанні обов’язків, боргу.

Дружба – взаємна прихильність між двома людьми,
чи більшою їх кількістю, тісний зв’язок, безкорислива
стійка приязнь, що ґрунтується на любові і повазі.
Близькі стосунки, що ґрунтуються на взаємній довірі,
прихильності, спільності інтересів.

Дружити – знаходитися з ким$небудь у дружбі; бажа$
ти добра, покровительствувати, допомагати.

Надійний – той, що викликає довіру, вірний (надій$
ний помічник, партнер), стійкий, відданий, на кого
можна покластися.

Розслабленість (Мт. 4:24; 9:2) – хвороба, що позбав$
ляє людину вільного руху. У тому значенні, у якому це
слово вжите в Новому Заповіті, воно може означати
апоплексію чи параліч усього організму або однієї ча$
стини тіла, що не можна ні підняти, ні підтягти окремі
частини тіла, і вони незабаром робляться зовсім ви$
сохлими. Ця хвороба трапляється і дотепер. Члени тіла
залишаються нерухомими в тому самому стані, у яко$
му застав їх раптовий приступ, а страждання людини
бувають іноді такі сильні (Мт. 8:6), що незабаром після
приступу може настати смерть.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте папір і ручки, зробіть картки з завдання$
ми для роботи над темою. Якщо у вас є можливість,
заздалегідь накресліть на дошці таблицю, щоб потім
не витрачати на це часу на уроці.

Збільште головоломку$пазл «Друзі» з ключовим
віршем на звороті. Зробіть 2$3 копії і розділіть клас на
2$3 групи. Не забудьте розрізати вірш на частини. На$
пишіть на картках посилання для роботи у групах.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть трохи раніше, підготуйте клас і необхідні
матеріали.

Приготуйте учням маленькі сюрпризи: цукерки чи
листівки; розкладіть їх на місця, де сидять підлітки.

УРОК 

21
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були надійними друзями

Ключовий вірш: «Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом» (Приповісті 17:17)

Мета: підлітки повинні знати, що таке справжня дружба

Біблійна основа: Луки 5:17$26

ДРУЗІ
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Час молитви (10 хв.)
Помоліться на початку уроку, щоб Господь благосло$

вив ваш урок, усіх присутніх, а також тих, кого немає
на уроці. Це буде виявом турботи про друзів.

Нехай помоляться всі ті, у кого прізвище починаєть$
ся з голосного звука.

Наприкінці уроку подякуйте Господу за те, що Ісус є
найкращим Другом для кожної людини, за Його вір$
ність і любов. Також попросіть у Бога мудрості бути
гарними друзями для навколишніх. Нехай помолять$
ся всі ті, у кого прізвище починається з приголосно$
го звука.

Час співу (10 хв.)

На початку заняття заспівайте пісню «Ангели в небі...».
Наприкінці уроку заспівайте пісню «Коли життя

тихо тече». Скажіть учням, що друзі в житті з’явля$
ються несподівано. Друзями не можна зробитися на
замовлення. Друзями люди стають.

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Роздайте учням папір і ручки. Запропонуйте письмо$
во назвати якості, які вони хотіли б бачити у своєму
другові.

По закінченню роботи зберіть і прочитайте відповіді.
Напишіть на дошці якості, що найчастіше повторюють$
ся у відповідях підлітків.

� Чому для вас так важливо, щоб друзі мали саме такі
якості?

Кожному з нас хочеться, щоб друзі були найвірніши$
ми, дуже люблячими, готовими допомогти нам у будь$
який час дня і ночі!

Біблія розповідає нам про таку дружбу!

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання 1
Запропонуйте дітям провести дослідження біблійно$

го уривка Лк. 5:17$26 у малих групах. Нехай кожна гру$
па прочитає історію про розслабленого і обговорить її
з погляду окремих героїв цієї історії. Роздайте заздале$
гідь приготовлені картки кожній групі з написаними в
них персонажами і запитаннями, на які їм потрібно бу$
де відповісти.

Картка 1
Як бачив Ісус те, що сталося?
Що Він відчував у тій ситуації, що Його здивувало, що

Він сказав, як поставився до вчинку друзів розслабле$
ного?

Якими були Його дії?
Картка 2
Розглянути історію з боку друзів.
Що вони почували стосовно свого друга, чому вирі$

шили йти до Ісуса, які їхні дії, рішення і їхні мотиви?
Що спонукало їх принести хворого друга до Ісуса?
Картка 3
Розглянути історію з боку книжників і фарисеїв.
Що вони почували, чому, з якою метою були поруч з

Ісусом, як поставилися до слів і дій Ісуса, чого вони хо$
тіли домогтися?

Картка 4
Розглянути історію з боку самого розслабленого.
Які в нього могли бути почуття, переживання, чого

він хотів і чого боявся? Його почуття, викликані вчин$
ком друзів. Його враження після зцілення.

Дайте групам час для виконання цього завдання. Ко$
ли діти будуть готові, проведіть відкрите обговорення,
представляючи інтереси дійових осіб. Ваше завдання –
бути ведучим і спрямовувати хід обговорення.

Ключові запитання:
� Якими якостями володіли друзі розслабленого?
� У чому виявилася їхня надійність?

� Завдання 2
Запропонуйте дітям проаналізувати історію з Біблії у

світлі сьогоднішньої теми (нагадайте їм: яким повинен
бути справжній друг). Обговоріть якості друзів роз$
слабленого, і нехай діти порівняють їх з тими, які вони
написали на початку уроку. Запишіть на дошці ті якос$
ті, що збіглися, а також допишіть ті, що виникли у ході
обговорення.

1. Друзі пізнаються в біді.
2. Дружні стосунки бувають часом міцніші від родин$

них.
3. Вірність – гарантія непорушності дружби.
4. Надійність – одна з основних якостей дружби.
5. Дружба сповнена відданості.
6. Щира дружба міцна і ґрунтується на любові до Бога.

� Завдання 3
Роздайте картки з посиланнями. Нехай команди про$

читають зазначені вірші, і з’ясують особливості, або
якості дружби.

1. Приповісті 17:17; 1 Сам. 18:1; 2 Сам. 1:26. Йонатан
любив Давида більше, ніж свою душу. Він не залишив
його в біді. Так само вчинили і друзі розслабленого.

2. Приповісті 27:9; Приповісті 16:21.
Хто дає тобі мудру пораду? – Звичайно, друг. Біблія

називає таку пораду душевною. Напевно, друзі хворо$
го були сповнені душевної прихильності до нього, і то$
му вирішили допомогти йому в нещасті!

3.1 Солунян 5:11; Римлян 15:2,14.
Повчання – це наставляння, повчання у вірі. Настав$

ляння друга приємне, адже воно робиться з любов’ю!
Справжні друзі піклуються про взаємне духовне зрос$
тання, «носять тягарі один одного».

4. Приповісті 18:24
Ми самі повинні бути «більше від брата прив’язани$

ми», якщо хочемо мати такого друга. Друзі хворого
мали в серці таку приязнь!

5. Римлян 15:1; Галатів 5:13.
Господь вчить служити один одному з любов’ю! Друг

готовий зробити для друга все, пожертвувати всім для
брата. Так вчинили і друзі розслабленого.

6. Галатів 6:2; Ефесян 4:1$3; Колосян 3:12$14.
Мета дружби: виховати в собі смиренність, лагід$

ність, терпіння, щоб стати добрим другом. Ісус Христос
подав нам взірець істинної дружби. Друзі несли роз$
слабленого з любов’ю, не упустили можливість прине$
сти його до ніг Христа.

Бог хоче, щоб ми були надійними і вірними друзями.
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Пазл?головоломка «Друзі»

Підбийте підсумок: мати добрих, вірних друзів –
найцінніше надбання кожної людини. Любов до Ісуса
Христа, Бога, змінює стосунки людей. Щира дружба
ґрунтується на любові до Господа. Така дружба міц$
на, вища за просто людську дружбу, вона сповнена
відданості, вірності, вона непорушна. Все це зі Своєї
милості дарує нам Бог. Він говорить про те, щоб ми
любили друзів «як свою душу». Навіть більше того:
Христос заповів нам: «Як Я вас полюбив, так любіть
один одного й ви!» (Івана 13:34). Він підносить друж$
бу до висоти жертовної любові: «Ніхто більшої любо$
ви не має над ту, як хто свою душу поклав би за дру$
зів своїх» (Ів. 15:13).

Наша дружба повинна відбивати в собі дружбу з
Христом. Ми повинні пам’ятати приклади дружби, за$
лишені нам у Святому Письмі, а також постійно аналі$
зувати, якими друзями є ми самі.

Практичне застосування (10 хв.)
У кожної людини є чи був хоча б один друг. Але

дружні стосунки не будуються самі по собі. Над ними
треба працювати і прагнути до їхнього зміцнення.
Інакше дружба може поступово згаснути, як гасне
свічка. Занепад дружби починається з того моменту,
коли я більше цікавлюся не самим другом, а тим, що
він має і чим би я міг скористатися. Таку дружбу на$
зивають корисливою або одноразовою. А справжня
дружба є набагато більша: вона цінує не речі, а саму
людину як особистість; вона готова жертвувати (від$
дати щось від себе і того, що маєш); вона завжди ро$
зуміє, навіть без слів; вона сміється, коли ти радієш,
вона плаче, коли ти сумуєш, вона дає, коли ти не ма$
єш, і приймає, коли ти даєш...

Запропонуйте подумати над тим, що може зміцнити
дружбу між людьми.

Вислухайте відповіді кожного, записуйте їхні варіан$
ти на дошці, а учні – у своїх зошитах.

1. Молитися разом.

2. Поважати думку товариша.
3. Розвивати в собі дружелюбність, братерське став$

лення.
4. Бути готовим виділити для друга час.
5. Визнавати помилки і попросити пробачення.
6. Бути жертовними, уважними один до одного.
7. Виконувати обіцянки.
$ Пам’ятайте, що встановити добрі стосунки з друзя$

ми можна буде лише після того, як ви налагодите доб$
рі стосунки з Христом.

$ Вороги справжньої дружби – зрадництво і заз$
дрість.

Робота над ключовим віршем уроку (8 хв.)
Роздайте учням розрізані частини пазла$головолом$

ки «Друзі» з віршем. Нехай вони складають його в ці$
ле у командах. Вивчіть вірш напам’ять.

Скажіть, що дружба може зв’язувати людей міцніше,
ніж родинні стосунки.

Ісус є найкращим Другом для нас.

Творча діяльність (10 хв.)
Нехай учні знову працюють у командах. Дайте їм зав$

дання – скласти акровірш на слово «друг». Можна за$
римувати акровірш. Наприклад:

Дружелюбність
Радість
Угодні
Господу.
Зачитайте роботи кожної команди, заохочуйте приза$

ми. Нагадайте біблійну істину уроку: Бог хоче, щоб ми
були надійними і вірними друзями

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш уроку.
2. Відвідати свого друга і зробити йому що$небудь

приємне.
3. Вести молитовний щоденник.



70 Книга лідера

Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Прочитайте Лк. 7:1$10. Зверніть увагу на слова, що
сказав Ісус про сотника.

Попередньо підготуйте посилання Св. Письма, випи$
савши їх на окремі листочки паперу, щоб у ході уроку
роздати учням для обговорення.

Чи задумувалися ви, на чому тримається наше хри$
стиянство, переконання, цінності? Саме на вірі, що на$
повнює змістом усе наше життя. Віра дає нам впевне$
ність у спасіння, знання істинності Біблії і Бога. Бог че$
кає від нас віри в Нього і довіри Йому в усьому.

Історична довідка, біблійний словник

Сотник, будучи язичником, проте є взірцем не тільки
турботи про підлеглих, безправних у суспільстві лю$
дей, а й віри в Бога.

Його душевна турбота про слугу здивувала Ісуса
Христа, і Він робить те, чого від Нього очікувала віра
сотника – зціляє його слугу. У тодішньому римському
суспільстві слуги і раби були позбавлені всіх прав. За
римським законом, раб був живим безправним зна$
ряддям: хазяїн мав повне право над ним. Зазвичай, не$
працездатного раба викидали на вулицю вмирати. То$
му ще більш дивним здається ставлення сотника до
свого раба.

Христос звільнив людей, спокутувавши їх дорогою
ціною. Апостол Павло застерігає від того, щоб люди
знову не стали «рабами людей» (1 Кор. 7:23), не відда$
лися «знову в ярмо рабства», тобто не підкорилися си$
лі закону, що робить рабами (Гал. 5:1).

Віра – це позиція людини, що прийняла і вважає іс$
тинними певні реальності, що до пори невидимі; пере$
конаність, глибока впевненість у комусь чи чому$не$
будь; віра в Бога – це абсолютна довіра людини Богу,
що не дозволяє йому відриватися від Нього, навіть ко$
ли в серце закрадається сумнів: «Вірую, Господи, по$
можи недовірству моєму!». Віра починається там, де
закінчуються власні сили і можливості.

Капернаум – місто на північно$західному березі Ти$
веріядського озера, у землі Генісаретській. Там знахо$
дилася митниця, де збирали мито.

Слуга – домашній працівник для особистих послух
пана, для виконання доручень.

Сотник – чи центуріон, був начальником військово$
го підрозділу, що складався з 100 чоловік (центурії).
Належав до нижчих офіцерських звань і, як правило,
без подальшого підвищення. Центуріон підкорявся
військовому трибуну («тисяцькому» Дії 22:25$26;
23:17$18). Римський центуріон зазвичай відрізнявся
тим, що носив ордени, почесні знаки і виноградну ло$
зу (як символ влади).

Підготовка наочних посібників

Приготуйте кубики чи деталі конструктора (пластма$
сового, з великими прямокутними чи квадратними де$
талями).

Плакат із ключовим віршем зробіть незвичайної
форми (наприклад, як хмара).

Виготовте посібник «Ромашка» (див. зразок).

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Вітаючи учнів, намагайтеся бути уважними до кожно$
го, підбадьорюючи їх, цікавлячись успіхами й особи$
стим життям.

Час молитви (10 хв.)

Прославте Бога за Його вірність нам. Подякуйте Гос$
поду за те, що Він послав нам Свого Сина – Ісуса, вірую$
чи в Якого, ми одержуємо спасіння від гріхів. А також
за Його Слово, де Він залишив для нас взірець віри. По$
просіть, щоб Бог зміцнив і розширив межі вашої віри.

Запропонуйте помолитися всім бажаючим.
Наприкінці уроку нехай помоляться всі діти, хто не

молився на початку уроку.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню «Радість у Хрис$
ті». Наприкінці заняття запропонуйте заспівати пісню
на вибір дітей.

Повторення (10 хв.)

Розділіть групу на 2$3 команди. Роздайте командам
кубики чи деталі конструктора.

Нехай вони уявлять, що це – дах, який четверо друзів
мають «розібрати» і спустити до ніг Ісуса хворого друга.

УРОК 

22
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми мали таку віру, яка була в сотника

Ключовий вірш: «Почувши ж таке, Ісус здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за Ним,
промовив: “Кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри!”» (Луки 7:9)

Мета: підлітки повинні зрозуміти, що віра виявляється тоді, коли людина уважна до Слова Бога і підкоряється
Його волі

Біблійна основа: Луки 7:1$10

ВІРА
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Зробити це має вся команда разом, відповідаючи на
ваші запитання, складені за минулою темою.

За кожну правильну відповідь ви забираєте 1 кубик.
Виграла та команда, що перша звільнилася від даху,

тобто повернула вам усі кубики.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5 хв.)

Розкажіть учням про віру Джорджа Мюллера.
Джордж Мюллер жив в Англії в місті Брістоль близь$

ко 100 років тому. Ще в молодості він присвятив себе на
служіння Господу. Спочатку був проповідником, потім
став пресвітером однієї з церков м. Брістоля. Але ось
Бог став звертати увагу Джорджа на бездомних дітей. І
він став молитися про створення притулку для бездом$
них і сиріт. Хоча в нього зовсім не було грошей, але за$
те була віра в те, що Господь допоможе йому. Він пові$
домив про свій намір у церкві, і вона його підтримала.
Багаті люди стали жертвувати гроші, і незабаром вдало$
ся відкрити перший притулок, а потім ще 4 притулки!

Якось раз сталося так, що дітям зовсім нічого було
їсти, і Мюллер просто молився. Він не просив ні в кого
грошей, але вірив Богу і покладався на Нього. І Бог ви$
нагородив його віру: того ж ранку поштою він отримав
1000 доларів! Таких випадків було чимало. Бог завжди
відповідав на молитви Мюллера. Від цього віра Джор$
джа все більше зміцнювалася і він цілком покладався на
Бога, знаючи, що Він не залишить його без допомоги.

За вірою Мюллера працювало 5 притулків, у яких
містилося близько 2050 дітей.

Ця людина довела, що покладаючись на Бога, маючи
тверду віру, можна робити великі чудеса. Зрештою,
найбільше чудо – це наша віра.

Робота над темою (25 хв.)

Прочитайте разом із групою Луки 7:1$10.

� Завдання 1
1. Чому сотник не прийшов сам?
Зверніть увагу підлітків на те, що сотник не пішов до

Ісуса особисто, але послав замість себе людей.
Нехай діти висловлять свої думки, але ви не поспі$

шайте казати, правильні вони чи ні. Навпаки, ненав’яз$
ливо ставте під сумнів кожен варіант. Це допоможе ді$
тям глибше задумуватися і прагнути знайти правильну
відповідь. Якщо буде необхідно, підкажіть їм варіанти
причин, чому сотник не прийшов сам. Може, він був
дуже гордий, а може зайнятий, чи вважав нижче своєї
гідності звертатися до єврейського вчителя, хай навіть
до такого відомого, яким був Ісус! Намагайтеся знайти
якнайбільше варіантів. За таким принципом дослі$
джуйте кожне запитання.

Після того, як ви розглянете всі можливі причини,
зверніться до Біблії, і нехай підлітки самі знайдуть у
ній відповідь. На деякі запитання немає прямої відпові$
ді, але його можна знайти при уважному вивченні тек$
сту. Нехай діти скажуть свої відповіді і пояснять, чому
вони так вважають.

Підведіть їх до думки, що причина, чому сотник не
прийшов сам до Ісуса, зовсім не в тому, що він був гор$

дим. Але, навпаки, він вважав себе негідним звертати$
ся до Ісуса особисто, адже він був римським сотником
– їхнім ворогом і загарбником юдейських земель. Сот$
ник, швидше за все, переживав, чи удостоїть його ува$
гою Ісус, якщо він сам піде просити.

2. Яка думка була в сотника про Ісуса?
� Поміркуйте, чому сотник звернувся саме до Ісуса, і з

якої причини?
Після обговорення спонукайте дітей звернутися до

Біблії і подумати, виходячи зі Святого Письма.
Можливо, сотник перепробував поради всіх відомих

йому лікарів, і звертання до Ісуса з проханням про зці$
лення було його останньою надією. Але головне, що в
сотника склалася про Ісуса думка як про великого про$
рока, що може творити чудеса, і здається, що сотник
був високої думки про Ісуса. Він відчував повагу і спо$
дівався на успіх того, що задумав.

3. Кого і чому відправив сотник до Ісуса з прохан$
ням? У вірші 3 ясно сказано, хто пішов просити за слу$
гу сотника. Це були юдейські старші.

� Запитайте дітей, хто такі були старші і яке становище
в суспільстві вони займали? Старші були елітою сус$
пільства. Це ті люди, що керували народом, приймали
рішення і навіть були свідками у певних ситуаціях. Зга$
дайте історію про Рут (Рут 4:9$12).

Що ж спонукало юдейських старійшин іти і просити
за свого ворога і загарбника їхньої землі? Прочитайте
разом Лк. 7:4$5.

Зверніть увагу дітей, що старійшини просили Його
«ревно». Чому? Тому що сотник був того «достойний»!

4. У чому були достоїнства сотника?
Якщо сотник був гідний уваги Ісуса, виходить, він був

особливим і відрізнявся від інших римлян. Чим? Нехай
дадуть відповідь ваші підлітки.

Сотник побудував синагогу для євреїв, а це підкре$
слює, що він не противився їхньому віросповіданню і,
можливо, що й сам задумувався про істинного Бога.
Старійшини говорять, що сотник достойний, щоб Ісус
виконав його прохання, виходить, сотник був доброю
людиною і начальником.

5. З якої причини сотник не дозволяє Ісусу прийти до
нього в дім?

Прочитайте з дітьми вірші 6$8. Сотник не хоче, щоб
Ісус прийшов до нього в дім через свою смиренність і
самоприниження перед Христом. Цікаво, що сотник
називає Ісуса Господом, визнаючи Його панування над
усіма людьми і над самим сотником.

Але сотник йде далі і просить Ісуса сказати лише
слово – і видужає слуга його.

Що спонукало сотника сказати такі слова? Вислухай$
те відповіді підлітків. Підведіть їх до думки, що тільки
віра була мотивом у сотника. Віра в те, що Ісусу немає
необхідності фізично бути присутнім поруч із хворим,
щоб зцілити його.

6. Чому Ісус здивувався, почувши докази сотника,
передані через друзів?

Ісуса здивувала глибока віра римлянина.
Сотник вірив у владну цілющу силу слова Ісуса. Він

вірив, що Ісус має владу, досить Йому сказати тільки
слово, і хворий слуга буде зцілений. Віра сотника не
ґрунтувалася на тому, що він бачив. Він навіть не зу$
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стрічався з Ісусом! Але про силу Божу він чув, і тому
вірував. Він побудував для юдеїв синагогу. Самі ста$
рійшини синагоги свідчили про сотника, як про добру
людину. Це дивно, адже сотник був римлянином і
язичником, а юдеї з язичниками не спілкувалися. Але
про сотника вони відгукнулися дуже добре.

Ісус ставить віру сотника за взірець, кажучи, що в Із$
раїля Він не знайшов такої віри!

Цікаво, що сотник смиренно усвідомлював, що не гі$
дний звертатися до Ісуса особисто, таким чином, при$
нижуючи свою гідність. Але ж сотник – все$таки офі$
цер римської армії, – та він відкрито висловлює свою
віру в силу і владу Ісуса. Сотник розуміє, що влада Ісу$
са безмежна, досить лише Йому захотіти сказати – так
і стається. Звичайно ж, таку владу має тільки Бог.

7. Які висновки ми можемо зробити для свого життя
з історії про цього сотника?

Нехай ваші діти висловляться, а ви запишіть їхні дум$
ки на дошці. Зверніть увагу на те, що для Бога цінна на$
ша віра в Нього й у Його могутність. І сотник для нас –
яскравий приклад живої і дієвої віри в житті людини.
Ми повинні прагнути до того, щоб досягати такої віри.

� Завдання 2
Запропонуйте групі подумати над тим, що значить ві$

рити, і дати визначення поняттю «віра». Розберіть за$
пропоновані твердження. Я вірю, значить:

а) визнаю, що Ісус жив і помер на землі;
б) захоплююся моральними якостями Ісуса;
в) відвідую церкву;
г) молюся;
д) пам’ятаю молитви наставляння і віровчення.
Поставте такі запитання:
� Чи є це справжньою вірою в Христа? Чому?
� Чи змінює такий тип віри життя людей? Чому?
� Чи стає від цього твердою впевненість людини в то�

му, що вона потрапить на небо? Чому?
Звичайно ж, подібні міркування про віру – помилко$

ві. Віра – це відповідь людини на милість Творця сто$
совно неї. Віра народжується ще до того, як людина
побачить які$небудь плоди. Вона полягає в тому, щоб
людина цілком покладалася на Слово Бога, Його обіт$
ниці і вірність.

Увірувати – значить усвідомити і прийняти заклик
Бога, а потім піти за Ним, ще не пізнавши у всій повно$
ті Його вірності і надійності. Довіряти Богу своє життя,
довіряти себе незримому Творцю, ніби обпертися на
руку невидимого Друга – у цьому полягає віра.

� Завдання 3
Визначте, які обітниці Бог дає людям, що мають жи$

ву віру.
1) Рим 10:9$13 – Бог дає спасіння тим, хто вірить в

Ісуса Христа;
2) Мт. 28:20 – Ісус щодня знаходиться з віруючими;
3) Пс. 31(32):8 – Бог керує вирішенням усіх проблем

тощо;

4) Єр. 29:11 – Бог обирає найкраще для нас, віруючих;
5) Мт. 6:25$34 – Бог піклується про всі потреби тих,

хто звернувся до Нього.
Бог винагороджує щиру віру. Віра в Нього ніколи не

буде осоромлена.

Практичне застосування (10 хв.)
Розділіть підлітків на 3 групи, роздайте кожній групі

по дві картки з посиланнями.

Завдання: дослідивши посилання, визначите, на чо$
му ґрунтується віра. Висновки запишіть у пелюстки
«Ромашки» (див. ідею), при цьому посилання (див. ви$
ще) на пелюстках має бути подане повністю.

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)

У сотника були розумні докази, коли він говорив Ісу$
су: «Та промов тільки слово, – і раб мій одужає». Він
розумів, що якщо його земна влада має силу, то на$
скільки більшою має бути влада Ісуса.

Творча робота (10 хв.)
Запропонуйте своїй групі подумати і написати, що

таке віра, чому ми віримо.
Вірити Богу потрібно з повною віддачею, нітрохи не

сумніваючись, як вірив сотник у силу слова Ісуса
Христа.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Дописати творчу роботу.
2. Зробити завдання в Робочому зошиті.
3. Заповнювати молитовний щоденник.

1) Ів. 1:12
Ів. 3:36
Рим. 3: 21$27
2) Ів. 5:24
Ів. 17:17
Рим. 10:8$15
Євр. 4:12

3) Лк. 7:1$10
2 Кор. 4:8$15
Євр. 11
4) Мт. 9:2
Лк. 5:20
Еф. 3:12
Як. 1:5$8

5) Буття 15:6
Дії 13:39
Рим. 5:1$2
Гал. 3:6$7
Як. 2:23
6) Рим. 12:3
Еф. 2:8
2 Петр. 1:1
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно прочитайте Лк 10:38$42 і опрацюйте даний
уривок.

Запропонуйте вашому класу провести наприкінці
уроку чаювання із солодким столом. Це буде наочний
приклад до теми уроку. Спечіть що$небудь до цього
уроку для дітей. Так ви виявите свою гостинність. Цим
прикладом ви повинні показати, як потрібно приймати
гостей (запропонуйте чай, печиво, варення тощо).

Бути гостинним дуже важливо, тому що в цьому
виявляється наша любов до людей, тобто виконується
одна з заповідей, що залишив нам Ісус Христос.

Ще одна причина, що спонукає до гостинності, – на$
ша гостинність стосовно людей у Божих очах розгля$
дається як надання честі Йому Самому (Мт. 25:40)! І
ще одна причина та, що кожному хочеться бути добре
прийнятим у гостях. Біблія говорить, що як ми хочемо,
щоб до нас ставилися, так і ми повинні чинити стосов$
но інших (Мт. 7:12).

Історична довідка, біблійний словник

Дім Марти, Марії і Лазаря знаходився у Віфанії. Там
часто бував Ісус, тому що це був дім Його друзів. Саме
у Віфанії Господь провів останній тиждень Свого зем$
ного життя.

Традиціям гостинності на Сході надавалося великого
значення з найдавніших часів. За законом Мойсея,
прибульця пропонувалося любити «як самого себе»
(Левит 19:33$34). У Старому Заповіті є показові зразки
гостинного ставлення як до чужоземців, так і мандрів$
них ізраїльтян (Буття 24:17 і далі; Вихід 22:20$21; Суд.
13:15; 19:20 і далі; 2 Цар. 4:10; Йова 31:32).

Мандрівник, що переступив поріг дому, знаходився
під захистом родини чи племені. У Пс. 22(23) Сам Бог
з’являється в образі хазяїна дому, даючи людям взі$
рець гостинності.

У заможних будинках гостей приймали слуги (Пр.
9:1$5; Мт. 22:3 і далі.). Хазяїн дому вітав тих, що
прийшли, і віддавав розпорядження, щоб прибулому
обмили ноги і помазали голову олією (Буття 18:4;
19:2; Лк. 7:36 і далі). Мандрівника садили на почес$
не місце за столом і пропонували йому найкращі
страви і найбільші порції (Буття 43:32$34). Поки гість
їв, хазяїн дому стояв перед ним, щоб бачити, чи до$

сить їжі і питва, і щоби вчасно виконати всі бажання
гостя (Буття 18:8).

Під час спілкування з гостем слід було дотримува$
тися певних правил. Заборонялося говорити що$не$
будь, що могло б зачепити самолюбство співроз$
мовника. Розмову з гостем слід було вести спокійно
і розважливо. Коли говорили старші, молодшим
треба було мовчати. Коли старші входили в примі$
щення, молодші повинні були вставати на знак по$
ваги (Левит 19:32; Йова 29:8 і далі). Перед прохан$
ням ішла фраза: «Якщо я знайшов милість в очах
твоїх» (1 Сам. 27:5), а вираз подяки часто супрово$
джувався повторенням благословень і добрих поба$
жань (1 Сам. 25:27$31).

Віфанія («дім бідного») – селище прибл. у 15 стадіях
(2,7 км) від Єрусалима, на східному боці Оливної гори.

Гостинність – риса характеру чи якість, що виража$
ється у привітному і безкорисливому прийомі гостей,
допомозі в потребах мандрівникам.

Гостинний – «той, хто любить гостей», тобто той, хто
охоче приймає у своєму домі навіть незнайомих лю$
дей, що прийшли здалеку (наприклад, місіонерів).

Підготовка наочних посібників

Знайдіть географічну карту (показати Віфанію)
Оформіть ключовий вірш у вигляді великої серветки з

національним єврейським орнаментом (див. малюнок).
Приготуйте кольоровий папір, картон, ножиці, клей,

прості олівці і фломастери.
Приготуйте все для чаювання: чай, склянки, ложки,

цукор, печиво, цукерки тощо. Не забудьте серветки.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Підготуйтеся до занять і зустрічайте учнів з радістю і
піклуванням.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте учням помолитися за майбутній урок і
за тих, хто ще поспішає на нього. Нехай помоляться ті,
хто прийшов на заняття серед перших (3 особи).

Наприкінці заняття нехай помоляться ті, хто прийшов
на урок серед останніх (також 3 особи). Подякуйте Гос$
поду за урок і за милосердя до всіх вас.

УРОК 

23
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були гостинними

Ключовий вірш: «Будьте гостинні один до одного без нехоті! Служіть один одному, кожен тим даром, 
якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті.» (1 Петра 4:9$10)

Мета: учні повинні усвідомити важливість гостинності

Біблійна основа: Луки 10:38$42

ПРАВИЛА ГОСТИННОСТІ
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Попросіть Бога, щоб Він допоміг кожному розвивати
дар гостинності.

Час співу (5 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню «Благослови Гос$
пода, душе моя».

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Лиш Ти один
такий».

Скажіть дітям, що приймаючи гостей, ми можемо ра$
зом прославляти Господа і духовно насичуватися.

Повторення � гра «Вірю � не вірю» (10 хв.)

Розділіть учнів на дві$три команди. Ставте по черзі
запитання на повторення і на інтуїцію. Відповідь має
бути «вірю» чи «не вірю». Якщо відповідь правильна,
команда одержує один бал.

Запитання можна підготувати найрізноманітніші:
жартівливі, пізнавальні, і ставити їх упереміш з запи$
таннями на повторення.

1. Чи віриш ти, що Ісус – Син Божий і Бог одночасно?
2. Чи віриш ти, що сотник був начальником над 2 ти$

сячами чоловік?
3. Чи віриш ти, що й у наш час Бог може зцілювати

від смертельних хвороб?
4. Чи віриш ти, що гепард розвиває швидкість понад

120 км/год.?
5. Чи віриш ти, що для спасіння потрібна лише віра в

Ісуса Христа?...тощо..
Нагородіть команду, що дала найбільше правильних

відповідей, невеликими призами.

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Запропонуйте учням скласти усний твір «Зустріч
несподіваного гостя».

Нехай вони представлять мініатюру, як пройде зус$
тріч з людиною, що прийшла до них у гості: що вони
подадуть на стіл, чим будуть займатися і т.д.

Скажіть, що іноді прихід гостей може застати нас
зненацька, і це не дуже приємно. У такі хвилини важ$
ко бути ввічливим і гостинним, особливо, якщо в до$
мі не прибрано, а холодильник порожній. Але Святе
Письмо містить у собі історію, що нагадує нам наші
переживання, а також показує нам як вийти з подіб$
ної ситуації.

Робота над темою (20 хв.)

Запропонуйте учням прочитати самостійно Лк.
10:38$42 і розібрати прочитане.

� Про що розповідають ці вірші?
Про двох сестер і брата, що живуть однією родиною в

містечку Віфанія (Ів. 11:1). Це були друзі Ісуса, у яких Він
часто зупинявся (Мр. 11:11; 21:17; Ів. 12:1).

Зачитайте повідомлення про гостинність з історичної
довідки і біблійного словника.

Марті і Марії був відомий етикет гостинності. Марта
займалася частуванням, Марія спілкувалася з дорогим
Гостем – Ісусом, слухаючи Його навчання.

� Запитайте учнів, чи порушила Марія правила гостин�
ності? А Марта?

Зверніть увагу учнів на слова, що були сказані Мар$
ті: «Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про бага$
то чого...»

� Що мав на увазі Ісус?
� Що Марта зробила неправильно? Чому?
� Чи мав на увазі Христос, що піклуватися про часту�

вання – це непотрібне заняття? Чому?
Читаючи це оповідання, ми більше уваги звертаємо

на Марію, як на позитивну героїню цієї розповіді, тому
що вона обрала найкращу частку. А про Марту часто
говорять, як про негативного персонажа. Сьогодні ми
глянемо на цю історію з іншого боку. Ми подивимося
на обох сестер, як на привітних людей, яким були зна$
йомі закони гостинності. Підведіть учнів до думки, що
з двох сестер ніхто не зробив помилки; кожна піклува$
лася про Гостя по$своєму. І хоч Ісус протиставив Марію
Марті, кажучи, що Марія обрала «найкращу частку»,
Він не дорікнув Марті за її старання!

Розділіться на групи і розгляньте біблійний аспект
гостинності. Для дослідження будуть подані посилання
в контексті.

� Завдання №1
Нехай група відповість на запитання
� Чому гостинність є чеснотою? (Чеснота – будь$яка

позитивна моральна якість).
� Визначте, чому гостинність є даром.
У Рим. 12:13 ми знаходимо заклик до гостинності. У

наш час гостинність – здатність з ласкою приймати
гостей, відвідувачів і служити ім. Гостинність у Свято$
му Писанні широко не висвітлюється, але в 1
Петр. 4:9$10 вказується на її творчу значимість для Ті$
ла Церкви у справі служіння іншим. Буквальне зна$
чення – приймати з любов’ю гостей, мандрівників. Го$
стинна людина – це той, хто любить гостей і зазнає
насолоди, приймаючи не тільки родичів чи друзів, але
й чужих – мандрівників.

� Чому, згідно з Євр. 13:1�2, важливо застосовувати цей
дар?

� Чому апостол Павло закликає «не забувати» про го�
стинність?

� Хто покликаний бути гостинним, згідно з 1 Тим. 3:2 і
Тит. 1:7�8? Чому (поясніть)?

� Як гостинність діяла в житті вдів, що несли служіння
(1 Тим. 5:9�10 – розгляньте в контексті)?

Прокоментуйте два приклади гостинності у книгах Дії
16:15 і Рим. 16:23.

� Чому в 1 Петр. 4:9 Петро наголошує на словах «без
нехоті»? А що, якщо гостинність буде з небажанням? По$
ясніть.

� Чи є гостинність (Рим. 12:13; 1 Петр. 4:9; Євр. 13:2)
відповідальним обов’язком для кожного християнина?
Поясніть, чому.

� Кого розуміємо в образі хазяїна дому в Пс. 22(23):5�
6?

Сам Бог тут представлений в образі хазяїна дому, по$
казуючи людям приклад гостинності.

� Завдання 2
Зверніться до основного місця Св. Письма уроку (Лк.

10:38$42).
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� Як тут була виявлена гостинність?
� На який важливий аспект у прийомі гостей вказав Ісус

Христос?
� Що мало бути серцевиною в наших діях стосовно го�

стей, мандрівників, що відвідали наш дім? Чому?
Головне, чому ми повинні приділяти увагу, коли

приймаємо гостей, – надати їм не тільки тепло свого
дому і частування, але і разом розділити спілкування з
Господом: читання і міркування над Його Словом, ра$
зом помолитися. Це, за словами Христа, «найкраща
частка».

Частування чудове, але якщо ми забуваємо про Того,
Хто послав його, наша гостинність стає бідною і обме$
женою.

� Завдання 3
Розділіть клас на групи. Нехай кожна група проаналі$

зує історію про Марту і Марію та виявить основні прин$
ципи, за якими діяли сестри. Запишіть їх на дошці. Це
буде виглядати приблизно так:

$ Вони обидві були готові зустрічати гостей;
$ Обидві дбали про благо гостей, готуючи їжу чи роз$

діляючи спілкування;
$ Обидві піклувалися про своїх гостей;
$ Обидві намагалися догодити гостю, ставлячи його

інтереси вище за свої власні.
Нехай ваші підлітки повернуться до своїх усних тво$

рів про прийом гостей.
Запитайте, чи все в їхніх відповідях було правиль$

ним.
Чи приємно нашим друзям відвідувати наш дім? Чи

зустрічають вони привітність і прихильність? Чи бачать
невдоволення і відчувають дискомфорт?

Підведіть підлітків до думки, що вчитися гостинності
їм необхідно вже зараз, а не чекати, коли виростуть,
матимуть свої будинки і родини. Приклад Марти і Ма$
рії показує нам, як це робити найкраще.

Практичне застосування (10 хв.)
Прочитайте Рим. 12:13 і 1 Петр. 4:9$10.
� Що таке гостинність.?
Це дар, який ми повинні використовувати, служачи

іншим людям. Святе Письмо говорить, що в кожного
християнина повинен бути цей дар, і тому ми повинні
його розвивати.

Як можна розвивати цей дар? Вислухайте відповіді
учнів. Нехай висловляться всі бажаючі. Запропонуйте
разом скласти список справ, у яких виявляється гос$
тинність. Запишіть його на дошці та в зошитах.

Я:
1. Надаю притулок гостям.
2. Не нервую від несподіваного приходу гостей.
3. Завжди готовий дбати про тих, хто має потребу в

притулку.
4. Прагну більше піклуватися про нестатки інших лю$

дей, ніж про свої.

5. Відгукуюся на потреби гостей.
6. Готовий позичити чи віддати одяг, взуття, предме$

ти гігієни для бідного гостя.
7. Витрачу свої гроші для смачнішої, ніж звичайно,

вечері на честь гостя.
Додайте до списку свої пункти. Варто також пам’ята$

ти, що в гостинності виявляється любов Христа до лю$
дей.

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
Дар гостинності є духовним даром. Християни повин$

ні розуміти, що гостинно приймаючи людей, вони чи$
нять, як велить вчення Христа про любов. Надати свій
дім, своє серце гостю – це особлива честь, і робити це
необхідно з радістю, без нехоті і примусу. Служачи да$
ром гостинності іншим, християни творять Церкву.

Дайте пояснення поняттю «гостинний».

Творча робота (15 хв.)

Разом виготовте листівку$за$
прошення у формі чашки з
блюдцем. Чашка буде відкрива$
тися, щоб усередині можна бу$
ло написати слова запрошення.
Роздайте матеріали.

Готове запрошення вони мо$
жуть відразу підписати і запро$
сити когось із друзів до себе в
гості, тут можна написати і
вірш$побажання з Біблії.

Може, як учителю, вам варто
виявити дар гостинності і за$
просити свою групу на чай чи
перегляд відеофільму до себе
додому (якщо є така можливість). Це було б для дітей
гарним прикладом, а також допомогло б вам зблизи$
тися і подружитися.

Чаювання (15 хв.) (додатковий час)

Домашнє завдання (1$2 хв.)

1. Вивчити ключові вірші.
2. Вести молитовний щоденник.
3. Закінчити виріб, розпочатий у класі.

«Будьте гостинні
один до одного

без нехоті! Служіть один одному,
кожен тим даром, якого отримав,
як доморядники всілякої Божої
благодаті» 
(1 Петра 4:9$10)
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Прочитайте рекомендації до уроку, біблійний словник.
Коли ви будете досліджувати Лк. 12:35$48, проведіть

порівняння цих двох притч. Урок буде побудований са$
ме на цьому порівнянні (вірші 35$40 і 42$48).

Бути готовим зустріти Господа Ісуса Христа – кредо
християн. Ми живемо надією на Його прихід і взяття
нас на небо до Бога. Велике благословення – знати, що
в тебе є на небесах дім і люблячий Батько.

Але чи дійсно ми готові зустріти Господа і дати Йому
звіт про прожите життя? Чи проводили ми свої роки так,
щоб не було соромно подивитися Христу в очі? Можли$
во, нам потрібно ще підготуватися до Його приходу?
Може, ми зайняті суєтою і зовсім не чекаємо Бога?

Історична довідка, біблійний словник

Прихід Христа буде випробуванням для Його слуг.
Як у притчах пан доручає усе своє майно одному зі
своїх рабів, так Бог довірив Свою справу на землі
Своїм слугам. Ставлення слуг до дорученого їм слу$
жіння говорить про їхній внутрішній стан і про готов$
ність зустріти свого пана. Господь хоче, щоб всі ми
були подібні до вірного раба і гідно виконували Його
волю. Сам Месія буде служити, підперезавшись, Сво$
їм вірним і добрим рабам.

І ще одна думка: чим величніше довірене нам дору$
чення, тим більше необхідні сумлінність, вірність і
обачна мудрість (Лк 12:48).

Пильнування – стан, протилежний сну, а також не$
сення варти. У Новому Заповіті часто зустрічається
заклик до пильнування як основного стану християни$
на, що готується до другого приходу Свого Господа.

Готовність – стан, при якому все зроблено, пристосо$
вано для подальших дій.

Готовий – той, що не потребує доробки.
Притча – історія, що інакомовно ілюструє певне пов$

чання, вона містить опис подій, узятих з життя; опові$
дання, що містить певну духовну чи моральну істину;
приховане повчання. Слухачі повинні самі міркувати і
дошукуватися закладених у ній духовних істин.

Світильник – неглибока чаша, звужена в одному чи
декількох місцях для того, щоб ґніт краще тримався.
«Поправити світильники» означає очистити ґніт від на$
гару, щоб він давав рівне полум’я.

Стегна – частина тулуба від попереку і нижче. На
стегнах носили пояс, яким підперізували широкий
одяг, тому «підперезані стегна» символізують готов$
ність вирушити в дорогу чи приступити до роботи.

Підготовка наочних посібників

Принесіть на урок предмети для Вступу: ліхтарик, до$
рожню сумку чи рюкзак, паспорт, ключі, черевики.

Виготовте з картону посібник: великий широкий по$
яс із пряжкою. Напишіть на ньому ключовий вірш.

Приготуйте картки з посиланнями для роботи в гру$
пах.

Приготуйте необхідні матеріали для творчості. Знай$
діть трохи шкіри чи шкірзамінника (якщо немає мо$
жливості, то використовуйте чорний чи коричневий
двосторонній картон). Пропонуємо виготовити заклад$
ки для Біблії у формі ременя (див. малюнок у розділі
«Робота над ключовим віршем уроку»).

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Вітайте учнів, що заходять до класу, будьте особливо
уважними до новеньких чи тих, хто рідко відвідує за$
няття.

Перевірте Робочі зошити і щоденники читання Біблії.

Час молитви (10 хв.)

Нехай помоляться на початку уроку ті учні, що вико$
нали всі завдання, заповнили щоденник читання Біблії
і зробили урок у своєму підручнику. Похваліть їх за
старання і готовність до уроку.

Подякуйте Богу за те, що Він прийде за усіма нами.
Попросіть, щоб Він допоміг усім бути готовими до Йо$
го приходу.

Час співу (10 хв.)

Пропонуємо вам заспівати на початку уроку пісню
«Радість у Христі». Також пропонуємо для співу і пісню
«Коли життя тихо тече».

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Шукайте най$
перш». Скажіть підліткам про те, що потрібно прагнути
до неба, до підготовки до зустрічі з Христом. На жаль,
занадто часто земні справи і турботи затьмарюють го$
ловну мету – вічність.

УРОК 

24
Біблійна істина: Бог закликає нас завжди бути готовими до Його приходу

Ключовий вірш: «Тому будьте готові і ви, – бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте!» 
(Луки 12:40)

Мета: підлітки повинні зрозуміти важливість готовності до приходу Ісуса Христа

Біблійна основа: Луки 12:35$40

БУДЬ ГОТОВИЙ
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Біблійна тема на уроці

Вступ (8 хв.)

Покажіть учням предмети: ліхтарик, сумку, паспорт,
ключі, годинник, гроші, черевики...

� Про що нагадують ці речі, що вони можуть означати?
Вислухайте думку підлітків.
Ці речі збираються разом, коли людина готується в

дорогу: ліхтарик потрібний, щоб освітлювати дорогу,
черевики – щоб зручно було йти, паспорт і гроші для
подолання кордонів, для проїзду в транспорті, годин$
ник – щоб не спізнюватися, сумка – щоб мати при собі
всі необхідні речі.

$ Бути готовим... Дуже часто ми в житті стикаємось із
цим поняттям, коли йдемо на навчання чи до церкви.

Але іноді ми не готові вчасно вийти з дому, прийняти
гостей, чи здати вчасно яку$небудь роботу, тому що не
розрахували час.

Господь говорить, що головне, до чого потрібно бути
готовим – це до зустрічі з Ним.

Робота над темою (25 хв.)

� Завдання 1
Розділіть учнів на дві групи, кожній дайте картку для

дослідження посилань на Святе Письмо:
1. Луки 12:36$40
2. Луки 12:42$48

Разом проведіть порівняння і заповніть накреслену
на дошці таблицю.

Луки 12:36$40 Луки 12:42$48

Головні дійові особи

Пан Пан

Раби (вірні) Раб$домоправитель (вірний)

Господар дому Інші раби (невірний, легковажний, незнаючий)

Злодій

Хто що робить

Пан – повертається з весільного бенкету Пан – повертається додому без попередження

Раби – пильнують усю ніч, очікуючи приходу хазяїна
Добрий домоправитель – що керує господарством,
трудиться і пильнує

Хазяїн – якби знав, коли прийде злодій, то не спав би,
пильнуючи в очікуванні злодія

Невірний – б’є слуг, розтрачує добро господаря.
Легковажний – знає, що робити, але не робить.
Незнаючий – не знає, що робити, і не робить.

Чотири види рабів:
1. Вірний – чекає повернення свого пана, пильнує і

перебуває напоготові вдень і вночі
2. Невірний – б’є слуг, проїдає добро господаря, не

пильнує і не піклується про господарство свого пана.
3. Легковажний – «Той, що знав волю свого господа$

ря», – знав вимоги пана, але не приготувався до його
повернення;

4. Незнаючий – «Хто ж не знав, а вчинив каригідне»
– не знав і не робив бажаного пану, не був готовий до
його повернення.

Доля рабів:
Добрим, вірним рабам буде служити, підперезав$

шись, сам пан, і поставить їх над усім своїм маєтком.
Невірний – буде «розітнутий» і матиме одну долю з

невірними; другий, легковажний – «буде тяжко поби$
тий»; третій, незнаючий – «буде мало він битий», отже,
всі будуть покарані по заслузі.

Ці притчі говорять про одні й ті самі події – про при$
хід пана і готовність його рабів до зустрічі з ним.

Запитайте учнів, для чого, на їхню думку, Ісус розпо$
вів ці притчі? Вислухайте відповіді.

Христос хотів показати, як важливо бути в постійній
готовності до зустрічі з Ним. І кожен з нас повинен оці$
нити, наскільки він готовий до приходу свого Господа.

� Завдання 2
� Чому Ісус Христос має прийти вдруге? (Вислухайте

відповіді.)
Роздайте посилання для дослідження. Усі відповіді

зафіксуйте на дошці. У вас вийде таке:
1) Ів. 12:26; 14:3,18$23 – Ісус прийде, бо обіцяв тих,

хто вірить у Нього, взяти до Себе, таким чином, Він
прийде за Своїми;

2) 1 Ів. 3:2 – щоб явити Себе Таким, як Він є;
3) Євр. 9:28 – прийде до тих, хто очікує спасіння;
4) Лк. 21:28; Мт. 1:21 – визволити Своїх;
5) 2 Сол. 1:6$10 – Він прийде, щоб засудити грішний

світ і прославитися у Своїх святих;
6) Об. 11:15 – Христос прийде царювати;
7) 1 Кор. 15:21$26 – знищить смерть.

� Завдання 3
Визначте, які знамення, згідно з 2 Тим. 3:1$7, будуть

передувати приходу Ісуса Христа, але очевидні вже й
сьогодні: тяжкі часи; самолюбство; грошолюбність;
зарозумілість; гордість; богозневага і лихослів’я; не$
покора батькам; невдячність; непобожність; недруже$
любність; запеклість; осудливість; нестриманість;
жорстокість; ненависть до добра; зрадництво; нахаб$
ність; бундючність; любов до розкоші; фальшиве бла$
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«Тому будьте готові і ви, $ бо прийде Син Людський тієї

години, коли ви не думаєте!» (Луки 12:40)

гочестя; проституція; хтивість; навчання, що не прино$
сить користі (всього 23 ознаки).

А тепер назвіть ще 8 ознак, згідно з Мт. 24:5$7,12$48:
поява лжехристів; війни; випадки голоду в цілій країні;
мори (епідемії смертельних хвороб); землетруси;
розростання беззаконня; охолодження любові; люди
захоплено займаються суєтними справами і зовсім не
думають про Бога.

Ви можете дати додаткові посилання, що також по$
казують на ці знамення (Лк. 21:20,24; Мт. 24:14; 2 Сол.
2:3$8).

Христос казав Своїм учням, що важливо пильнувати,
а не знати дату і точний час Його приходу. Кожен хрис$
тиянин повинен бути готовим зустріти Його в будь$яку
мить!

Бог хоче бачити нас постійно готовими, що очікують
Його приходу, Він хоче, щоб кожен з нас жив і пра$
цював так, начебто Він прийде сьогодні, зараз.

Практичне застосування (10 хв.)
Запропонуйте учням поміркувати і відповісти на такі

запитання.
� У якому стані знаходиться твій духовний «світиль�

ник»?
� Чи готовий ти до приходу Ісуса Христа?
� У якому стані Він застане тебе?
Кожна людина дуже хотіла б знати точний час прихо$

ду Ісуса Христа, щоб бути готовою Його зустріти.
Потім скажіть, що всі люди зазвичай сплять ночами.

Для чого? Щоб відпочити і набратися сил та енергії. Це
необхідно і корисно для організму. Але буває також і
духовний сон, коли людина перестає пильнувати і все
частіше піддається бажанням тіла, ліні, розслаблюєть$
ся. Цей сон шкідливий, дуже небезпечний. Ворог нама$
гається зробити так, щоб ми не думали про прихід Хри$
ста і не пильнували.

� Що ми робимо, щоб не заснути? П’ємо каву чи міцний
чай.

� А що потрібно робити, щоб бути духовно бадьорим?
Прочитайте Еф. 6:10$18.

Зодягнутися в повну Божу зброю:
$ підперезати стегна свої правдою;
$ зодягнутися у броню праведності;
$ взутися в готовість Євангелії миру;
$ узяти щита віри;
$ надягти шолома спасіння;
$ озброїтися словом Божим, як мечем духовним.
$ постійно молитися і шукати волі Божої у своєму

житті.
$ «підживлюватися» Словом Божим, тобто досліджу$

вати Біблію.
Будемо ж готові до приходу Господа Ісуса Христа!

Робота над ключовим віршем уроку (7 хв.)
Палаючі світильники і «підперезані стегна» (тобто

підперезаний верхній одяг) – символи того, що люди$
на не спить, чекає часу чи сигналу, готова в дорогу.

Потрібно мати тверду віру і терпіння, щоб гідно очі$
кувати приходу нашого Господа.

Покажіть учням посібник з віршем. Вивчіть його.

Творча робота (10$13 хв.)
Виготовте з групою книжкову закладку у вигляді ре$

меня.
Роздайте учням шаблони, ножиці, скотч і матеріали.
Хід роботи:
1. Зі шкіри вирізати «ремінь».
2. На закладку$«ремінь» скотчем чи клеєм наклеїти

смужку паперу з написаним ключовим віршем.
3. Прикрасити декоративною пряжкою чи чимось ін$

шим (тут нехай виявиться фантазія ваших учнів).
Нехай ця закладка в їхній Біблії завжди буде нагаду$

ванням про готовність до швидкого і раптового прихо$
ду Христа.

Домашнє завдання (10$13 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Написати твір на тему: «Що мені потрібно робити,

щоб бути готовим до зустрічі Христа».
3. Заповнювати молитовний щоденник.

Ідея до ключового вірша:
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Розберіть уважно уривок Лк. 14:15$24, на якому ґрун$
тується заняття.

Опрацюйте заздалегідь усі посилання, з якими буде$
те працювати на уроці. Згадайте своє навернення до
Бога. На занятті ви можете розказати про те, як це ста$
лося. Ваш приклад покаже класу, що ви завжди раді
поділитися тими змінами, що зробив у вас Господь. Ця
розповідь повинна спонукати їх до дії. Складіть запи$
тання для повторення матеріалу минулих 3 уроків (не
менше як по 7$8 запитань для кожної команди).

Прочитайте і розберіть притчу про запрошених на
весільний бенкет (Мт. 22:1$10). Ця історія співзвучна
темі уроку. Простежте паралельні місця.

Чи пам’ятайте ви про те, що одне з найголовніших
завдань учителя недільної школи – євангелізація дітей.
Ми відповідальні за те, щоб кожний учень прийняв рі$
шення щодо ставлення до Христа. Ваш обов’язок –
зробити все можливе, щоб ваші учні стали Божими
дітьми!

Історична довідка, біблійний словник

Ісус Христос відповідає цією притчею на слова од$
ного з гостей фарисейського начальника (Лк. 14:15).
Той, хто сказав їх, мабуть, мав на увазі, що і сам він,
та інші запрошені фарисеєм неодмінно «сядуть при
столі» у Царстві Божому. У притчі Ісус дав зрозуміти,
що багато хто з народу ізраїльського не ввійде у Цар$
ство Боже. А замість них туди будуть покликані вбо$
гі, каліки, сліпі і криві, тобто церемоніально нечисті
люди. Не випадково Ісус їх перераховує. Їм буде на$
дана перевага. Люди, що ночують під парканами «на
завулках», – так символічно зображені язичники, що
ніби знаходяться «поза містом», тобто поза ізра$
їльським суспільством.

Ще одна важлива думка: немає нічого важливішого
за «Боже запрошення» – адже від того, прийме його
душа чи відкине, залежить її доля у вічності.

Євангелія – гр. «добра звістка»; радісна звістка про
спасіння людства.

Євангелізувати – проповідувати Євангелію, звіщати
(проголошувати), поширювати Добру (Благу) Звістку
про готовність Бога примиритися з людиною за допо$
могою Ісуса Христа, благовістити.

Євангеліст – благовісник; той, хто несе Добру Звіст$
ку про Спасителя Христа. При перерахуванні церков$
них служінь (Еф. 4:11) благовісник йде слідом за апо$
столами і пророками. З ІІІ століття титул «євангеліст»
закріпився за чотирма укладачами Євангелії Нового
Заповіту – Матвієм, Марком, Лукою й Іваном.

Проповідь – у Старому Заповіті для передачі поняття
«проповідь», «проповідувати», «проповідник» викори$
стовувалися різні слова. Так, у Псалмах і книгах пророків
говориться про звіщення правди, Божого міста, миру.
Пророки усвідомлювали себе «вустами Божими», по$
кликаними звіщати Божу волю і Його приречення. Часто
їхні пророцтва були сповнені поетичного натхнення і зна$
ходили вираження у відповідних літературних формах.

Свідчити – передавати знання про Бога і про Христа
на підставі власного досвіду віри.

Створіння – щось створене з нічого, утвір; весь рід
людський, світ.

Вчити – тут «докладна, тривала проповідь, настав$
ляння».

Підготовка наочних посібників

Виготовте з паперу два світильники і глечики з олією
за кількістю запитань для повторення. Глечики можуть
бути різної форми, розміру, кольору (див. ідею).

Напишіть посилання на картках для роботи з Біблі$
єю. Приготуйте призи для заохочення.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть до класу раніше, підготуйте матеріали і
зустрічайте учнів. Цікавтеся їхніми проблемами. Запи$
туйте про те, як ви можете за них молитися.

Час молитви (10 хв.)

Пропонуємо, щоб сьогодні помолилися ті, хто у ва$
шому класі найактивніший. Просіть Божого благосло$
вення на заняття, на всіх присутніх.

УРОК 

25
Біблійна істина: Бог велить проповідувати Євангелію всім народам

Ключовий вірш: «І казав Він до них: “Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте!”» 
(Марка 16:15)

Мета: учні повинні знати, що покликання кожного християнина – проповідь Євангелії

Біблійна основа: Луки 14:15$24

ПІДИ І ПЕРЕКОНАЙ ЇХ
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Наприкінці уроку нехай помоляться ті, хто у вашому
класі найбільш замкнутий (пасивний).

Подякуйте Богу за те, що він Цар, і за спасіння, що
Він подарував кожному.

Попросіть в Бога допомоги Духа Святого, з яким ви
можете свідчити іншим про Бога і переконувати людей
прийняти Добру Звістку.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте на початку уроку псалом «Ти є скала мо$
го спасіння». Наприкінці уроку заспівайте пісню «Мо$
литва за Україну».

Повторення (10$12 хв.)

Розділіть дошку на дві частини, на кожній з них при$
кріпіть світильник. Поруч підготуйте «глечики з олією»
і скотч.

Ставте командам запитання по черзі; за кожну пра$
вильну відповідь команда одержує глечик з олією. Ко$
манда, що набрала більше глечиків – виграла. Запи$
тання можна скласти за минулими 2$3 уроками: так ви
повторите більший обсяг матеріалу.

� Що Ісус хотів пояснити своїм учням притчею про вір�
ного домоправителя?

� Які раби названі «блаженними», тобто щасливими і
чому?

� Яка доля невірного раба?
� Про який принцип говорить Господь у Луки 12:48(б)?
� Чому Ісус Христос повинен прийти вдруге?
� Що значать вираз «підперезані стегна» і «поправ сві�

тильник»?
� Що необхідно робити, щоб духовно пильнувати? Про$

довжте цей список запитань на повторення.
Скажіть, що так ви можете перевірити дітей на готов$

ність дати звіт за вивчену тему.
Похваліть і нагородіть їх за старання невеликими

призами.

Біблійна тема на уроці

Вступ (8$10 хв.)

Розкажіть свою історію навернення до Бога, Вклю$
чіть у свідчення такі пункти:

а) яким було ваше життя до увірування;
б) кого Господь використовував для того, щоб пові$

домити вам про спасіння;
в) як ви сприйняли почуте;
г) як Господь змінив ваше життя, наповнивши його

змістом і світлом любові та прощення.
Ваш досвід буде корисний дітям, а, крім того, вони бу$

дуть учитися у вас тому, як благовістити іншим. Намагай$
теся розповідати своє свідчення коротко і динамічно.

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання № 1
Запропонуйте підліткам провести дослідження біб$

лійного уривка про велику вечерю.
Нехай діти спочатку прочитають цю історію самостій$

но (Луки 14:15$24). Потім проведіть розбір цього урив$
ка у формі запитань$відповідей. У ході обговорення за$
писуйте на дошці основні ідеї.

� Про кого йде мова у розповіді? Про пана, що споря$
див велику вечерю.

� Кого запросили на велику вечерю? Друзів і знайомих
цієї людини.

� Хто пішов кликати гостей? Раб часу вечері.
� Як відгукнулися запрошені? Відмовилися під різни$

ми приводами.
Прочитайте вірші:
18 – купив поле, і пішов його оглянути.
19 – купив волів, і пішов їх спробувати.
20 – одружився.
Усі знайшли якісь відмовки і не прийшли на велику

вечерю.
� Як вчинив пан, довідавшись, що запрошені відмови�

лися прийти?
Коли пан довідався від раба, що запрошені не прий$

дуть, він розгнівався і велів покликати інших гостей.
Прочитайте Лк. 14:21.
� Де слуга збирав нових гостей? На вулицях, завулках,

на дорогах та загородах.
� Що це був за народ? Криві, злиденні, убогі. Замість

своїх друзів пан покликав кульгавих, бідних, хворих і
калік. Раб пішов і виконав наказ свого пана. Але ще бу$
ло місце на великій вечері.

Прочитайте вірш 23. Хазяїн велів рабові покликати
всіх жебраків і калік!

� Чому пан так вчинив? Він хотів протиставити тих, хто
зневажив його запрошенням, тим, хто з радістю прий$
шов на його велику вечерю.

$ Як люди з вулиці поставилися до запрошення прий$
ти на велику вечерю? Зраділи, відразу ж прийшли, мо$
же, спочатку сумнівалися, не вірили, що це правда.

� Що можна сказати про раба пана? Йшов і робив те,
що звелів господар.

Для раба це було незвичне заняття, адже дотепер він
запрошував тільки знатних і багатих друзів свого пана.
Але тепер він повинен піти і скликати «покидьків сус$
пільства», – не тільки невартих, але і відкинутих лю$
дей! Хазяїн не тільки послав запросити їх, але навіть
«силувати» (умовити) їх прийти на велику вечерю! Раб
повинен був намагатися переконати їх, щоб вони все$
таки прийшли на свято.

� Яке пояснення притчі?
Велика вечеря – Царство Боже. Господь Бог запропо$

нував євреям прийняти Його дар і ввійти в Царство Не$
бесне, але вони відкинули Його запрошення. Тоді Він
запропонував його «недостойним» з погляду юдеїв. Це
були «зібрані по вулицях» – ті, хто, на думку євреїв, не
гідні бути в числі обраних: злиденні, кульгаві, сліпі і на$
віть язичники. А вони прийняли запрошення Пана і
ввійшли на велику вечерю.

Прочитайте вірш 24. Пан сказав, що тепер ніхто не
спробує тієї чудесної вечері з тих, хто був запрошений
перший раз, «багато покликаних, та вибраних мало»
(Лк. 14:24) (див. таблицю нижче).

Запитайте дітей, для чого Ісус розповів людям цю
притчу.

Він хотів показати всім людям значення прийняття
Доброї Звістки і той факт, що не всі будуть на велико$
му бенкеті, на який Бог запрошує всіх людей, бо не усі
гідні бути на ньому.
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Ісус хотів показати Своїм послідовникам і їхню роль
– іти і запрошувати людей на бенкет до Бога. І не прос$
то запрошувати, а переконувати їх прийти.

Біблія вчить, що кожен, хто йде слідом за Господом,
повинен нести Добру Звістку по всьому світові. І не
просто розповідати людям про Бога і про те, як Він лю$
бить усіх людей, але переконувати, докладати всіх зу$
силь, щоб люди «прийшли на бенкет», тобто прийняли
Христа у своє серце. Раб із притчі не просто роздав за$
прошення на бенкет і пішов. Він доклав усіх зусиль,
щоб запрошені не упустили шанс прийняти запрошен$
ня його пана на бенкет і потім прийти туди.

� Чому він це робив? Нехай ваші учні скажуть свої ва$
ріанти відповідей.

По$перше, це було доручено його паном. А слово
господаря для раба – закон.

По$друге, раб хотів догодити своєму панові.
По$третє, раб боявся прогнівити пана і бути покара$

ним за свою недбалість.
Проведіть порівняння між рабом і нами. Ми теж Бо$

жі послідовники і Його слуги, тому наше завдання –
робити те, що Він нам доручає. І робити це ми повинні
з тих же трьох причин, що і раб у притчі. Наш Пан гід$
ний слухняності і вищої поваги.

� Завдання № 2
� Яке найголовніше доручення дав Ісус Христос Своїм

послідовникам?
Нехай ваші учні відкриють зазначені місця в Біблії і

дадуть відповідь на це запитання.
Мт. 28:19$20
Мр. 16:15
Лк. 24:46$48
Ів. 20:21
Дії 1:8
Найголовніше завдання кожного християнина – нести

Добру Звістку кожному в світі і робити це, докладаючи
всіх старань для того, щоб люди прийняли запрошення
Бога прийти й отримати вічне життя з Господом.

Практичне застосування (10 хв.)
Розділіть учнів на групи і напишіть разом план, що

допоможе їм благовістити про Спасителя (роздайте
картки з посиланнями).

1. 1 Кор. 9:22; Еф. 4:32 – зустрічатися з людьми.
2. Ів. 3:30; Ів. 12:32 – надихатися думкою про Ісуса

Христа, Який хоче, щоб усі мали спасіння.
3. Лк. 19:10 – взяти ініціативу у свої руки.
4. Ів. 4:20, 25$26 – виявити спільні інтереси.
5. Дії 8:26$39 – молитися за Божу присутність.
6. 1 Петр. 1:23; Фил. 2:16; Іс. 55:10$13 – свідчення

має ґрунтуватися на Слові Божому.
7. 2 Тим. 1:8; Об. 11:7 – нести своє особисте свідчення.
Підбийте підсумки:
Бог посилає Своїх послідовників іти і проповідувати

Євангелію усьому світу.
Не зразу і не всі приймуть її, а знайдуть безліч при$

чин, аби відмовитися. Але це не привід для нас, щоб
зупинитися і не благовістити.

Зі свого боку ми повинні зробити все можливе, щоб
переконати людей прийти до Бога! Пам’ятайте, що
прийняття спасіння від Господа залежить від людини і
від Бога, а не від того, хто благовістить! Завдання хри$
стиянина – виконати свою частину служіння – донести
Добру Звістку до кожного серця. Стати посланником
Христа для свого покоління.

Будьмо ж гідними посланниками Христа для свого
покоління і для всіх людей! Навчімось іти і переконува$
ти невіруючих!

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Велике доручення «Ідіть по цілому світові, та всьому

створінню Євангелію проповідуйте» бере початок із
влади Христа. Він – Господь, і влада дана Йому згори.
Ми ж, християни, просто зобов’язані коритися Йому і
виконувати Його добру і досконалу волю.

Оскільки благовістя – це веління Христа, то Добра
Звістка має проповідуватися по цілому світові. Кожна
людина повинна мати можливість почути і прийняти
її. Це її право і Боже бажання. Заклик Христа до єван$
гелізації усього світу є основною причиною, чому
християни несуть Добру Звістку в усі куточки світу,
розпочинаючи з власного дому.

Поясніть значення слова «створіння» – див. у словник.
Вірш поданий у вигляді простих символів.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Ключовий вірш – напам’ять.
2. Розкажіть кому$небудь про Христа і запросіть йо$

го в церкву.

Мр. 16:15

по цілому світові,
та всьому створінню

Євангелію
проповідуйте!

ідіть

Пан Велика
вечеря Раб Запрошені

Приго$
тував
великий
бенкет

Радість,
свято,
їжа,
музика

Кликав і
перекону$
вав за$
прошених

Друзі – не прийшли.
Люди з вулиць,
злиденні, кульгаві; з
доріг, завулків –
прийшли

Бог Царство
Боже

Благовіс$
ник

Релігійні вожді – не
прийняли; грішники та
митники – прийняли

Ідея до ключового вірша:
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Прочитайте Лк. 17:11$19, зробіть необхідні помітки.
Прочитайте про ознаки прокази і розділи Закону, що її
стосуються (Левит 13:45$46; 14:2$32).

Підготуйте анкету до вправи 3 і розмножте її для
кожного учня.

На сьогоднішньому уроці ви будете говорити дітям
про вдячність. Навчити ваших підлітків бути вдячни$
ми – праця непроста, але дуже важлива. Моліться,
щоб Бог дав вам мудрості і сил для проведення цього
уроку.

Поміркуйте, що Бог хоче сказати через біблійну істи$
ну цього уроку особисто вам. Чи дякуєте ви Богу за
все, що Він вам дає? Чи можете ви назвати Його ми$
лості і благословення за минулий день, тиждень, мі$
сяць, рік? Будьте вдячні Богу, адже Він дає нам так ба$
гато і зовсім безкорисливо!

Історична довідка, біблійний словник

Йдучи до Єрусалима, Ісус з учнями проходить через
Самарію. Дорогою їм зустрічаються прокажені. Ці «ри$
туально нечисті» люди, що страждають від найстрашні$
шої хвороби, живі мерці, звернули на себе увагу Хрис$
та, бо кричали: «Ісусе, Наставнику, змилуйсь над на$
ми!» Той, хто не бажає прийти до Христа, не має надії,
але ці 10 наважилися просити про помилування. Хрис$
тос, люблячий Господь, допоміг тим, хто кликав Його
на допомогу. Але де вдячність? Хто з 10 прийшов подя$
кувати Господу за зцілення? Самарянин. Юдеям було
соромно спілкуватися із самарянами, тому що ті вважа$
лися ідолопоклонниками. Але віра цього самарянина
була рятівною, а його подяка – приємною для Ісуса.

Дякувати – відповідати на дії Бога у своєму житті (на
створення світу і людей, забезпечення тіла і душі різни$
ми дарами). Людина повинна так само відповідати
подякою і на Господню доброту, що виявляється, на$
самперед, у милосерді до грішника. У Біблії дієслово
«дякувати» – одне з ключових слів, пов’язаних з понят$
тям «віддавати добром за добро». Дякувати – виража$
ти почуття вдячності до кого$небудь за зроблене добро.

Проказа – шкірна хвороба. У Книзі Левит 13$14 мі$
стяться докладні розпорядження, яких необхідно дот$
римуватися при встановленні цього захворювання. Пі$
дозри на проказу виникають з появою пухлини чи ви$

сипання білих плям на шкірі (Лев. 13:2). Проказа мо$
же розвинутися з гнійних наривів (вірш 18) чи опіків.
Іноді вона може відразу вразити все тіло хворого. Ко$
ли лишаями покривалися великі ділянки тіла чи все ті$
ло цілком, то говорили, що людина вкрилася прока$
зою, «як снігом» (Вихід 4:6; Числа 12:10; 2 Цар. 5:27).
Волосся на тілі стає білим (Лев. 13:3,10,20,25), на го$
лові і бороді воно стає тонким і набуває золотаво$
жовтого відтінку (вірш 30). Іноді на вражених місцях
проступає «живе м’ясо», але ця рана, однак, може за$
тягтися (вірш 16).

Прагнення ізраїльтян будь$що$будь уникнути прока$
зи пояснювалося тим, що прокажений на весь час хво$
роби вважався нечистим у культовому розумінні (Лев.
13:3) і тому ізолювався від суспільства і відстороню$
вався від участі в богослужіннях. Ізоляція прокаженого
від суспільства мала не тільки медичну, а й релігійну
причину. Хворих не допускали в стан (Левит 13:46; Чи$
сла 5:2$4; 12:14); пізніше вони жили за міськими воро$
тами. Прокажений повинен був носити розідраний
одяг, ходити з непокритою головою, бути закритим
«по вуста» і з появою людей кричати: «Нечистий! не$
чистий!» (Левит 13:45).

Лікування від прокази розглядалося як очищення (2
Цар. 5:10,14; Мт. 10:8; Мр. 1:40$42; Лк. 4:27; 7:22; 17:12,
14,17). Зцілений мав показатися священику і принести
особливу жертву (Левит 14:1$32; Мр. 1:44).

З найдавніших часів ця хвороба була поширена у всіх
країнах зі спекотним кліматом, особливо в Індії, у якій
і нині нараховується більше 15 млн. хворих. У Святому
Письмі ця хвороба часто з’являється у людей як Боже
покарання.

Самарія – область, що разом з Юдеєю, а згодом і з
Галілеєю (Дії 9:31), утворювала римську провінцію Па$
лестину.

Самаряни – народ, що виник у результаті змішання
євреїв з переселенцями з різних областей Асирійської
імперії, що заселили міста Самарії. Поклонялися ідо$
лам і Богу, за що юдеї вважали їх язичниками.

Підготовка наочних посібників

Принесіть на урок Біблійну енциклопедію чи Біблій$
ний словник, щоб на уроці учні мали можливість са$
мостійно знайти матеріали, що стосуються хвороби
прокази. Якщо у вас немає таких книг, то зробіть копії

УРОК 

26
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вдячні за все

Ключовий вірш: «Завжди радійте! Безперестанку моліться! Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас
у Христі Ісусі» (1 Солунян 5:16$18)

Мета: підлітки повинні знати, що потрібно завжди і за все дякувати Богу

Біблійна основа: Луки 17:11$19

ВДЯЧНІСТЬ
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запропонованого в посібнику розділу «Історична до$
відка, біблійний словник». Нехай підлітки самостійно
його прочитають і розберуть.

Заготуйте необхідну кількість анкет, аркушів паперу і
ручок для самостійної роботи.

Приготуйте все необхідне для творчої роботи:
кольоровий папір різної фактури для роботи в техніці
«колаж», старі листівки, вирізки з журналів, стрічечки,
ножиці, прості олівці, клей, кольоровий папір і фло$
мастери.

Обов’язково заготуйте по кілька аркушів картону на
кожного учня. Саме на цій основі підлітки будуть роби$
ти свою листівку$колаж.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть раніше за учнів, розставте стільці по колу;
налаштуйтеся на проведення уроку, помоліться з ва$
шим напарником і помічником.

Радісно вітайте підлітків, будьте привітними й уваж$
ними до них. Розпитайте, як минув тиждень, чи вдало$
ся кому$небудь розказати про Бога.

Час молитви (10 хв.)

Почніть заняття з молитви. Прославте Бога, бо Він
наш Творець. Подякуйте Йому за все те добре, що Бог
зробив для вас. Подякуйте також за проблеми, що у
вас є.

Скажіть, що Бог чекає від нас подяки, і найперший
спосіб, як ми можемо Йому виразити свою вдячність –
це молитва. Попросіть в молитві в Бога, щоб підлітки
ніколи не забували бути вдячними Господу і всім тим,
хто допомагає їм.

Станьте в коло, і помоліться молитовною бесідою по$
дяки. Нехай кожен виразить Богу свою вдячність за ті
благословення і милості, які Він посилає.

Час співу (10 хв.)

Для співу пропонуємо вам вивчити пісню, у якій опи$
сується наша подяка Богу – «За все Тобі я дякую»
(«Улюблена пісня», №582). Вона буде найкращим ви$
разом біблійної істини. У ній – подяка за дар Христової
любові, за Голгофську жертву і спасіння, за Божі бла$
гословення.

На початку уроку заспівайте псалом «Молитва за Ук$
раїну» і який$небудь ще, на вибір дітей.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$6 хв.)

Запитайте підлітків і дайте час для обдумування:
� Як людина може відповісти на зроблену їй послугу,

допомогу, добру справу?
Усі варіанти відповідей запишіть на дошці. Можливо,

у вас на дошці буде такий запис:
$ заплатити гроші на знак вдячності;
$ зробити подарунок;
$ подякувати, сказавши «спасибі!»;
$ запитати в цієї людини, як їй віддячити;
$ прийняти, як належне, зробити вигляд, що так і треба.

� Чи завжди ми дякуємо людям за добро, яке вони ро�
блять для нас?

У нашому житті часто зустрічаються випадки, коли
людині доводиться просити про послугу, допомогу чи
самому їх надавати. Люди по$різному сприймають до$
помогу інших людей. Деякі дійсно переконані, що так і
треба було, що і дякувати нема за що. Але є інші, котрі
цінують зроблену їм послугу і не дозволяють собі за$
лишитися невдячними.

� Зрозуміло, бути невдячним – погано, але як часто ми
дякуємо Богу за всі Його добрі дії в нашому житті?

За що ми повинні дякувати Богу? Про це нам допо$
може дізнатися Біблія.

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання № 1
Прочитайте з групою Лк. 17:11$19 (нехай учні чита$

ють по віршеві кожен).
� Яка подія описана в даному уривку?
� Хто такі прокажені?
� Що, згідно з Книгами Левит 13:45�46 і Числа 5:2�3, по�

винен робити прокажений? Жити поза станом ізраїльсь$
ким, окремо, бо він нечистий.

� Що являла собою ця страшна хвороба? Дайте час для
роботи зі словником і енциклопедією. Підбийте підсумок
їхнім повідомленням: проказа – хвороба, що вражала ви$
разками і білими плямами все тіло людини. Очевидно, ці
плями приносили хворому страждання. Прокажені по$
винні були жити окремо. Вони не могли спілкуватися з
іншими людьми, щоб не осквернити їх своїм дотиком.

� Де зустрілися прокажені з Ісусом?
� Що являла собою Самарія?
Це була область, населена людьми, спілкуватися з

якими юдеям було непристойно, бо самарян вважали
ідолопоклонниками, не гідними ввійти до числа «обра$
ного народу».

� Як ви думаєте, на які слова прокажених звернув ува�
гу Ісус? Прокажені називають Його Наставником, тобто
Вчителем. Вони просять про те, щоб Ісус помилував їх.

� Яким чином Ісус зцілив їх?
Він зробив це, не наближаючись до них, на відстані.

Він велів їм іти показатися священикам, що повинні бу$
ли засвідчити їхню чистоту і дати їм дозвіл жити серед
народу.

� Як прокажені віддячили Ісусу за послугу?
Ніяк. Лише один, і то – самарянин – повернувся по$

дякувати Ісусу! Дивно, що тільки цей, двічі знедоле$
ний, прийшов висловити вдячність Господу.

� Як цей зцілений прокажений висловив свою вдячність
(вірш 16)?

Він припав обличчям до ніг Його! Тільки перед Богом
і царями падали долілиць! У такий спосіб цей чоловік
визнав в Ісусі Богом посланого Месію і віддав належну
Йому честь.

� Яке благословення чекало його?
Тільки він знайшов милість у Бога й удостоївся честі

почути слова: «Підведися й іди: твоя віра спасла тебе!».
Для Бога важливо, щоб люди дякували за все, і особ$

ливо за благословення, які одержують. Це стосується і
нас. Але як часто ми забуваємо це робити, хоча проси$
мо Його про милість регулярно й одержуємо багато!
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Ця історія вчить нас бути вдячними.
Бути вдячним – виконувати волю Божу. І робити це

зовсім не важко, потрібно просто пам’ятати про подяку.

� Завдання № 2
Розділіть групу на 3 команди. Роздайте заздалегідь

підготовлені посилання Св. Письма для дослідження
запитання: «Хто для нас дав заповідь або явив голов$
ний приклад, як бути вдячним»? (Висновки запишіть
на дошці.)

1) Ів. 11:41 – Христос за все дякував Богу.
2) Ів. 19:26,27 – із турботи, яку Він виявив до матері,

було видно Його вдячність за Своїх земних батьків.
3) Мр. 7:10$13 – учив, що потрібно піклуватися про

батьків.
4) Лк. 7:36$50 – був вдячний людям за їхні дари (жін$

ці, що помазала Його).
Наш Господь Ісус Христос, як людина, мав чуйне і

вдячне серце. Саме Він, живучи на землі, дав взірець
вдячності, тому і нам – Його послідовникам – потрібно
бути взірцем вдячності для навколишніх.

� Завдання № 3
Роздайте анкети, що допоможуть дітям перевірити,

наскільки вони вміють бути вдячними. Ця анкета допо$
може їм і вам розібратися, наскільки ви вдячна люди$
на і що необхідно зробити, щоб віддання подяки Богу
було постійним у вашому духовному ходінні.

Якщо в підсумку у вас вийде більше відповідей «ча$
сто», то ви, цілком імовірно, вмієте бути вдячним. Але
все ж іще багато чому необхідно навчитися, беручи
приклад з Ісуса Христа.

Подяка має бути безкорисливою дією. Це, насампе$
ред, природне бажання віддати за певні дії щонайкра$
ще. Це усвідомлення того, що без Бога і Його милості
ми не досягнемо нічого. Коротке «спасибі» – це і подя$
ка, і похвала.

Практичне застосування (10 хв.)
Роздайте підліткам папір і ручки. Нехай вони напи$

шуть список того, за що можна дякувати Богу. Ці лист$
ки вони нехай залишать у себе в Бібліях і час від часу
поповнюють їх новими подяками.

Підлітки повинні усвідомити, що подяка має бути
складовою наших молитов клопотання за себе, церкву,
служителів, учителів, батьків, рідних, друзів.

� Як ми можемо розвинути в собі почуття вдячності?
Насамперед, ми повинні бути вдячні за прекрасний дар

спасіння в Христі Ісусі. І якщо ми дійсно добре знаємо
нашого Бога, то жодне Його діяння не має залишитися
без нашої вдячної відповіді, без хвали і молитви подяки!

$ Дякуй за життя і «хліб насущний», за мирне небо
над головою, за багато інших Божих благословень.

$ Починай і закінчуй день молитвою вдячності Богу.
$ Записуй свої молитовні прохання до Бога, а потім

переглядай ці записи і дякуй Богу за отримані відпові$
ді на конкретні прохання.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Напишіть вірш на дошці.
Бог хоче, щоб ми були вдячні Йому за все: за благо$

словення й випробування, за радощі і смуток. Тому що
все це – для нашої користі, і в кінцевому рахунку несе
благословення!

Зверніть увагу на слова «за все» і «бо така Божа во$
ля про вас». Воля Божа полягає в тому, щоб ми постій$
но раділи, безперестанку молилися і за все дякували.
Це виражено у віршах 16 і 17, а вірш 18 є логічним за$
вершенням.

Повторіть вірш кілька разів, поки всі не вивчать його
напам’ять.

Творча діяльність (20 хв.)
Виготовити листівки подяки для тих, хто коли$небудь

допомагав вам, наприклад, підтримував молитовно.
Вдячне серце спонукає до подяки спочатку Богу, а по$
тім – навколишнім людям.

Сюжет для листівки нехай придумають самі. Дайте час
для виготовлення виробу. Якщо час для проведення
уроку вичерпався, нехай діти закінчать роботу вдома.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Виконати всі завдання у Робочому зошиті.
2. Знати ключовий вірш напам’ять.
3. Заповнювати молитовний щоденник.
4. Закінчити листівку.

Анкета
Позначте відповідь Часто Рідко Іноді

$ Я дякую Богу за Його допомогу в труднощах ❑ ❑ ❑
$ Я записую в молитовному щоденнику подяки Богу за Його відповіді ❑ ❑ ❑
$ Я дякую Богу за все ❑ ❑ ❑
$ Я розповідаю іншим про Божу допомогу ❑ ❑ ❑
$ Дякую тим, хто мені допоміг ❑ ❑ ❑
$ Дякую Богу за те, що Він робить у моєму житті за допомогою земної влади, ❑ ❑ ❑

начальства
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Опрацюйте всі посилання Св. Письма, а також у Ро$
бочому зошиті. Додатково прочитайте і розберіть схо$
жу за змістом притчу про таланти (Мт. 25:14$30). Особ$
ливу увагу зверніть на такі посилання: 1 Петр. 4, Рим.
12, 1 Кор. 12 і Еф. 4, де говориться про дари.

Чи знаєте ви свої духовні дари? Скільки їх у вас? Чи
використовуєте ви їх для служіння Богу чи тихенько
«загорнули в хустку і закопали»?

Пам’ятайте, що ми відповідаємо за використання
своїх духовних дарів і повинні подавати гідний приклад
для наслідування своїм підліткам.

Історична довідка, біблійний словник

Біблія вчить, що Дух Святий дає віруючим духовні
дари з метою служіння в християнській громаді і ра$
зом з нею. Кожен віруючий має, як мінімум, один ду$
ховний дар. Усім треба розкривати свої дари і засто$
совувати їх у служінні. Новозаповітні християни ма$
ли по кілька духовних дарів. Степан, наприклад, мав
дар слова мудрості, дар служіння і дар євангеліста
(Дії 6,7). Багато інших християн також володіли де$
кількома дарами – Варнава мав дар благодійності,
дар євангеліста (Дії 4:33$37, 11:20$30). Поєднання
різних дарів може бути дуже корисним для визна$
чення того напрямку служіння, яке буде виконувати
християнин.

Духовні дари і природні таланти багато в чому схо$
жі, але важливо, що духовні дари творять Церкву і
просувають уперед справу Христа.

Духовний дар – це особлива здатність, дана кож$
ному віруючому Духом Святим, Котрий у такий спо$
сіб закликає й озброює членів церкви особливим чи$
ном служити Ісусу Христу і Його Церкві.

Міна – найбільша грошова одиниця в новозаповіт$
ний час. Дорівнювала 100 драхмам, що відповідало
приблизно тримісячному заробітку робітника$поден$
ника.

Талант – грошова одиниця і міра ваги в давнину, до$
рівнювала 3000 шеклів – приблизно 30 кг (Вихід 38:25$
26). Завдяки притчі Спасителя (Мт. 25:14$30) це слово
набуло значення «обдарованість», «здібності».

Підготовка наочних посібників

Приготуйте своїм дітям невеликі подарунки: олівці,
ручки, ластики чи інші дрібнички. Перед початком уро$
ку розкладіть їх на столи для кожного учня.

Принесіть красиво упаковану коробку з подарунком
(це може бути торт чи цукерки для всіх).

Розмножте головоломки з біблійним віршем – за
кількістю учнів.

Приготуйте аркуш ватману, перенесіть на нього ма$
люнок пазлів «Духовні дари» і потім розріжте на де$
талі (див. малюнок). У посібнику «Духовні дари» – 13
деталей$пазлів з назвою духовного дару. Той, кому
трапиться не підписана деталь, може написати на ній
свій дар.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Перевірте Робочі зошити і щоденники читання Біблії.
Запитайте про те, чи є в учнів які$небудь труднощі з
веденням молитовного щоденника. Поділіться своїм
досвідом у цій ділянці, будьте уважні, розкажіть про
благословення, що ви одержали завдяки саме моли$
товному щоденнику.

Час молитви (10 хв.)

Просіть Божого благословення на урок, згадайте в
молитві тих, хто відсутній у класі. Прославте Бога, то$
му що Він добрий і кожному дарував особливий дар.
Подякуйте Йому за довіру до нас, за здібності і можли$
вості, які ви маєте. Попросіть в Бога прощення, якщо
ви не використовували свої дари. Запропонуйте учням
помолитися за те, щоб Бог допоміг кожному визначи$
ти їхні духовні дари, розвивати їх, і використовувати
для служіння Богу, приносячи «прибуток» у 5 і 10 ра$
зів. Просіть Бога, щоб Він дав вам і вашим учням муд$
рості правильно визначити, у яких сферах діяльності
потрібно їм служити, використовуючи свої дари.

Час співу (10 хв.)

Продовжуйте розучувати і співати пісні минулого
уроку. Заспівайте «За все Тобі я дякую» і інші, на вибір
підлітків. Згадайте пісні, які ваш клас вивчив раніше.

УРОК 

27
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог дав кожному з нас дар, за застосування якого ми будемо

відповідати перед Ним

Ключовий вірш: «Говорю бо я вам: “Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, – забереться від нього 
і те, що він має”» (Луки 19:26)

Мета: підлітки повинні зрозуміти, що Бог кожного наділяє духовним даром; визначити свій духовний дар 
і вчитися використовувати його в служінні Богу і людям

Біблійна основа: Луки 19:11$27

ДУХОВНІ ДАРИ 
І ТАЛАНТИ
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Прославляйте Господа співом, він, як приємні пахо$
щі, підноситься до престолу Божої благодаті. Співом
ми вихваляємо Господа, не випадково псалмоспівець
саме на цьому акцентує нашу увагу: «Співайте для Гос$
пода, благословляйте Ім’я Його, з дня на день спові$
щайте спасіння Його!» (Пс. 95(96):2).

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$8 хв.)

� Запитайте своїх учнів, чи люблять вони одержувати
подарунки. А дарувати їх?

Покажіть красиво упакований подарунок.
$ Уявіть, що ви на святі (дні народження) подарували

своєму другу коштовний подарунок. Ви сподіваєтеся, що
він буде використовувати його. Але, через якийсь час, ви
помітили, що він ним не користується, а закинув подалі
в куток чи взагалі навіть не розпакував його! Він так і
стоїть у тій же упаковці, що була на день народження.

� Що ви відчули б у такій ситуації? Напевно, розчару$
вання, образу, і вирішили би більше подарунків йому
не дарувати...

Наш Господь кожній Своїй дитині зробив подарунок і
чекає, коли ми «розпакуємо» і будемо використовува$
ти його для служіння Богу.

� Що ж це за подарунок? Дізнатися це нам допоможе
Св. Письмо.

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання № 1
Запропонуйте учням відкрити Біблію на Євангелії від

Луки 19:11$27. Повідомте, що зараз ви будете читати
цю історію в ролях. Дайте час (3$4 хв.) для самостійно$
го читання, потім розподіліть ролі і прочитайте. Обго$
ворення проведіть у формі математичних підрахунків.

Дійові особи:
$ Автор;
$ Чоловік славного роду;
$ Перший раб, що збільшив прибуток у 10 разів;
$ Другий раб, що збільшив прибуток у 5 разів;
$ Третій раб, що заховав гроші;
$ Громадяни (усі, хто не читає окремі ролі);
$ «Присутні» (слуги) – 2 особи.
На дошці має бути записане таке:
Найбільша монета в новозаповітний час – міна. Вар$

тість її дорівнювала 100 драхмам. Для порівняння:
драхма дорівнювала 1 динарію; згідно з Мт. 22:19, 1
динарій – звичайна плата за 1 робочий день.

Отже, 1 міна дорівнювала зарплаті поденника (люди$
ни, що працювала поденно) більше, як за 3 місяці. А це
вже пристойна сума грошей!

1 міна = 100 драхм
1 драхма =1 динарій
1 динарій = плата за 1 день роботи
У притчі сказано, що пан кожному з десятьох рабів

дав по 1 міні.
� З якою метою пан дав кожному рабу таку суму гро�

шей?
Пан хотів, щоб його раби потрудилися і для нього, і

на себе; вони повинні були пустити гроші в обіг і діста$
ти прибуток.

� Як такий учинок характеризує самого пана?
Це була добра людина: Він дав своїм слугам гроші й

пішов, залишивши їх розпоряджатися ними на свій
розсуд. Саме так довіряє нам Бог.

Яким був результат зусиль усіх десятьох рабів – ми
не знаємо. Біблія нам розповідає лише про трьох із
них. Запишіть на дошці:

Перший раб: 1x10 = 10 мін
Другий раб: 1x5 = 5 мін
Третій раб: 1 = 1 міна (початкова сума)
� Яка була реакція хазяїна на успіхи рабів?
Перший раб: 10 мін – отримав у володіння 10 міст +

1 міна недбалого раба
Другий раб: 5 мін – отримав у володіння 5 міст
Третій раб: 1 міна – не тільки нічого не отримав, але до

того ж утратив єдину міну і був названий злим рабом.

� Завдання № 2
Проведіть паралель між притчею і духовними дарами.
� Яка подія сталася перед тим, як Ісус розповів цю

притчу? Нехай діти подивляться попередній контекст
цієї історії.

� Чому Ісус розповідає цю притчу саме після навернен�
ня Закхея?

� Кого ви побачили в символічних образах?
� Який прихований зміст цієї притчі?
По$перше, ця притча входить у цикл притч про Цар$

ство Небесне. Не випадково Ісус приєднав цю притчу
до спасіння Закхея і слів «Сьогодні на дім цей спасін$
ня прийшло... Син бо Людський прийшов, щоб знайти
та спасти, що загинуло!» За юрбою учнів, Ісусом і Зак$
хеєм пішло багато людей. Вони були народом Божим.
Цей народ не був вільний від відповідальності перед
Господом, і якщо не навернеться до Нього, то буде по$
караний (Лк. 19:14 і 19:27). Звичайно, ці люди хотіли
відновлення Царства Ізраїля, але Самого Месію не хо$
тіли приймати.

По$друге, кожному Своєму учневі Господь дав ті чи
інші здібності (дари). Причому Він нікого не обділив,
усім дав по міні, але відповідно до цих здібностей були
накладені й обов’язки.

� Що потрібно було зробити рабам, які одержали міни?
� Що зробили слухняні раби? А ледачий?
� Давайте подумаємо, як це можна застосувати до ду�

ховних дарів?
Слухняні раби були нагороджені паном, вони

одержали відповідну до отриманого прибутку нагоро$
ду. Більше того, раб, що мав 10 мін, отримав ще одну,
тобто його багатство збільшилося.

Під «мінами» ми цілком можемо мати на увазі ті ду$
ховні дари, які Господь дає кожній віруючій людині, і
відповідальність у використанні їх дуже велика: «Кож$
ному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереть$
ся від нього і те, що він має».

Зауважте, що відбираються міни через лінь і неба$
жання трудитися для Господа.

� Завдання № 3
� Визначте, що таке «духовні дари»?
Розділіться на групи, роздайте групам картки з поси$

ланнями – Рим. 12:3$8, 1 Петр. 4:10$11, 1 Кор. 12:4$11,
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28, Еф. 4:7$16. Нехай групи прочитають задані вірші і
випишуть, які бувають дари Духа Святого.

� Хто і навіщо дає нам ці дари?
Духовні дари – це особливі здібності, що даруються

Духом Святим кожному віруючому для служіння Ісусу
Христу в Його Церкві і поза її межами. Людина одер$
жує ці дари в момент покаяння і духовного відроджен$
ня. Дари розподіляються за Божим розсудом, а не за
нашим вибором. Бог покладає на нас відповідальність
за використання цих духовних дарів.

Практичне застосування (10 хв.)
� Повернемося до притчі про міни. Яке порівняння мож�

на зробити?
� Пан дав кожному міну – Христос дає духовні дари

кожному віруючому через Святого Духа.
� Дар (міна) був даний кожному – духовні дари да$

ються всім без винятку.
� Міни є подарунком – духовний дар – це дар благо$

даті Божої.
� Пан хоче, щоб усякий дар був у ділі, тому що він

призначений для використання на благо інших.
� Хто все віддає Господу, той назад одержить біль$

ше, ніж всі інші.
� Не допоможе людині навіть її перебування в цер$

кві, якщо вона вважає свого Пана таким, яким вважав
Його ледачий раб.

Висновок: тепер, коли ми знаємо, наскільки важли$
вий кожен духовний дар у Церкві і як важливо викори$
стовувати його, що ж робити нам?

Визнач для себе деякі моменти:
� Навіщо мені потрібно знати свої духовні дари?
� Який духовний дар є в мене?
� Як можна визначити свій духовний дар?*
1. Досліджуйте відповідні місця Св. Письма про дари

(1 Петр. 4; Рим 12; 1 Кор.12; Еф 4).
2. Прийміть вірою, що вам дарований саме цей дар;

подякуйте Богу за нього.
3. Моліться за те, щоб цілком пізнати свій дар і вико$

ристовувати його тільки для добра.
4. Присвячуйте себе на служіння, застосовуйте свої

дари в церкві і розвивайте їх.
5. Прагніть знайти підтримку в більш досвідчених і

зрілих друзів$християн.

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Роздайте учням математичні головоломки з віршем.

Нехай вони відгадають вірш, підставляючи потрібні
букви.

Коли вірш буде розгаданий, прочитайте його всі ра$
зом і нехай ваші учні запишуть його. Господь дає кож$
ному з нас певні здібності, дари і таланти.

Комусь більше, комусь менше, але Він чекає, щоб во$
ни були нами використані для слави Божої.

Творча діяльність (10$15 хв.)
Зверніть ще раз увагу учнів на список дарів, виписа$

них зі Святого Письма.
� Як ви думаєте, який у вас дар?
Може, він у вас ще не розвинутий чи ви не знаєте, які

вам Бог призначив дари?
Нехай ваші учні поміркують над запитанням: «Який у

мене духовний дар?»
Роздайте кожному по деталі пазлів «Духовні дари» і

фломастери; нехай кожен учень зафарбує кольорови$
ми олівцями чи крейдою свою деталь, напише на ній
своє ім’я і свій духовний дар (відомий чи ймовірний).
Складіть шматочки в цілу картинку, і склейте її скотчем.

Прикріпіть картинку в класі.
Після молитви розпакуйте коробки і почастуйте дітей

тим, що ви приготували.

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Працювати з молитовним щоденником.
2. Прочитати текст уроку в Робочому зошиті.
3. Вивчити ключовий вірш.

* З книги «Познайте свои дары» (Семінар$практикум з організації нових церков), Центр Християнського Співробітництва,
1998 р.

«22:2  61  45$1  70$9  10х7  6х5  –  4х4  60+1  6х2   11х4  50:25  17$7  :  “9$8  61  9х9  5х3

59+2  10  89+10,  77$70  9х2  52+9  5+5  25$23  9+4,  18  61  27+11  22:11  5  20$2  6  25:5

6х2  2х11  31+30  5х2  82+17,  9$2  9х2  52+9  80+1  15  9  12$2  2х1  16$3, –  7х2  28$26  4х4

3х3  60+17  10$1  20$2  36:6  35:7  6х2  11х4  9+8  43$5  30:2  5+1  49+12  7+4  63$2  77$60

6х3  81:9,  5$2  81$20  45$1  8+9  30:2  12$2  2х1 16$3”» (59$6  91+8  99:99  70+3  19:26)

А $ 2
Б $ 16
В $ 44
Г $ 11
Д $ 38
Е $ 9
Є $ 13
З $ 14
Ж $ 81

И $ 73
І $ 17
Й $ 22
К $ 1
Л $ 53
М $ 10
Н $ 15
О $ 61
Р $ 77

С $ 5
Т $ 18
Х $ 7
У $ 99
Ч $ 25
Щ $ 3
Ю $ 30
Я $ 12
Ь $ 6

Шифр:

Управління

Наставництва

Євангелиста
Віри

Давання

Гостинності

Молитви
Начальника

Д
об

ро
чи
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ос

ті

Проповідь
Слова

Служіння

Пастиря

Вчителя

Пазли
«Духовні дари»

до Вступу

Математична головоломка до ключового вірша:
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Прочитайте Лк. 21:1$4 і Мр. 12:41$44.
Незважаючи на удавану «недуховність» поняття

«гроші», питання матеріального служіння Господу все$
таки дуже важливе. Цей вид служіння, як і інші (моли$
тва, спів, проповідь, вивчення Біблії, наставництво то$
що), є виразом нашої подяки і слухняності Богу. Про це
йтиме мова на даному уроці.

Для того, щоб навчити своїх учнів жертвувати мате$
ріальні засоби, ви повинні поглянути самі на себе: як
ви жертвуєте, скільки віддаєте Господу зі своїх дохо$
дів. Давати десятину Богу так само важливо, як моли$
тися Йому, служити своїми духовними дарами і свідчи$
ти невіруючим. Десятина – це те, що належить Богу, а
не нам. Ми не маємо права її привласнювати. Приклад
учителя повинен бути взірцем для підлітків.

Зверніть увагу, що «Вивчення вірша» поставлене в
цьому розділі перед «Застосуванням», бо є логічним
завершенням роботи над темою.

Історична довідка, біблійний словник

Згідно з Й. Флавієм*, при храмі Ірода в «дворі жі$
нок» для збору податі на храм, а також для добровіль$
них грошових і натуральних приношень на богослу$
жебні цілі, було встановлено 13 скарбниць – посудин
рогоподібної форми і кошиків.

Біля цих скарбниць і проповідував Ісус (Мр. 12:41,
43; Лк. 21:1; Ів. 8:20), і там Він відзначив дар бідної
вдови. Кожна посудина була призначена для певної
жертви: на дерево для спалення жертви, на фіміам на
жертовнику, на золотий посуд і для іншої мети. Відпо$
відно до Талмуда, тричі на рік ці приношення перено$
силися в скарбницю$сховище.

У новозаповітну епоху фарисеї поширили стягування
десятини на усі види доходу (Лк. 18:12), навіть на тра$
ви, що вживали як приправу до їжі (Мт. 23:23; Лк.
11:42).

У старозаповітних книгах Йосип Флавій розрізняє
десятину, що віддають Левитам (Левит 8), другу деся$
тину («десятина святині» Повторення Закону 12; 14:22$
27) і десятину для бідних (Повторення Закону 14:28 і
далі; 26 розд.). Друга десятина залишалася в її власни$

ка, і її треба було вживати під час святкових відвіду$
вань Єрусалима; третя десятина («десятина для бід$
них»), можливо, заміщала в кожному третьому році
другу десятину, але повної впевненості в цьому немає.
Наскільки ці розпорядження про дві чи навіть три де$
сятини виконувалися на практиці, невідомо.

Десятина – 1/10 частина від розміру чи доходу. Деся$
тина, як і первородне і первістки, була «святощі для
Господа» (Левит 27:30).

Лакмус – рослинний барвник, розчин якого в лужно$
му середовищі забарвлюється в синій колір, а в кисло$
му середовищі – у червоний. Лакмусовий папір (просо$
чений розчином лакмусу, що змінює свій колір під
впливом середовища) у переносному значенні – спосіб
безпомилкової перевірки кого/чого$небудь.

Лепта – мідна монета, найдрібніша, відповідає 1/4
сучасної копійки, отже, пожертвування бідної вдови
складало усього лише півкопійки.

Скарбниця – ящик чи посудина з вузькою верхньою і
широкою нижньою частиною для збору пожертвувань
(Мр. 12:41), а також місце збереження скарбів (2 Цар.
20:13; Мт. 13:52).

Підготовка наочних посібників

Намалюйте красиву подарункову коробку, а до неї
прикріпіть кросворд.

На плакаті формату А$3 намалюйте шифровку клю$
чового біблійного вірша.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Вітаючись із учнями, будьте уважними до кожного,
цікавтеся його життям і навчанням. Перевірте Робочі
зошити і щоденники читання Біблії.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте помолитися тим учням, у кого є в
класі тезка, наприклад, двом Галинкам чи трьом Ми$
хайликам.

Наприкінці уроку нехай помоляться ті, у кого в класі
немає тезки, тобто їхні імена у вашій групі не повторю$
ються, наприклад, один Сергій та одна Оленка. Моліть$

УРОК 

28
Біблійна істина: Бог велить брати участь у матеріальному служінні

Ключовий вірш: «Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, – не в смутку й не з примусу, бо Бог любить того,
хто з радістю дає!» (2 Коринтян 9:7)

Мета: учні повинні розуміти важливість матеріального служіння Господу

Біблійна основа: Луки 21:1$4

МАТЕРІАЛЬНЕ 
СЛУЖІННЯ

* Йосип Флавій – юдейський історик, що жив в І столітті по Р.Х.
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ся, щоб Господь допоміг нам бути щедрими і віддава$
ти Богу те, що Йому належить, і навіть більше.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте 1$2 пісні, що прославля$
ють Бога. Наприклад, «Я співатиму», «Благослови Гос$
пода, душе моя».

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Лиш Ти один та$
кий». Перед співом зробіть акцент на тому, що ми по$
винні віддавати Богу без жалю чи смутку, але з раді$
стю, охоче. Адже все, що в нас є, дав нам Бог.

Повторення (7$10 хв.)

Розмножте запропонований кросворд за кількістю
учнів. Поясніть, що тут потрібно
знайти і відзначити духовні дари.
Слова записані по горизонталі, вер$
тикалі і діагоналі, ламаною лінією.

Похваліть тих, хто знайшов макси$
мальну кількість дарів.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5$7 хв.)

Запитайте підлітків про те, що та$
ке податки.

Податок – це відрахування части$
ни від нашого доходу на користь
держави.

Податки платяться щомісяця. По$
датки повинні бути заплачені, хоче
того людина чи ні. Іноді люди нама$
гаються уникнути цього обов’язку, щоб залишити гро$
ші собі.

� Чи мають християни платити податки? Звичайно,
адже вони громадяни своєї країни і повинні першими
показати приклад слухняності начальству (1 Петр.
2:13$ 17).

Але у віруючих є свій Начальник і Управитель, від
Якого залежить їхнє благополуччя і матеріальне стано$
вище. Згадайте, що сказав Господь в Лк. 20:25. Цей
«податок» віруючий повинен віддати Богу.

Матеріальне служіння – жертва на служіння Богу і на
потреби церкви. Бог чимало говорить про важливість
матеріального служіння.

Як нам правильно розпоряджатися грошима? А мо$
же, матеріальні пожертвування стосувалися тільки ста$
розаповітних євреїв? Відповідь ми знайдемо в Біблії.

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання 1
Прочитайте з групою зі Св. Письма вірші Лк. 21:1$4 і

з’ясуйте, чого вчить ця історія.
� Чому, маючи мало грошей, вдова все�таки брала

участь у матеріальному служінні?
� Чому Ісус не зупинив вдову і не сказав їй: залиш ці

гроші собі, адже ти і так бідна?
� Чи поставив Ісус під сумнів дії вдови? Чому?
� Як Ісус оцінив вчинок удови?
� Наскільки близько Ісус знаходився до скарбниці?
� Чому Ісуса цікавила сума пожертвувань?

Одного разу Ісус стояв у храмі і спостерігав, як люди
клали гроші в скарбницю храму. Напевно, Ісус стояв до
скарбниці досить близько, тому що бачив, хто що клав.

Він спостерігав, як багаті, добре одягнені люди кла$
ли великі суми грошей. Але от підійшла вдова, вона бу$
ла дуже бідною, і поклала всього лише 2 лепти. Лепта
– найдрібніша монета, що за нашими мірками оцінюва$
лася в четверту частину копійки. Отже, вдова поклала
в скарбницю всього лише півкопійки! Як мало! Але,
побачивши це, Ісус сказав... (прочитайте Лк. 21:3).

Як дивно, адже вона поклала в скарбничку зовсім
мало! Але Ісус пояснив: усі клали багато, тому, що ба$
гаті, й у них дома залишилося набагато більше. Але ця
вдова віддала все, що мала, для Господа. Щедрість по$

жертви вимірюється не сумою, яку
дав, а сумою, яка залишилася після
того, як дав.

Усе, що в неї було, вона ДОБРО$
ВІЛЬНО віддала Господу. Може, її
хтось змусив? Ні, просто вона щиро
любила Бога і для Нього віддала на$
віть останні гроші, хоча сама зали$
шилася без коштів на харчування.

Цікаво, чи вчинили б так хоч раз
багатії, що багато клали в скарб$
ницю? Ми не знаємо. Але нам відо$
мо те, що ця вдова віддала все і до$
годила Богу! Але хіба Бог такий
жорстокий, що радіє, коли вдова за$
лишилася без їжі? Звичайно, ні, Бог
добрий і милосердний до Своїх ді$
тей. Але Він любить того, хто дає

Йому не з примусу, тобто добровільно, не задумую$
чись про те, скільки залишиться, не шкодуючи, і не
очікуючи від Бога щось взамін.

� Завдання 2
Роздайте посилання для дослідження. Нехай учні з

даних віршів визначать принципи десятини. Всі вис$
новки запишіть на дошці.

1) Левит 27:30; Мал. 3:8$10 – десятина належить Гос$
поду, а не нам.

2) Повторення Закону 14:23$29; 26:12 – згідно з ци$
ми посиланнями, юдеї приносили три десятини, що
складали близько 23% їхнього прибутку на рік.

3) Пр. 3:9; Вихід 13:11$15; Левит 19:23$25; Числа
18:12 – приношення перших плодів.

4) Езд. 1:5$6; 1 Хр. 29:3,9 – десятина – перевірка лю$
бові до Бога, вона повинна бути принесена без приму$
су і з радістю.

� Завдання 3
Відкрийте Дії 20:35; Лк. 14:12$14.
� Що мав на увазі Ісус, сказавши: «Блаженніше давати,

ніж брати»? (Вислухайте й обговоріть відповіді.)
Постійна участь у матеріальному служінні на справу

Божу має стати невід’ємною частиною християнського
способу життя, адже все, що ми маємо, дано нам з во$
лі Божої і є Його особливим благословенням. Добро$
вільна, без примусу, участь у «служінні святих» є свід$
ченням високого духовного рівня християнина, а також
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того, що виконання волі Божої для нього означає біль$
ше, ніж гроші. Вона має розглядатися не як тягар чи
обов’язок, а як благословення, тому що Бог вірний у
Своїй турботі про нас.

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Покажіть учням плакат із ключовим віршем. Вірш на$

писаний у вигляді ребуса. Нехай діти його розгадають.
Поясніть дітям значення слів у вірші. Поміркуйте, що

значить цей вірш для кожного християнина. Апостол
Павло хотів підкреслити те, що ми повинні давати наші
кошти на служіння Богу і це має бути добровільним.
Ми повинні привчити себе до цього служіння. Господь
чекає від нас цього.

Практичне застосування (15 хв.)
Запитайте дітей і постарайтеся дати відповідь на за$

питання.
1. Вдова поклала мало, але від усього серця. Чи зна�

чить це, що й ми, маючи багато, можемо давати Богу ма�
ло, але від чистого серця?

Ні, кожен з нас повинен намагатися покласти ще$
дро, пам’ятаючи, що це для Господа. І важливо прив$
чити себе до щедрості, а не до скупості і заспокоєння
совісті.

2. Якщо Христос протиставив багатих бідній удові, чи
значить це, що Богу не бажані християни з великим дос�
татком, що Він сприймає їхні пожертвування як вияв ли�
цемірства?

Ні, це неправильно. Ісус засуджує не багатих людей,
а грошолюбство. Але Ісус навчав збирати скарби на
небі, а не на землі. Апостол Павло, наприклад, сам за$
робляв собі на їжу. Прочитайте Мт. 6:19$34 та 1 Сол.
4:11$12. Про що говорять ці вірші?

Павло закликає християн працювати своїми руками,
щоб ні в чому не бідувати.

3. Чи треба засуджувати людей у церкві за малі по�
жертвування?

Засуджувати – ні, навіть якщо нам здається, що вони
можуть дати і більше. Наше завдання – стежити насам$
перед за тим, скільки даємо ми самі і що відчуваємо при
цьому – радість чи смуток. А за інших ми маємо право
тільки молитися, а не йти зі вказівками чи викриттями.

Підбийте підсумки:
1. «Давати чи ні?» Чи потрібно давати гроші на справу

Божу?

2 Кор. 9:7 дає чітку відповідь на це запитання: «Нехай
кожен дає...» (зачитайте посилання).

2. «Скільки дати?»
Якщо в мене дуже маленький доход, то скільки ж ви$

діляти?
У кожної людини свої доходи, в усіх вони різні, всі

вони дані Богом (Йов 1:21).
Головне – йти за велінням свого власного серця, –

«як серце йому призволяє» (2 Кор. 9:7).
Сума ваших пожертвувань знаходиться в прямій за$

лежності від любові, яку ви відчуваєте до Бога.
3. Чи потрібно давати десятину?
Причина, з якої Божий народ виділяв десятину – Бо$

жа заповідь (прочитайте Левит 27:30).
Десятина – незмінний податок, що належить Богу по

праву. Ісус Христос не скасовував десятину, Він засуд$
жував лицемірство фарисеїв і книжників – прочитайте
Мт. 23:23.

4. З яких коштів давати її?
Ви можете сказати, що ще не працюєте, й у вас не$

має доходів. Але ви теж одержуєте гроші на кишенько$
ві витрати чи підробляєте, або одержуєте в подарунок
на день народження. Крім того, десятина має виділяти$
ся з усього, а отже, як мінімум, 1/10 частина вашого
вільного часу – Божа. «Віддайте» її – Богу, витратьте
цей час на вивчення Біблії, молитву, спілкування з хри$
стиянами, відвідування церкви і т.д.

5. «Будьте щедрими».
Пам’ятайте, бідна вдова поклала все, що мала. Вихо$

дить, вона любила Бога і довіряла Йому, знала, що Він
не залишить її в біді.

Нехай підлітки зроблять такий запис:
а) 1/10 частина всього, що ми маємо, належить Богу,

ми зобов’язані це віддавати.
б) ми повинні бути жертовними і виділяти Богу стіль$

ки, скільки нам підказує серце.
в) десятина і пожертвування – різні речі: десятина –

обов’язкова, пожертвування – на ваш розсуд.
г) пам’ятайте, головне – щире, добре бажання відда$

вати Богу.

Домашнє завдання (2$3 хв.)
1. Заповнювати щоденник.
2. Виконати завдання в Робочому зошиті.
3. За можливістю принести що$небудь для «солод$

кого столу», запросити на урок батьків.

НЕХАЙ КОЖЕН
ДАЄ, ЯК 
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Ідея до ключового вірша:
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно вивчіть Євангелію від Луки 23:26$49 і 24:1$35.
Ісус Христос воскрес! Своїм воскресінням Він явив

Свою перемогу над смертю, і доказ того, що змучений
світ отримав у Ньому звільнення.

«Він живий!» – чи є ці слова втіхою для вас? Чи вос$
крес Христос у вашому серці? Якщо так, то нехай сму$
ток не затьмарює ваше серце, а навпаки, хай у ньому
будуть радість, щастя і вдячність Господу Ісусу Христу!

Для повторення підготуйте близько 20 запитань за
пройденими темами, а також посилання чи окремі сло$
ва з вивчених біблійних віршів. Використовуйте різні ти$
пи запитань на перевірку знань, на розуміння і застос$
ування. Слова з віршів і посилання напишіть на окремих
картках, а учні повинні будуть відновити вірші з пам’яті.

Біблійна тема буде поширена за допомогою посібни$
ка «Безсловесна книга». Як виготовити її, вказано в
розділі «Підготовка наочних посібників». Текст до сто$
рінок книги є в уроці.

Історична довідка, біблійний словник

Смерть Ісуса Христа стала остаточним і повним при$
миренням людини з Богом. Сам Бог у Своїй великій
любові і милосерді здійснив примирення (1 Ів. 4:10) і
дарував приреченим на смерть грішникам прощення
гріхів, виправдання  і життя.

Розп’яття Ісуса на дерев’яному хресті – знак того, що
Він відкупив нас від прокляття Закону і гріха (Повто$
рення Закону 21:22$23; Гал. 3:13).

Хрест як знаряддя страти в давнину – вертикальна
хрестоподібна споруда, на якій розпинали того, кого
страчували; у часи Старого і Нового Заповітів хрести
мали різні форми, але зазвичай хрест складався з де$
рев’яного стовпа, вищого за людський зріст, досить
міцного, щоб витримати вагу людського тіла, і попере$
чини (Мт. 27:32, 37, 40, 42; Ів. 19:17,19, 25, 31; Мр.
15:21, 30, 32; Лк. 23:26). Розп’яття на хресті було «над$
звичайно жорстокою і жахливою» стратою (Ціцерон)*,
яку римляни перейняли в карфагенян і застосовували
тільки до рабів і злочинців з нижчих шарів суспільства.
Хрест став символом християнської віри не відразу, а
кілька сторіч потому.

Повішення на дереві (або древі) – це інші назви
розп’яття, страти на хресті. Відповідно до юдейського
закону, злочинця забивали до смерті камінням, а потім
його мертве тіло вішали для загального огляду на де$
рево. Це було знаком прокляття (Повт. Зак. 21:23).

Воскресіння – одне з основних понять Біблії. Святе
Письмо говорить про посмертне оновлення людського
життя в триєдності духу, душі і тіла. Новий Заповіт ви$
користовує два терміни – «воскресати» і «бути тим, ко$
го воскрешають» і застосовує їх, коли мова йде про
процес повернення до життя. Воскресіння Христа – це
незаперечний доказ його перемоги над смертю і ви$
правдання тих, хто покладається на Нього.

Підготовка наочних посібників

Для повторення приготуйте монети по 5,10, 25, 50
копійок, а також символічні «скарбниці» (кілька посу$
динок для збору монет).

Зробіть плакат з лабіринтом «Шлях у Небесну Краї$
ну» і вітальні Великодні плакати.

Приготуйте методичний посібник за назвою «Безсло$
весна книга». На сторінках цієї книги немає тексту, але
кожна має свій певний колір. Вам знадобляться аркуші
таких кольорів: жовтий чи золотий, чорний, червоний,
білий, зелений.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Створіть у класі святкову атмосферу, поставте столи
так, щоб вони утворили «круглий стіл», включіть запи$
си християнських пісень. Прикрасьте клас живими вес$
няними квітами чи гілочками дерев, що розпускають$
ся, різними великодніми виробами, повітряними куль$
ками. Розвісьте вітальні плакати.

Час молитви (10 хв.)

На початку помоліться ви чи попросіть почати занят$
тя кого$небудь з вашого класу. Прославте Господа за
цей день, за свято Великодня – воскресіння Христа.
Попросіть в Господа благословення на цей урок.

Наприкінці практичного застосування поділіть клас
для молитви на групи по 2$3 особи.

УРОК 

29
Біблійна істина: Біблія вчить, що смерть і воскресіння Христа – єдиний спосіб врятувати

людство від загибелі

Ключовий вірш: «Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, $ хоч і вмре, буде жити» (Івана 11:25)

Мета: учні повинні знати, що Христос переніс страту для того, щоб спасти нас від вічної смерті; розуміти ціну
Голгофської жертви

Біблійна основа: Луки 23:26$49; 24:1$35

ГОЛГОФСЬКА ЖЕРТВА –
СПАСІННЯ ЛЮДСТВА

* Марк Тулій Ціцерон (106 – 43 р. до Р.Х.) – римський оратор, філософ.
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Нехай вони прославлять Бога і подякують Ісусу за те,
що Він зробив для них на хресті.

Час співу (10 хв.)

Пропонуємо вам заспівати сьогодні особливі пісні
хвали і поклоніння. Ось кілька можливих: «Ти – моя
сила у житті», «Радість у Христі», «Гинема тов» та інші,
за вибором класу.

Ці пісні якнайкраще висвітлюють тему Воскресіння
Господа, вихваляють Його і відбивають наше життєве
кредо.

Повторення (10 хв.)

Розділіть учнів на 2$3 команди, приготуйте запитан$
ня, картки і монетки для кожної команди. Вручіть
«скарбницю», у яку вони будуть складати монетки, от$
римані за кожну правильну відповідь.

1 варіант: Ставте командам запитання по черзі, за
кожну відповідь вони одержують монету в скарбницю.
Наприкінці гри підрахуйте монети, зібрані командами.
Перемогла та команда, у якої більше монет.

2 варіант: Команди по черзі називають вивчені рані$
ше біблійні вірші, а ви кладете в їхні скарбниці моне$
ти, враховуючи рівень знання і ступінь складності вір$
ша. Нагородіть команду$переможницю невеликими
призами.

Підводячи підсумок гри, запитайте тему і біблійну іс$
тину минулого уроку.

Біблійна тема на уроці

Вступ (7$8 хв.)

Скористайтеся запропонованим лабіринтом для при$
вернення уваги. Лабіринт являє собою заплутану си$
стему кімнат і переходів, що сплановані так, щоб з ньо$
го важко було знайти вихід. Відповідно до грецької мі$
фології, перший лабіринт був споруджений грецьким
майстром Дедалом для крітського царя Міноса. Його
вдалося пройти герою Тезею, що скористався дорого$
вказною ниткою Аріадни. У світі було побудовано дуже

багато лабіринтів, наприклад, лабіринт Аменхотепа ІІІ
(1818$1770 р. до Р.Х.) у Фаюмі (Єгипет). У середні віки
умудрялися навіть робити лабіринти у вигляді архітек$
турних прикрас соборів. Один з таких знаходиться на
Шартрському соборі і називається «Єрусалимський
шлях». По цьому лабіринту повинні були повзти на ко$
лінах грішники, що каялися.

Покажіть зроблений вами лабіринт. Скажіть, що всім
загрожує небезпека і уникнути її можна тільки прой$
шовши по єдино правильному і рятівному шляху лабі$
ринту. Він приведе усіх до Небесної Країни.

Скажіть, що в своєму житті кожна людина у смер$
тельній небезпеці, і щоб спастися існує лише один спо$
сіб, завдяки якому людина не тільки отримає спасіння,
але і знайде дорогу в Небесну Країну.

Робота над темою (20 хв.)

Почніть з розгляду сторінок «Безсловесної книги».
Повідомте підліткам, що «Безсловесна книга» теж до$
поможе їм пройти через лабіринт невір’я і страху до
«Небесної Країни».

Жовта (золота) сторінка: символізує чудесне місто,
що знаходиться на небесах. Це місто щастя і вічної ра$
дості, у ньому живе Бог! Вулиці цього міста вимощені
чистим золотом, що сліпуче блищить. Немає там сві$
тил, бо Слава Божа освітлює місто. Там немає місця
гріху, хворобам, сльозам і смерті. (Нехай учні відкри$
ють і прочитають Об. 21:10$27.) Ця Небесна Країна
призначена для кожної людини, але гріх, що живе в
серцях людей, закрив їм доступ у це вічне місто. Бог –
святий, а людина – грішна, Бог і гріх несумісні. Хто мо$
же допомогти бідній людині?

Чорна сторінка: «всі згрішили, і позбавлені Божої
слави» (Рим. 3:23) – так можна було б назвати цю сто$
рінку. Відплата – це справедливе покарання. З того мо$
менту, як Адам і Єва згрішили, людство намагалося
змити свої гріхи кров’ю жертовних тварин (овець,
тельців). Але це не могло звільнити людину від тяжін$
ня до гріха. Кров тварин покривала гріх, але не знищу$
вала його. Люди мали бути покарані.

Але Бог – люблячий і милосердний. Він не хоче їхньої
смерті.

Червона сторінка. Споконвіку Бог передбачив доско$
налу жертву за гріх усього людства. (Прочитайте Ів.
3:16.) Тому за гріхи всіх людей і кожного з нас помер
Божий Син – Ісус Христос. Він був безгрішний, святий.
Щоб спасти людей від вічної загибелі, Йому потрібно
було змити гріхи всього людства Своєю Власною свя$
тою Кров’ю! І це Він міг виконати лише через хрест.

Кров Христа не покриває гріх, а змиває його цілком,
роблячи грішне серце чистим. (Зачитайте по віршеві і
поясніть Євр. 9:11$14.)

Біла сторінка. Чому ця сторінка білого кольору? Щоб
показати чистоту. Христос помер і воскрес за кожного
з нас, і якщо ми приймаємо вірою спасіння, то кров
Ісуса Христа очищає й омиває нас від гріха.(Прочитай$
те 1 Ів. 1:7 і 1 Кор. 6:9$11.)

Тільки через Ісуса Христа ми маємо живе спілкуван$
ня з Богом і вічне життя з Ним на небі!

Зелена сторінка. Що символізує цей колір? Це сим$
вол життя та росту. На самому початку весни, як тіль$
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ки зійде сніг, землю пробивають перші яскраво$зелені
паростки. Вони ростуть, і через якийсь час соковита і
висока трава суцільним килимом устеляє землю.
Прийнявши спасіння у Христі, ми оживаємо і теж по$
винні духовно рости. Як це можливо? Через читання
Слова Божого, молитву, спілкування з іншими вірую$
чими, свідчення про Христа невіруючим. Прочитайте 1
Петр. 2:2, 2 Петр. 3:18.

� Завдання 1
Прочитайте Лк. 23:26$56; 24:1$35. Нехай учні вибе$

руть правильні відповіді (їх може бути кілька):
1. Ісус помер на хресті, тому що:
а) Він став жертвою обставин;
б) Він був жертвою трагічної помилки;
в) гріх мав бути засуджений;
г) Він не міг втекти від римських і юдейських прави$

телів;
д) любов до людства змусила Його це зробити.
2. Якби Ісус не помер на хресті:
а) ми були б безнадійно і назавжди загублені;
б) нам було би вказано настільки ж прийнятний

шлях;
в) нам довелося б догоджати Богу ділами;
г) Бог прийняв би нас такими, які ми є, тому що Він є

Любов;
д) ми не мали би близького спілкування з Богом.
Поговоріть з групою про значення хреста в житті лю$

дини. Що це – символ, данина моді, амулет? Мільйони
людей сьогодні говорять про свою віру в те, що Ісус по$
мер на хресті за гріхи людини, але не розуміють, що це
значить. Для деяких хрест – проста прикраса (ланцю$
жок із хрестиком, золота сережка в вусі тощо). Ну, а що
за цим символом криється, цікавить не багатьох людей.
Але ж на хресті відбувався суд, заслужений нами – за
наші гріхи. І покарання за гріх повинні були нести ми.

З наведених нижче місць Св. Письма визначте, чому
смерть Христа на хресті була необхідною.

� Рим. 3:26; 1 Петр. 1:16; Об. 21:27 – Бог праведний
і святий, тому Його діти повинні також бути такими.

� Рим. 2:3$12,19; 6:23; Вихід 34:7; Йова 10:14 – гріх
мав бути засуджений.

� Якщо Христос помер на хресті за гріхи усього люд�
ства, то на чому повинна ґрунтуватися віра Його послі�
довників?

Разом із групою знайдіть відповідь, прочитавши Дії
2:24, 32; 3:15, 26; 10:40.

� Завдання 2
Визначте, на підставі чого ми віримо у воскресіння

Христа (роздайте посилання для дослідження).
1) 1 Кор. 15:4; Пс. 15(16):10; Дії 13:35$37 – Він вос$

крес відповідно до Святого Письма.
2) Мт. 12:39$40; 16:21; Лк. 18:31$33; Мт. 27:63 – Він

воскрес відповідно до Власних слів.
3) Рим. 1:3$4; Еф. 1:19$20 – Своїм воскресінням Він

довів, що все, що Він сказав і зробив, цілком схвалю$
ється Богом Отцем.

4) Мт. 27:63$66; 1 Кор. 15:5$8 – Він воскрес і покинув
гріб, незважаючи на камінь, печатку і варту, що стере$
гла Його.

5) Рим. 4:25; Ів. 3:18; Дії 3:19 – Його воскресіння бу$
ло необхідним для нашого виправдання.

6) Фил. 3:10 – Він воскрес, щоб ми мали силу Його
воскресіння!

Наш Господь і Спаситель живий! Він – вічне Сонце
Правди. Від Нього виходить світло для усього світу.
«Він живий, щоб заступитися за нас» перед Отцем Не$
бесним, «тому може Він завжди й спасати тих, хто че$
рез Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий,
щоб за них заступитись» (Євр. 7:25).

Практичне застосування (10 хв.)
Нехай ця велика істина – «Христос воскрес» – утішає

кожну людину. Знаючи, що в гробниці, між мертвими
Христа немає, ми повинні шукати Його в молитві, у
Слові Божому, у спілкуванні з іншими християнами, у
постійному ходінні за Ним і в старанній праці для Ньо$
го. Тоді перед нами постане не просто порожня
гробниця, а живий і животворящий Христос. І коли ми
усвідомлюємо, що Він посеред нас, тоді ми будемо від$
повідно поводитися, розуміючи, що ми знаходимося в
присутності Самого Бога.

� Що я повинен(на) зробити, знаючи, що мої друзі ще не
знають Спасителя і мають потребу в прощенні і спокут�
ній жертві? Нехай учні дадуть відповідь, а потім попрак$
тикуються у використанні «Безсловесної книги».

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
Християнин повинен завжди пам’ятати, що перемога

буде за ним, якщо на чолі його життя буде воскреслий
Ісус Христос.

Візьміть для виготовлення вірша по аркушеві кожно$
го кольору з «Безсловесної книги». Склейте їх скотчем
так, щоб можна було складати хрестом. На листах на$
пишіть вірш.

Творча робота (10 хв.)
Запропонуйте дітям зробити виріб – закладку у формі

хреста. Роздайте невеликі шматочки кольорового папе$
ру, що відповідають кольорам «Безсловесної книги».
Для того щоб написати частину вірша на чорному квад$
ратику, принесіть гелеву ручку зі світлим чорнилом.

На книжці напишіть посилання ключового вірша уро$
ку. Ця закладка завжди буде нагадувати про те, яку до$
рогу ціну заплатив Ісус Христос, щоб подарувати всім
людям спасіння.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Ключовий вірш – вивчити.
2. Щоденне читання і щоденник.
3. Скласти кросворд на тему воскресіння.

Солодкий стіл (додатковий час)
Запросіть усіх до столу з частуванням, нехай помо$

литься хто$небудь з ваших підлітків.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Опрацюйте перші 5 розділів книги Дій Апостолів.
Зверніть увагу на слова апостола Петра про Святого
Духа. Вони розкривають божественність Святого Ду$
ха: «...чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу
Святому неправду сказав...», «Ти не людям неправду
сказав, але Богові». Таким чином, він підкреслив єди$
носущність і единорівність Духа Святого з Богом От$
цем і Богом Сином.

Чому Святий Дух так строго покарав за неправду
Ананія і Сапфіру? Бог не хотів допустити того, щоб у
взаєминах між християнами були присутні неправда,
лукавство й інтриги. Церква повинна бути збережена
від проникнення таких гріхів.

Біблія розкриває Божий погляд на неправду: «Уся$
ка неправда – то гріх». Чи може існувати «свята не$
правда» чи «неправда для добра»? Звичайно ж, ні.
Зробіть відповідні висновки для себе: чи завжди ви
чесні в обітницях, які даєте Богу чи людям? Чого вас
як учителя навчила ця історія?

Поміркуйте, як краще провести Час молитви.

Історична довідка, біблійний словник

Перші християни мали все спільне, вони розпрода$
вали свою власність, а кошти вносили до спільної
каси. Дивно, але ніхто з них не бідував, в усьому бу$
ла однодушність і єдність (Дії 2:42$47). Вони робили
все це добровільно, і кожен у першій християнській
громаді одержував те, у чому мав потребу.

Йосип – один з них. Він був прозваний Варнавою,
що значить «син потіхи». Очевидно, він був м’який,
жалісливий за натурою і мав здатність підтримувати
братів за вірою. Історія Ананія і Сапфіри ніби проти$
ставлена повідомленню про Варнаву. На відміну від
нього, ці двоє змовляються приховати для себе час$
тину доходу від продажу майна, але зробити вигляд,
що віддають усе виручене в громаду. Зауважте, їх
ніхто не просив жертвувати, вони самі так вирішили.

Петро покладає відповідальність на Ананію, що
дозволив сатані вкласти в серце рішення обманути.
Страшно те, що вони, піддавшись ворожому впливу,
неправду сказали Святому Духові.

Ананій і Сапфіра – члени першої християнської гро$
мади в Єрусалимі. Подружня пара, що була покарана
смертю за те, що сказала неправду Духові Святому.

Йосип (прозваний Варнавою) – один із членів першо$
апостольської церкви, сподвижник апостола Павла. Він
був Левитом, а за Законом Левитам заборонялося ма$
ти земельну власність. Як видно, Варнава міг володіти
землею, тому що він походив із Кіпру, чи, можливо, на
той час заборона, що містилася в Законі, вже не діяла.
Варнава продає свою ділянку землі і приносить усі ви$
ручені гроші «до ніг апостолів». Цей випадок був гар$
ним прикладом для всіх навколишніх. І, ймовірно, Ана$
ній і Сапфіра, будучи забезпеченими людьми, захотіли
також прославитися своєю «добродійністю» і «духов$
ністю» перед іншими християнами.

Істина – те ж, що і правда, але особливо в духовному
ставленні: твердження, судження, перевірене практи$
кою, досвідом. У богослів’ї – дане Богом твердження,
що не має потреби в доказах, незаперечне становище.

Неправда – свідоме, навмисне перекручування істи$
ни з метою ввести в оману кого$небудь заради своїх
корисливих намірів. Може бути в різних формах: об$
ман, шахрайство, клятвопорушення, лжесвідчення, на$
клеп тощо.

Брехати, обманювати – яким$небудь чином доносити
перекручене уявлення про що$небудь, вводити в ома$
ну, знаючи при цьому справжній стан справ.

Покласти в ногах апостолів – у першоапостольській
церкві: принести в церкву, віддати своє приношення
Господу. Апостоли вважалися представниками Само$
го Господа; приносячи їм гроші, віруюючі не тільки
брали участь у благодійній діяльності, але своїми
принесеннями вони визнавали Боже вище право на
все, чим володіли.

Неправду сказати Духові Святому – збрехати Богу,
тому що Дух Святий є рівним Богу Отцю і Богу Сину.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте картки з посиланнями для роботи в гру$
пах, фломастери, папір для письма.

Біблійний вірш пропонуємо вам оформити у формі
головоломки (ідея подана у відповідному розділі).
Збільште її і розфарбуйте. Якщо вам дозволяє час,
придумайте з учнями інші ребуси на цю тему. Для
зразка один ребус вміщено в посібнику.

Для показу біблійної історії принесіть деякі деталі
одягу для персонажів історії. Наприклад, хустку – для
Сапфіри, мішечок із грішми – для Ананія, для Петра і
юнаків – пояси і накидки.

УРОК 

30
Біблійна істина: Бог велить: не обманюй

Ключовий вірш: «Тому$то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього» (Ефесян 4:25)

Мета: Підлітки повинні знати, що Бог велить нам ніколи не обманювати

Біблійна основа: Дії 5:1$11

ВСЯКА НЕПРАВДА – ГРІХ
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Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Вітайте своїх учнів ласкаво і дружньо. Поцікавтеся,
як вони відзначали святкові дні. Запитайте, як у них
справи з навчанням у школі, які секції і гуртки вони
відвідують тощо.

Час молитви (10 хв.)

Перед уроком помоліться самі, щоб Господь допоміг
вам у викладі цієї теми і Сам доторкнувся до сердець під$
літків, спонукаючи їх відвернутися від усякої неправди.

Запропонуйте учням подякувати Богу за можли$
вість зустрітися сьогодні на уроці і за навчання Його
істинам. Попросіть Його благословити цей урок. Не$
хай помоляться всі ті, хто прийшов на урок першим
(5 учнів).

Час сьогоднішньої молитви присвятіть хвалі і подяці
нашому Небесному Отцю за отриманий урок. Подякуй$
те Богу за те, що Він – святий, істинний, завжди вірний.
Дякуйте за те, що Господь вирішує всі, навіть, на пер$
ший погляд, нерозв’язні ситуації в нашому житті та
вчить нас через Своє Слово бути чесними, ніколи не
брехати, бути вірними у своїх обітницях і не йти на
компроміс зі своєю совістю.

Будьте вдячні Богу за ті благословення, що Він дарує.

Час співу (10 хв.)

Запропонуйте учням самим вибрати пісні для співу.
Нехай вони скористаються музичним додатком.

Можете заспівати пісню «Благослови Господа, душе
моя». Скажіть, що Бог бажає, щоб наші вуста лише
прославляли Господа, а не наповнювалися неправдою.

Біблійна тема на уроці

Вступ (7$10 хв.)

Запропонуйте вашому класу розглянути кілька си$
туацій з їхнього життя. Хто як вчинив би в цих ситуа$
ціях і чому? Нехай обґрунтують свій вибір.

1. Ви підробляєте в невеликому магазині (прибирає$
те, миєте); оплата у вас погодинна. Якось ви побачили
на столі начальника журнал обліку робочого часу. У
вас виникла думка, що це – можливість дописати собі
більше годин, щоб отримати більше грошей.

Ваші дії:
$ допишете;
$ відженете цю думку;
$ інші (які?).
2. Ви розбили в школі вікно, але цього ніхто не ба$

чив. Ваші дії:
$ зізнаєтеся;
$ не зізнаєтеся, а щоб відвести від себе підозру, ви$

словите свої пропозиції, хто це міг зробити;
$ інші (які?).
3. Мама доручила вам зробити покупки і дала гро$

шей рівно стільки, скільки потрібно. Але вам вдалося
трохи заощадити, при цьому купити все необхідне.

Ваші дії:
$ втішите маму своєю удачею;
$ приховаєте правду;

$ інше (що?).
Обговоріть відповіді учнів.
Висновок очевидний: наше життя сповнене ситуацій,

де можна спостерігати, як люди обманюють, думаючи,
що без обману неможливо обійтися.

Давайте розглянемо, що Бог говорить про неправду і
яке Його ставлення до неї.

Робота над темою (25 хв.)

Прочитайте уривок Дії 5:1$11 у ролях кілька разів,
змінюючи учасників. Використовуйте елементи одягу,
щоб позначити персонажів (наприклад, хустка для
Сапфіри, гроші, посох у Петра і т.д.)

� Завдання 1
Після прочитання уривка, обговоріть історію і дайте

відповідь на запитання:
� Чи були Ананій і Сапфіра зобов’язані продавати свій

маєток і віддавати всі гроші апостолам?
Їх ніхто не зобов’язував і не змушував. Продаж ма$

єтку був добровільною справою. Продавали маєтки
тільки ті християни, у яких було яке$небудь багатство,
поля, садиби. Якби усі продавали свої маєтки, то їм
ніде було б збиратися разом. Коли виникала в грома$
ді яка$небудь гостра потреба, тоді хто$небудь із за$
можних християн продавав частину свого маєтку й у
такий спосіб задовольняв потребу.

� Після якого випадку Ананій і Сапфіра вирішили прода�
ти свій маєток (Дії 4:36�37)?

Йосип, прозваний Варнавою, продає свій маєток і
приносить усі отримані гроші до ніг апостолів. Він був
настільки щирою і щедрою людиною, що в громаді йо$
го прозвали Варнава, що значить «син потіхи». Цей ви$
падок був гарним прикладом для всіх навколишніх.

� Що керувало Ананієм і Сапфірою, коли вони склали
план продажу маєтку?

Мабуть, корисливе бажання прославитися своєю
«жертовністю» і «духовністю» перед іншими христия$
нами.

� Як поставився Петро до їхнього вчинку?
Петро звернув увагу на те, що вони допустили, щоб

сатана... (прочитайте Дії 5:3).
� У чому полягав гріх Ананія і Сапфіри?
Гріх не в тому, що вони не віддали всі виручені гро$

ші, а в тому, що вони:
1) дозволили сатані наповнити їхні серця, прислуха$

лися до його поради,
2) сказали неправду Духові Святому й апостолам,

повідомивши, що принесли всі гроші від продажу ма$
єтку.

3) привласнили Божу власність, адже, якщо вони
«все віддали Богу», то частина, прихована ними, є
вкраденою в Бога!

� Які були наслідки обману?
Раптова смерть. Бог ненавидить неправду і строго

карає брехунів, а також дає іншим урок (прочитайте Дії
5:11: «І обгорнув страх великий всю Церкву та всіх, що
чули про це... «).

Люди побачили ставлення Бога до ошуканців і Його
караючу руку. Бог не допустив, щоб у Його церкві осе$
лився обман і лицемірство. Кожен, хто бачив і чув це,
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повинен був задуматися, що від Бога нічого не прихо$
вано. Дух Святий – всюдисущий Бог, збрехати Йому –
велике беззаконня, гріх.

Бог хоче, щоб Його діти завжди говорили правду.

� Завдання 2
� Визначте, що таке неправда, обман. Як Біблія розкри�

ває Божий погляд на неправду?
Зачитайте пояснення слів «неправда», «обманюва$

ти» зі словника.
� Як думає ваша група, чи можлива неправда «на спа�

сіння», чи, як її ще називають, «свята неправда»? Нехай
висловлять свої думки.

«Свята неправда» – та, котра виправдовується
необхідністю, із доброю метою.

Прочитайте 1 Івана 5:17.
� Що робити тепер, коли ми знаємо, що «усяка неправ�

да – то гріх»? Чи існує насправді «неправда на спасіння»
чи «для добра»?

Дайте можливість висловитися і спрямуйте ось до
чого: звичайно ж, ні. Бог бачить неправду. Для Бога не$
має неправди маленької чи великої, для Бога «усяка
неправда – то гріх».

Бог і гріх не можуть бути об’єднані. Це хотіли зроби$
ти Ананій і Сапфіра, а який результат?

� Завдання 3
Дайте вашим підліткам запитання і час для роботи.
� Визначте, з якої причини люди обманюють.
Посилання для дослідження: 1 Цар 22:22$23; Пс.

61(62):10; 115(116):2; Єр. 17:9; Ів. 8:44; 1 Ів. 3:8$10; Дії
5:3; Рим. 3:4,13.

Людина обманює з двох причин: вона брехлива за
своєю природою, а також «ворог душ людських»
спонукає її брехати. Неправда може бути найвитонче$
нішою або найпростішою, а наслідки – найплачевні$
шими. Але головне – це те, що будь$яка неправда –
це гріх, а діти Божі не повинні грішити. Бог велить
Своїм дітям не обманювати.

Практичне застосування (10 хв.)
Кожна людина може і повинна звільнитися від «дия$

вольських сітей неправди». Як? Істиною, правдою. Во$
на повинна тільки захотіти. І перший крок, який вона
має зробити, – це повірити, що Бог є Істина: «...пізнати
Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі
Христі. Він – Бог правдивий і вічне життя!» (1 Ів. 5:20).

Другий крок – це прийняти вірою Ісуса Христа, щоб
Він став для цієї людини Господом і Спасителем. А раз
наш Бог – Господь Ісус Христос – є Богом істини («Я –
істина» (Ів. 14:6), то кожна людина, що знаходиться в
«сітях неправди», звільниться Істиною.

� Як виконати Божу заповідь «не кажи неправди»?
� Стежити за своєю мовою (Як. 3:5$18; Кол. 3:9), тоб$

то за тим, що ми говоримо, якщо обіцяємо що$небудь,
то повинні виконати. Бо інакше піде про нас слава як
про обманщиків. Невиконана обіцянка стає неправдою.

� Уникати засудження інших людей (не пліткувати).
Наші пізнання про людей обмежені і можуть містити в

собі неправду: «Не судіть, щоб не суджено й вас; і не
осуджуйте, щоб і вас не осуджено...» (Лк. 6:37).

� Частіше підносити хвалу Богу (Пс. 146(147):1:
«Хваліть Господа, – добрий$бо Він, виспівуйте нашому
Богу, – приємний$бо Він, – Йому подобає хвала!»), спі$
вати, молитися. Якщо виникає бажання обманути –
ставати на коліна в молитві.

� Більше свідчити іншим людям про нашого Спаси$
теля Ісуса Христа (1 Ів. 1:1$3; 4:14: «І ми бачили й свід$
чимо, що Отець послав Сина Спасителем світу»).

� Ніколи не обманювати, як би важко не було,
адже Бог ненавидить неправду. Завжди говоріть
правду, якою б гіркою вона не була. Не давайте
необдуманих чи поспішних обіцянок. Як говорить
народна мудрість – «неправдою світ пройдеш, а на$
зад не вернешся».

Робота над ключовим віршем уроку (5$8 хв.)
Апостол Павло сказав ці слова церкві в Ефесі, бо він

знав, якою небезпечною є неправда для християнина.
Неправда ображає Духа Святого, котрий живе в люди$
ні. Неправда вводить у
гріх і приносить багато
неприємностей. Тому
Павло настійно радив
церквам очиститися від
неправди і не вводити
нові громади в гріх. Для
нас це є уроком – ми теж
повинні уникати неправ$
ди і не вносити її в наші
стосунки з ближніми.
Покажіть дітям голово$
ломку. На монетках бі$
лого кольору написані
частини вірша. Спочатку
допоможіть їм визначити посилання, а потім нехай во$
ни знайдуть і зберуть його в мішечку з монетами.

Творча робота (10 хв.)
Сьогодні запропонуйте своїм учням самостійно скла$

сти ребуси на деякі з віршів Біблії на тему «Усяка не$
правда – то гріх». Розділіть їх на 3 групи і роздайте
кожному посилання:

Левит 19:11 «Не будете красти, і не будете неправди$
во заперечувати, і не будете говорити неправди один
на одного!»,

Пр. 30:8а «...віддали Ти від мене марноту та слово
брехливе»,

1 Ів. 5:17 «Усяка неправда – то гріх.».
Поясніть, що ребус – це головоломка, що складаєть$

ся з малюнків, символів, букв, цифр.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Знайти в Біблії і виписати випадки обману і його

наслідки.
3. Заповнювати молитовний щоденник.
4. Прочитати матеріали в Робочому зошиті.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно прочитайте Дії 6$7, а також усі місця Св.
Письма, подані на уроці.

Зверніть увагу, що в книзі Дій Лука неодноразово
описує численні випадки переслідування ранньої церк$
ви. Особливо сильно переслідували керівників церкви
(апостолів, дияконів).

Дивний не сам факт постійного переслідування хрис$
тиян, а їхня мужність, вірність і стійкість у цих випробу$
ваннях. Христос неодноразово говорив про те, що Його
супроводжують переслідування та скорбота і що тих, хто
піде за Ним, теж будуть переслідувати (Ів. 15:20).

Замисліться про свій християнський шлях: чи випа$
дали на вашу долю труднощі, страждання і пересліду$
вання за віру в Христа?

Проаналізуйте свою поведінку і ставлення до страж$
дань. Ваш досвід перенесення страждань може бути
корисним уроком для учасників групи. Пам’ятайте про
те, що говорив Христос: «А це вам учинять, бо вони не
пізнали Отця, ні Мене» (Ів. 16:3).

Буде дуже добре, якщо ви запросите на це заняття ко$
го$небудь зі старших братів чи сестер вашої громади, що
пережили переслідування за віру в Христа. Заздалегідь
домовтеся з такою людиною, а потім повідомте час, коли
буде заняття. Це буде не тільки пізнавальна зустріч, але і
повчання молоді у вірі. Поміркуйте про те, як подякувати
цій людині. Можливо, ваші учні захочуть зробити їй щось
приємне: допомогти по господарству, якщо це самотня
людина, відвідати чи виявити увагу якось інакше.

Сьогоднішнє заняття буде довше за звичайне, тому
попередьте підлітків про це на самому початку уроку.*

Історична довідка, біблійний словник

«Живими каменями» в основі Церкви Христової на$
зивають апостолів. В Об. 21:14 говориться про 12 під$
валин стіни Нового Єрусалима, на яких будуть записа$
ні імена дванадцяти апостолів. Господь вказував на
особливе служіння цих людей, і обрані вони були теж
особливим чином. За переказами, усі вони, крім Івана,
прийняли мученицьку смерть.

В остаточному підсумку будь$яку скорботу можна пе$
ренести, усвідомлюючи, що вона обмежена в часі і має
змінитися Божою славою (2 Кор 4:17), яка багаторазо$

во переважає усе, що людині доводиться пережити на
землі (вірш 18). Християни можуть вважати свою скор$
боту запорукою цієї мети, тому що Сам Бог, Спаситель
від усякої скорботи, «...кожну сльозу з очей їхніх зі$
тре!» (Об. 7:17).

Олександрійська синагога – юдеї з Олександрії мали
в Єрусалимі свою синагогу. Олександрійцем був Апол$
лос (Дії 18:24$28). Місто Олександрія – друге за вели$
чиною місто тодішньої Римської імперії. Серед його
700 000 жителів були греки, єгиптяни, римляни і євреї.

Благочестя, побожність – щире шанування Бога,
прийняття Божих істин і виконання заповідей, богобій$
ність. Протилежне значення – нечестя.

Кірінейська синагога – у євреїв, вихідців з міста Кі$
рени, також була своя синагога в Єрусалимі, деякі з
них слухали проповідь Петра в день П’ятдесятниці
(Дії 2:10).

Лібертинська синагога – група юдеїв з розсіювання,
«вільновідпущені», мала в Єрусалимі власну синагогу.
Можливо, це нащадки євреїв, які у 63 році до Р.Х. бу$
ли захоплені Помпеєм і вивезені у Рим, а після звіль$
нення повернулися до Єрусалима.

Скорбота – початкове значення від грецьк. «тіснота»,
«утиск». Скорбота пов’язана з нещастями й утисками,
зокрема з переслідуваннями, перебуванням в ув’яз$
ненні, духовним борінням, хворобами, голодом.

Степан (грецьк. «вінок», «вінець») – християнин з
Коринта. Степана і його домашніх хрестив Павло (1
Кор. 1:16). Вони були першими віруючими в Ахаї і при$
святили себе служінню Церкви. Степан був першим з 7
дияконів. Він, мабуть, був юдеєм, що народився за ме$
жами Палестини і міг розмовляти по$грецьки. Його за$
судили до смерті не пізніше, ніж через 5 років після
розп’яття Христа. Його смерть стала початком жорсто$
ких переслідувать християн (Дії 8:1$4).

Страждання – фізичний чи моральний біль, муки.
Стражданню зазвичай підлягає вся людська істота –
тіло (хвороби, переслідування, тюремне ув’язнення),
душа (у зв’язку зі втратою близьких людей) і дух (у
пошуках сенсу життя і відповідей на запитання про
Божу справедливість).

Фанатик – людина, до несамовитості віддана своїй
релігії, вірі, у суть якої вона належно не вникає, вірить
без розмірковувань.

УРОК 

31
Біблійна істина: Бог попереджає, що ми, як християни, будемо страждати

Ключовий вірш: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, $ будуть переслідувані» (2 Тимофія 3:12)

Мета: підлітки повинні зрозуміти, що християнство нікого не рятує від страждань

Біблійна основа: Дії 6$7

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 
І СТРАЖДАННЯ ЗА ХРИСТА

* Якщо ваш гість зможе коротко (10 хв.) розповісти історію з життя, скористайтеся цим у Вступі. Потім ви продовжите
бесіду за чаюванням. Зверніть увагу, що це заняття за планом займає більше 1,5 години.
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Підготовка наочних посібників
Розмножте анкети за кількістю учнів. Зробіть копії

кросворда на повторення, щоб вистачило по одному на
двох учнів.

Підготуйте все для чаювання (печиво, серветки, лож$
ки й ін.)

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Зустрічайте своїх учнів, будьте уважним до кожного
з них. Представте вашого гостя.

Перевірте домашні завдання.

Час молитви (10 хв.)

Помоліться на початку уроку ви і попросіть Божої
присутності на цьому уроці.

Подякуйте Господу за дні спокою і миру, за ту свобо$
ду, що Він нам дає.

Попросіть в Бога сили і мужності в перенесенні пере$
слідувань і страждань за Христа, якщо нам призначено
і цим прославити Господа Ісуса Христа. Моліться також
за те, щоб ваші підлітки теж любили Бога настільки,
щоб були готовими піти за Нього на страждання і
смерть, якщо доведеться.

Нехай наприкінці помоляться всі бажаючі і ваш гість.

Час співу (10 хв.)

Після вивчення біблійного вірша заспівайте пісню «У
гріхах я потопав». Нагадайте про те, що Ісус був гото$
вий піти на страждання і смерть заради людей. Ми по$
винні бути такими ж, як і Христос, готовими постраж$
дати за Того, Хто дарував нам спасіння і вічне життя.

Буде дуже пізнавально, якщо ваш гість заспіває
який$небудь псалом того часу. У таких спілкуваннях
відбувається пізнавальний обмін між поколіннями.

Повторення (8 хв.)

Роздайте підліткам кросворд – один на двох учнів.
Заохочуйте тих, хто відгадав його першим.

1. Перше ім’я Варнави. (Йосип)
2. Ім’я апостола. (Петро)
3. Ім’я дружини Ананія. (Сапфіра)
4. Як вчинили Ананій і Сапфіра з частиною грошей?

(Приховали)
5. Причина смерті Ананія і Сапфіри. (Неправда)
6. Хто вклав їм у серця гріх? (сатана)
7. Господь говорить про Себе, що Він – ... (Правда) –

слово по вертикалі.

Біблійна тема на уроці

Вступ (3$4 хв.)

Протягом перших трьох століть свого існування
Церква страждала від переслідувань і гонінь. Було
все – кайдани і бичування, меч і розтерзання хижи$
ми звірами, публічні страти в цирках і розп’яття на
хрестах. Переслідування призупинилися тільки в
312 році, після навернення в християнство імпера$
тора Костянтина, коли християнство стало держав$
ною релігією. Але через якийсь час відновилися пе$
реслідування, катування і страти тих християн, що
посміли читати Біблію і прагнули жити згідно з
вченням Христа, тільки тепер переслідуванням зай$
малася «свята інквізиція».

Християн століттями ненавиділи в багатьох краї$
нах і боролися з ними, як могли. Але переслідуван$
ня не знищили християнство. Навіть у найсуворіших
обставинах воно не просто виживало, але й росло
неймовірними темпами. Христос сказав про Свою
Церкву: «...і сили адові не переможуть її» (Мт.
16:18).

Робота над темою (20 хв.)

Дайте учням час переглянути і відновити в пам’яті
події, описані в 6 і 7 розділах книги Дій. Потім запи$
тайте їх:

1. Хто такий Степан?
2. Яке служіння він ніс у церкві?
3. Характер і здібності Степана.
4. Чому вороги не могли протистояти йому в слові?
5. Хто були супротивники Степана?
6. Чому члени синедріону «запалилися гнівом у сер$

цях своїх, і скреготали зубами на нього...»?
7. Чому він був побитий каменями?
8. Яке значення мала загибель Степана для інших

християн і церкви взагалі?
Крок за кроком разом з вашими учнями знайдіть

відповіді на ці запитання, розбираючи життя і смерть
Степана.

Степан був дияконом, видатним діячем першої Церк$
ви, сповненим віри і сили Святого Духа і мудрості. Ді$
ючи Божою силою, він чинив великі чудеса і знамення
в народі. Він був сильний у слові і знанні історії свого
народу.

Проповідь Степана не була вигідна служителям хра$
му. Адже він проповідував про те, що Христос – обіця$
ний Богом Месія, Він – вічний Бог. Саме Христос дав
довгоочікуване звільнення. Але, на превеликий жаль,
промову Степана визнали богохульною і вирішили по$
бити його камінням.

Степан – перший мученик за Ісуса Христа. Він став
зразком для інших християн і свідченням готовності
померти за Господа Христа.

Після мученицької смерті Степана вперше почалися
переслідування на християн: арешти, катування,
страти.

� Завдання
Знайдіть і прочитайте Євр. 11:35$39.
� Про що нам говорять ці вірші?

1

2

4

3

5

6

7
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Тверда віра не гарантує щасливого і безтурботного
життя. Швидше навпаки, істинна віра – гарант нашо$
го вигнання зі світу тією чи іншою мірою. З покоління
в покоління істина завжди переслідувалася, тому що
«увесь світ лежить у злі», надаючи перевагу тому,
щоб жити за власними правилами і постановами.

� Чи перестали люди через переслідування вірити в
Христа? Чи відмовилися від Нього? Чи зникло християн�
ство після жорстоких переслідувань?

Ні, навпаки, з великою силою зростала кількість ві$
руючих в Ісуса Христа!

Біблія попереджає, що ходіння за Христом – важка,
терниста, повна страждань і сліз дорога. Усі, хто хоче
жити у Христі, будуть переслідувані. Так само, як люди
відкидали Христа, будуть відкидати і нас.

� Чому такою мужністю і стійкістю вражала поведінка
Степана?

Степан є для нас прикладом стійкості і мужності.
Він, як і решта перших християн, не боявся смерті у
фізичному розумінні, тому що всі вони вірили, що
Христос незабаром прийде; хотіли бути поруч з Ним і
бачили у воскресінні Христа перемогу над узами
смерті. Вони знали, що коли їхнє земне життя припи$
нитися, то вони побачать свого Господа і будуть раді$
ти з Ним у вічності. Тому так безстрашно йшли вони
на вірну смерть, знаючи: треба поспішати розказати
всім про Христову любов, про спасіння – адже Гос$
подь незабаром прийде. І вони це робили, навіть пла$
тячи високою ціною – власним життям.

Практичне застосування (10 хв.)
Бог попереджає, що християни будуть страждати з

Христом і заради Нього, й «усі, хто хоче жити побожно
у Христі Ісусі, – будуть переслідувані» – говорить Пав$
ло в 2 Тим. 3:12. Ісус сказав, що учень не більший за
вчителя свого (Лк. 6:40), і якщо люди відкидали Хри$

ста, то вони будуть відкидати і нас. Бути християни$
ном, послідовником Христа, завжди вимагало, вима$
гає і вимагатиме високої ціни!

Нехай учні на підставі Св. Письма, заповнять анкету
(див. наприкінці уроку).

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
Бог використовує страждання для нашого очищення,

вдосконалення, зміцнення і збереження нас від падінь.
Ми не повинні лякатися страждань, тому що вони до$
помагають людині ставати зрілим християнином.

Вірш напишіть на дошці чи зробіть плакат. Нехай уч$
ні повторять його кілька разів для кращого запам’ято$
вування і запишуть у свої зошити. Поставте їм кілька
запитань для обговорення:

� Що значить – бути благочестивим, побожним?
� Хто постраждав за весь світ і чому?
� Чому ми можемо потерпати від переслідувань?
Біблія говорить нам про те, що ми будемо стражда$

ти. Тому ми повинні бути готовими до переслідувань за
Христа.

Висновок (Слово гостя і спілкування – 30 хв.)
Ще раз коротенько представте вашого гостя. Постав$

те на стіл чай, печиво, запропонуйте продовжити спіл$
кування за чашкою чаю і послухати розповідь гостя
про те, які переслідування за Христа йому довелося пе$
ренести в роки репресій і які були наслідки.

Нехай також ваші підлітки поділяться розповідями про
переслідування, які вони чули від своїх дідусів і бабусь.
Також учні можуть поставити гостю свої запитання.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Вивчити напам’ять ключовий вірш.
2. Написати твір$мініатюру на одну із тем: «Чи боюсь

я переслідувань за Христа?» або «Ціна переслідувань».

1. Які причини скорботи?

Буття 3:17$19; Римлян 5:12 ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Івана 5:14; 1 Коринтян 11:29$30 ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Луки 22:31; 1 Петра 5:8 ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Буття 22:1; Євреїв 12:6 ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2. Що людина здобуває, страждаючи за Христа?

Євреїв 12:11 _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Якова 1:3$4 ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Римлян 5:3$5 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2 Коринтян 1:3$4 ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

3. Як віруюча людина повинна поводитися, коли

осягне її скорбота?

Ефесян 5:20 _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Якова 1:2$4 _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

2 Коринтян 12:9 __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Анкета
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Найголовніше, чого очікує від нас Бог – це слухня$
ність, покора, підпорядкування. Напевно, для людини
це завдання, яке найважче виконати, – бути покірним
Богу в усьому. Від початку світу людина не змогла бу$
ти слухняною і донині в неї, у тому числі й у кожного
християнина, та ж проблема.

Бог хоче, щоб ми смиренно виконували те, що Він
нам доручає. Його воля і знання про нас не доступні
нашому розуму, Він знає усе, що з нами відбудеться.
Він незмірно вищий за нас. При цьому Його наміри про
нас – добрі. Як же не підкорятися такому Богу?!

Але чи завжди ми слухняні Господу і з радістю вико$
нуємо Його волю? Чи завжди без ремствування і невдо$
волення йдемо на ту працю, до якої покликав нас Бог?

Проведіть роботу над темою у формі запитань$відпо$
відей. Це жвавий, динамічний метод, ви швидко акти$
візуєте свій клас. Запитуйте тих, хто пасивний і зазви$
чай не поспішає взяти участь в обговоренні.

Історична довідка, біблійний словник

У законі Мойсеєвому містяться Божі накази щодо
тварин, яких можна вживати в їжу, і тих, що забороне$
ні (Лев. 11; Повт. Зак. 14). Забороненими були твари$
ни, що не мали роздвоєних копит із глибоким розрізом
і разом з тим не жували жуйку; також усі плазуни, де$
які породи птахів, усі водні тварини і риби, що не ма$
ють плавців і луски та ін.

Усі ці постанови мали на меті відокремити ізраїль$
ський народ від язичницьких народів і їхніх звичаїв. Із$
раїльтяни строго дотримувалися цих постанов, тому,
коли Петрові Сам Господь велів заколоти і їсти нечис$
тих тварин, він відмовився. Але Бог цим образом «не$
чистого» хотів показати Петрові, що Він зруйнував ме$
жу між євреями та язичниками і тепер благодать Божа
поширюється на всіх, немає нічого нечистого («Для
чистих все чисте» – Тит. 1:15, Рим. 14:14).

Покора – беззаперечна слухняність, покірність, не$
противлення. Покора немислима без підпорядкуван$
ня своєї волі вимогам наставників, чоловіка, влади,
начальства тощо.

Кесарія (ще одна назва – Кесарія Приморська) –
місто, засноване Іродом Великим приблизно за 10 ро$
ків до Різдва Христового. Було населене переважно
язичниками.

Корнилій («богобійний») – римський сотник (центу$
ріон) Італійського полку, що служив у Кесарії.

Видіння – явлена Богом об’єктивна реальність (не хво$
робливі фантазії чи галюцинації). Їх варто відрізняти від
несамовитості. Існують різні форми видіння. За допомо$
гою видіння Бог відкриває Своїм слугам, пророкам та ін$
шим людям Свою волю і Свої таємниці (Буття 15:1; Єз.
1:1; Дан. 4:2; Ам. 7:1; Дії 10:10$20; 16:9$12; 22:17$18). У
Новому Заповіті Господь через видіння відповідає на мо$
литву, дає доручення апостолам, зміцнює дух Своїх учнів
для місіонерського служіння (Дії 18:9).

Підготовка наочних посібників

Оформіть ключовий вірш у вигляді плаката, виділив$
ши слова «підкоріться», «спротивляйтесь». Чи напи$
шіть його на дошці, підкресливши ці слова.

Підготуйте призи для гри у вступі.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть до класу трохи раніше, розставте столи і
стільці, приготуйте матеріали.

Зустрічайте ваших підлітків привітно.

Час молитви (10 хв.)

Почніть заняття з молитви. Нехай помоляться 5$6 чо$
ловік, яких ви самі назвете.

Прославте Бога, тому що Він – Владика неба і землі.
Подякуйте Богу за Його Сина Ісуса Христа, Який в
усьому корився Своєму Отцю, за те, що Він заради
нас прийшов на землю, щоб викупити нас від про$
кляття гріха.

Попросіть Бога мудрості і сили в усьому коритися
Йому, навіть коли нам буває незрозуміло, для чого це.
Коли Бог велить, Він і піклується про все. Ми повинні
лише скоритися Його волі.

Завершіть заняття молитвою, просіть в Бога сили бу$
ти слухняними людям і покірними Богу. Подякуйте Йо$
му за любов і чудеса в нашому житті.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте на початку уроку пісню «Багато пісень на
землі». Поміркуйте разом з дітьми, за що ми можемо дя$
кувати Богу сьогодні? Заспівайте «Ти – моя сила у жит$
ті», ця пісня передає нашу смиренність перед Христом.

УРОК 

32
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми корилися Йому в усьому

Ключовий вірш: «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, – то й утече він від вас» (Якова 4:7)

Мета: учні повинні знати про важливість покори Богу; пояснити, чому ми повинні коритися Богу

Біблійна основа: Дії 10

ПОКОРА
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Наприкінці уроку заспівайте пісню «Боже милости$
вий». Скажіть, що слухняність спричиняє смиренність.

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Запропонуйте учням зіграти в гру. Виберіть 10 чоло$
вік. Вишикуйте їх у колону – один за другим.

Правила: ви будете подавати команди, які гравці по$
винні виконати, наприклад: «Струнко!», «Ліворуч!»,
«Кроком руш!», «Присісти!», «Підняти руки вгору!»,
«Рівняйсь!», «Кругом руш!».

Стежте, хто як виконує ваші команди. Швидше за
все, підлітки будуть робити це знехотя, соромлячись,
сміючись і протестуючи.

Запитайте, чому їм так важко скорятися? Чи завдан$
ня були занадто складними? Чому, як тільки мова за$
ходить про слухняність, усередині людини піднімаєть$
ся буря протесту? Чи легко їм бути слухняними своїм
батькам, учителям, дорослим? А як щодо покори Богу?

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання 1
Дайте групі час, щоб вони прочитали 10 розділ Дій.

Нехай розділять цей розділ на значеннєві уривки, їх
має вийти приблизно 6. Потім вони повинні дати їм
назву. Ось заголовки для зразка:

1. Видіння богобійного сотника.
2. Видіння Петра.
3. Три чоловіки кличуть Петра до Корнилія.
4. Петро вирушає до Кесарії.
5. Проповідь язичникам.
6. Хрещення сотника і його домашніх та близьких

друзів.

� Завдання 2
За допомогою запропонованих запитань докладно

розберіть біблійну істину уроку «Бог хоче, щоб ми ко$
рилися Йому в усьому».

� З якою метою Бог послав Свого Ангола до Корнилія?
Корнилій, будучи язичником, зробив чимало добрих

справ для євреїв, жив добропорядним життям і шану$
вав Бога. Написано, що «він побожний був та богобій$
ний, подавав людям щедру милостиню, і завжди Бого$
ві молився».

� Чи знав Корнилій Бога, Якому молився?
Так, знав.
� А чи пережив він особисту зустріч із Христом?
Ні. Тому Ангел був посланий, щоб почалося виконан$

ня Божого плану – спасіння язичників через віру в Хри$
ста. І мав бути здійснений він через апостола Петра.

� Яке видіння мав Петро на даху дому? Яка його суть?
Цим видінням Бог готує Петра до зустрічі з Корнилі$

єм. Оскільки тепер сила закону (Левит 11) скасована
волею Христа, все церемоніально «нечисте» очищаєть$
ся Ісусом Месією. Уся їжа чиста, тому що очищається
не ритуалом, але Самим Богом.

� Чому Господь тричі звертається до Петра з вимогою
«встань, заколи і їж!»?

На перший раз Петро не виявляє слухняності Богу.
Він заперечує, тому що керується Законом (Левит 11)

що забороняє вживати в їжу «нечисте». І хоча Сам Бог,
що наклав цю заборону, тепер знімає її, вдруге і втре$
тє все повторюється, Петро не скоряється. Він чує:
«Що від Бога очищене, не вважай за огидне того», але
не може зрозуміти, що все «нечисте» дійсно вже очи$
щене Месією.

� Чому саме Петро був обраний Господом щоб першим
повідомити Добру Звістку язичникам?

По$перше, Петро був з числа найближчих учнів Хрис$
та. Він мав незаперечний авторитет у першій Церкві, до
його думки прислухалися, саме йому Господь довірив
«пасти вівці Його» (Ів. 21:15$17). По$друге, Петро, як і
вся єрусалимська церква з «обрізаних», дотримувався
юдейсько$християнської традиції. Повіривши і прий$
нявши спасіння у Христі, Петро й інші віруючі, як і ра$
ніше, трималися виконання розпоряджень юдейського
Закону, не цілком усвідомлюючи суть дарованої їм у
Христі свободи: «Коли хто в Христі, той створіння но$
ве, – стародавнє минуло, ото сталось нове!» (2 Кор.
5:17). Християнська свобода виражалася в дотриманні
заповідей Христа, а Закон вимагав виконання своїх
розпоряджень.

Наступне, до чого повинна була прийти Церква –
зрозуміти, що Євангелія спасіння призначена для всіх
людей, а не тільки для євреїв. Церква повинна була
виконати Велике доручення (Мт. 28:19$20). І саме Пет$
рові належало стати першопрохідником у благовісті
язичникам.

� Як змінюється поведінка апостола, коли він бачить
трьох посланців Корнилія?

Він приймає язичників, пригощає їх, та ще і ночує з
ними під одним дахом (Закон пропонував ухилятися
від цього). Під час спілкування з посланцями сотника
до Петра приходить усвідомлення того, що він побачив
у видінні. Наступного дня він вирушає до Корнилія.
Бар’єри зломлені, Петро скоряється волі Бога, хоча до
кінця і не усвідомлює суть Божого плану.

� Як ви думаєте, чому Петро вирушає в Кесарію не сам,
а «дехто з братів із Йоппії пішли з ним»?

Ці люди повинні були стати свідками настільки ва$
жливої події, як благовістя і хрещення язичників.

� Чи можна зіставити Пс. 21(22):28 і Дії 10:45? (Зачи$
тайте, дайте кілька хвилин на обмірковування).

Бог не обмежив поширення Свого благословення на
один народ – євреїв, а хоче, щоб благословення дося$
гло всіх народів землі. У Діях 10:45 ми знаходимо під$
твердження і здійснення Божого плану: спасіння мо$
жливе і для юдеїв, і для язичників.

� У чому виявляється покора Корнилія і покора Петра?
� Як змінюється поведінка апостола у віршах 14�16 і 23,

27, 34?
Корнилій, хоча і не єврей, любить Бога юдеїв і мо$

литься Йому. Він кориться голосу ангела, хоча і дуже
наляканий. Корнилій – військовий, виконання наказу
для нього – святе, як і веління від Бога. Він відправляє
людей до Петра, горить бажанням дізнатися волю Бо$
жу через Петра. Він абсолютно впевнений у тому, що
Петро прийде, і для такого урочистого випадку запро$
шує в дім родичів і близьких людей. Зауважте, яке
ставлення Корнилія до Петра: він у поклонінні, сми$
ренності і покорі падає до ніг Петра. Таке поклоніння
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викликає, звичайно ж, протест апостола, він піднімає
Корнилія зі словами: «Устань, бо й сам я людина!».
Петро зрівнює Корнилія із собою. Якщо у віршах 14$
16 у його поведінці відчувається небажання коритися
Божій вимозі, здивування і нерозуміння Господнього
волевиявлення, тому що Петро схильний виконувати
Закон, то в 23 вірші бар’єр законництва зломлений. У
27 вірші Петро спілкується з сотником, входить у дім
язичника, переборовши наступний бар’єр закону. Да$
лі служить у домі Корнилія свідченням благовістя.
Він, корячись Богу, виконує Велике доручення – упер$
ше для язичників.

� Який результат покори Петра?
Корнилій, усі його домашні і близькі друзі прийма$

ють Євангелію спасіння, визнавши Христа своїм Бо$
гом і Спасителем. У результаті покори однієї людини
(Петра) Бог дав спасіння багатьом іншим, до того ж
людям іншої національності. Спасаюча Добра Звістка
виходить за межі юдейської громади. Дух Святий під$
тверджує Своїм зішестям на всіх, хто слухав слово
про те, що кожен віруючий у Нього буде врятований.
Шість братів з «обрізаних» стають свідками найва$
жливішої події: Бог показує, що любить усіх людей і
бажає, щоб вони були спасенні. Новонавернені з раді$
стю приймають водне хрещення, а Петро, скоряючись
Духові Святому, залишається на кілька днів у домі
Корнилія для того, щоб наставити їх у вірі.

� Хто, крім Петра, є для нас зразком покори?
Звичайно ж, Христос.

� Завдання 3
Розділіть групу на кілька підгруп. На підставі Слова

Божого запропонуйте їм визначити, як Ісус корився
Своєму Отцю.

1) Мт. 26:42; Ів. 6:38; 8:29; Євр. 10:7; Фил. 2:8; Пс.
39(40):7$9 – покора Христа волі Отця Небесного у
всьому;

2) Ів. 5:30 – Христос чинив волю Отця і прийшов
звершити Його справу;

3) Євр. 5:8 – страждання привчили Його бути слух$
няним.

Практичне застосування (12 хв.)
Приклад покори Петра і Корнілія – корисний і пов$

чальний для нас. Ми повинні коритися Богу, виконую$
чи Його веління, записане в Слові. Наша покора має
поширюватися і там, де ми живемо, вчимося, працює$
мо, і, насамперед, у тій громаді (християнській церкві),
до якої ми належимо. Підкоряючись пастору, батькові,
матері, начальнику, ми коримося Богу.

Покора відіграє велику роль у нашому житті. Вдале
формування нашого характеру залежить від ступеня
нашої покори.

Благополуччя і мир у взаєминах з рідними залежать
від того, наскільки ми слухняні і покірні один одному.

Завдяки тому, що і Петро, і Корнилій скорилися Богу
і вчинили так, як Він їм велів, рідні Корнилія і його
друзі спаслися. Якби Петро наполягав на своєму і не
послухався Бога, благодать була б обмежена. Але він

корився Богу, і сатана не зміг втрутитися і перешкоди$
ти поширенню Євангелії серед інших народів.

Біблія закликає нас до покори Богу, і тоді будуть від$
буватися Божі чудеса, а лукавий утече від нас і не змо$
же перешкодити!

� Роздайте учням посилання, і хай вони визначать: кому
повинен коритися кожен з нас?

У ході обговорення, малюйте на дошці схему:

У нашому житті все взаємозалежне. І щоб в усьому
був порядок і справедливість, кожна людина повинна
комусь коритися. Церква – Христу, творіння – Творцю,
діти – своїм батькам, дружини – чоловікам, христия$
ни – пастирям, учні – вчителям.

Робота над ключовим віршем уроку (5$6 хв.)
Прочитайте і розберіть зміст вірша. Зверніть увагу

учнів на виділені слова, що є протилежностями: підко$
ріться – спротивляйтесь.

Скажіть, що багато чого залежить від нас самих: по$
кора, вчинки, наміри. Якщо ми коримося Богу, то авто$
матично протистоїмо небезпечному ворогу, він сам ті$
кає від нас!

Але й навпаки, коли ми противимося Богу, ми допус$
каємо сатану в серце і дозволяємо йому господарюва$
ти і давати нам поради.

Давайте ж коритися Богу і виконувати Його волю!

Творча робота (15 хв.)
Виготовте разом з учнями молитовну картку. На ній

вони протягом тижня будуть записувати, кому їм важ$
ко коритися, і молитися за ці потреби.

Роздайте фломастери, картки з кольорового карто$
ну, наклейки, олівці й ін. Готові картки нехай учні збе$
рігають у своїх Бібліях чи Робочих зошитах.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Молитовна картка – заповнити і молитися Богу за

покору.
3. Заповнювати молитовний щоденник і виконати

завдання в Робочому зошиті.

ПОКОРА1 Петр. 2:18 слуги
– господарям

Рим. 13:1$6; 1 Петр. 2:13$14
громадяни – уряду

Вих. 20:12; Кол. 3:20
діти – батькам

Еф. 5:22; 1 Петр. 3:1
дружини – чоловікам

1 Петр. 5:5; Еф. 5:21
християни – один одному

1 Петр. 5:5 молодші
– старшим

Як. 4:7; Євр. 12:9
християни – Богу

Еф. 5:24 церква
– Христу

1 Кор. 15:28 –
Христос – Богу Отцю
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Поміркуйте про Варнаву і Павла як про «вірних до$
морядників» Христових. Коли їх прийняли за богів,
вони категорично відкинули такі «почесті» як бого$
хульство. Вони пояснили жителям Лістри, що вони
обидва – такі ж самі люди, і проповідували їм Добру
Звістку про Христа. Тоді спочатку привітний прийом
закінчився побиттям Павла камінням. Але Бог зберіг
апостолу життя, адже йому ще багато чого треба бу$
ло зробити. Вірність Павла Богу за будь$яких обста$
вин – гідний взірець для наслідування.

А наскільки вірні Богу ви? Що для вас значить сло$
во «вірність»? Легко бути вірним, коли тебе не при$
гноблюють і не переслідують. Чи вірні ви Господу у
своєму служінні, у роботі, у взаєминах із друзями,
батьками?

Прочитайте Лк. 12:42$46. Ще раз поміркуйте про
своє служіння: чи завжди ви залишаєтеся вірні Богу
в усьому?

Випишіть на окремих листочках посилання, потріб$
ні для роботи у групах.

Підготуйте необхідні матеріали для повторення.

Історична довідка, біблійний словник

В Іконії у результаті місіонерської діяльності Павла і
Варнави слово Господнє поширювалося, але юдеї зго$
ворилися побити їх камінням. Тоді Варнава і Павло ви$
рушають в Лікаонські міста – Лістру і Дервію.

У Лістрі Павло зцілив кульгавого і сміливо свідчив
про Спасителя Христа. Тоді марновірні жителі цього мі$
ста вирішили, що в образі апостолів до них зійшли бо$
ги Зевс і Гермес. Тому захотіли їх особливо вшанувати
і жрець уже привів биків для жертвопринесення. Але
апостоли обурилися таким богохульством; відкинувши
почесті, вони голосно казали, що є такими ж самими
людьми, але їм довірено Богом проголошувати Добру
Звістку про спасіння. Але й отут з’являються юдеї, що
врешті$решт учиняють над Павлом розправу. Його по$
били камінням і витягли за місто. Але Господь зберігає
Павлові життя, тому що місія апостола ще попереду:
він багато ще має зробити і проповідувати Слово Боже
перед кесарем.

Апостол Савл – уродженець міста Тарса в Кілікії,
провінції Малої Азії (сьогодні Турція) (Дії 9:11; 21:39).

Як це часто бувало в новозаповітні часи, носив також
друге, римське ім’я – Павло (лат. «Паулюс», тобто
«маленький», «низький»). Син благочестивих юдеїв,
ревний учень рабинів (Дії 22:3). Успадкував від бать$
ка римське громадянство (Дії 22:28). До прийняття
Христа він пишався своїм єврейським походженням,
приналежністю до фарисеїв. Читаючи про першу мі$
сіонерську подорож Павла, можна помітити, що йому
завжди протистояли євреї – свої по крові. Саме вони
шукали нагоди знищити апостола.

Вірний – відданий, надійний, безсумнівний, міц$
ний, стійкий.

Вірність – морально$духовна якість, що характери$
зує незмінність і сталість у ставленні до людей і
справи, у виконанні обов’язку. Тісно пов’язана з ін$
шими моральними якостями, якими вона зумовлю$
ється: це прихильність ідеї, глибока переконаність у
правоті обраної справи, принциповість, що вимагає
від людини послідовності в переконаннях і діях, стій$
кість щодо труднощів.

Роздерти свій одяг – розривання одежі (коміра
верхнього одягу на 10$12 см). Таким способом виража$
лася скорбота (Левит 10:6), каяття (1 Цар. 21:27), ві$
драза і жах, особливо від невірства і богохульства (Чи$
сла 14:6; Дії 14:14).

Підготовка наочних посібників

Приготуйте для гри на повторення різні овочі і
фрукти (варену картоплю, моркву, апельсин, яблу$
ко, банан, варений буряк тощо), поріжте їх на шма$
точки середнього розміру і викладіть на велику та$
рілку. Шматочків має бути стільки, скільки учнів у
класі. 

Відповідно підготуйте картки з запитаннями і по$
силаннями вивчених біблійних віршів. Половина
карток – з віршами, інші – з запитаннями.

За кількістю учнів зробіть копії анкети, яка буде
розібрана перед підсумками уроку.

Виготовте посібник вивчення ключового вірша у
вигляді драбинки: розділіть вірш на значеннєві від$
різки і напишіть кожен, а також посилання, на окре$
мій смужці ватману (див. малюнок).

Підготуйтеся працювати на карті. Знайдіть і по$
значте всі міста і провінції, у яких трудився Павло під
час своєї першої місіонерської подорожі.

УРОК 

33 ВІРНІСТЬ

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вірні Йому за будь$яких обставин

Ключовий вірш: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, 
у любові, у дусі, у вірі, у чистості!» (1 Тимофія 4:12)

Мета: підлітки повинні знати, що Бог вимагає від Своїх служителів вірності

Біблійна основа: Дії 14
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Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Підготуйте до уроку приміщення і необхідні вам по$
сібники і матеріали. Привітно зустрічайте учнів.

Розпитайте їх, чи заповнили вони свої молитовні
картки, чи молилися за свою покору? Чи змінилося
щось у їхніх взаєминах з навколишніми?

Час молитви (10 хв.)

Пропонуємо вам зробити жеребкування, хто буде мо$
литися на початку уроку, а хто – наприкінці.

Подякуйте Господу за те, що Він завжди вірний  Своє$
му Слову. Його вірність до нас незмінна (Плач. 3:23).

Попросіть в Нього сили бути вірними Йому і тим зо$
бов’язанням, що має кожен з вас.

Час співу (10 хв.)

Заспівайте сьогодні такі пісні: «Благослови Господа,
душе моя», «Я співатиму». Запропонуйте підліткам са$
мостійно керувати співом.

Повторення – гра «Фрукт чи овоч?» (10 хв.)

Розділіть клас на дві команди, поставте посередині
тарілку з нарізаними фруктами й овочами, але накрий$
те її серветкою, щоб нічого не було видно.

Гра проходить у вигляді естафети. До тарілки підбі$
гають два гравці (по одному з команд), їм зав’язують
очі і дають можливість навпомацки вибрати собі шма$
точок із тарілки, з’їсти його, швидко визначити – який
фрукт чи овоч він з’їв і голосно вигукнути, що це. Як$
що гравцю трапився фрукт, він розповідає ключовий
вірш уроку, якщо овоч, то відповідає на запитання з
минулої теми.

Тут вам знадобиться допомога вашого напарника,
щоб зав’язувати очі, стежити за командами, запитува$
ти і т.д. Гра продовжується, поки не візьмуть участь
усі гравці.

У цій грі немає переможців, а головне те, щоб  у ній
усі взяли участь.

Біблійна тема на уроці

Вступ (3 хв.)

В одній із християнських книг описана розповідь про
старого собаку, що жив на залізничному вокзалі бага$
то років. Його господар поїхав на потязі в подорож. Він
не зміг узяти з собою собаку і лише попрощався з ним
на пероні. У подорожі хазяїн помер і був похований в
іншому місті.

Але собака все чекав хазяїна... День і ніч він прово$
див на вокзалі, зустрічаючи і проводжаючи потяги в
надії, що коли$небудь його хазяїн повернеться... Бага$
то людей хотіли забрати його собі, приручити, але він
залишався вірний лише своєму першому хазяїну.

Незвичайна вірність!
Цей випадок є чудовим зразком вірності.
Що ж таке вірність? Що говорить Біблія про вірність?
Ніщо не змогло відвернути собаку від чекання; він

був готовий терпіти голод, побої, холоднечу і спеку
лише заради того, щоб побачити хазяїна.

Робота над темою (25$30 хв.)
Запропонуйте учням відкрити Дії 14:19$22 і вголос

прочитати цей текст.
Разом відповісти на запитання:
� Хто такий Павло?
Перше ім’я – Савл, народився в Тарсі Кілікійському.

Він мав престижне римське громадянство, був з роди$
ни благочестивих юдеїв, ревним учнем юдейських ра$
бинів. Він пишався своїм походженням, праведністю,
що ґрунтувалася на дотриманні Закону Мойсеєвого.
Отримав гарну освіту «у ніг Гамаліїла» – одного з най$
відоміших учителів того часу.

Савлові було близько 30 років, коли він був присут$
ній при страті Степана. Після неї Савл став одним із
найлютіших гонителів християн, вважаючи їх відступ$
никами і єретиками. Але на цій дорозі його зупинив
Сам Господь. Ця зустріч докорінно змінила життя Сав$
ла. Він узяв собі ім’я Павло. Тепер Павло став христия$
нином і ніс Євангелію, за що часто терпів ненависть,
ув’язнення, побої.

� Чому апостоли змушені були залишити Іконію?
У своєму служінні язичникам Павло і Варнава бачили

Божу благодать, сміливо проповідували про Господа,
зціляли, чинили чудеса і навертали багато юдеїв та ел$
лінів. Але виник сильний опір невіруючих юдеїв, що
підбурювали і язичників, задумали «зневажити їх (апо$
столів) та камінням побити». Довідавшись про змову
юдеїв, Павло і Варнава залишили Іконію.

� Яка подія сталася в Лістрі?
Апостол Павло проповідував у Лістрі і, глянувши

на кульгавого від народження каліку, побачив, що
той має віру для зцілення. Господь посилає зцілення
цій безпомічній людині через Павла, щоб залучити
мешканців Лістри до слухання і прийняття Доброї
Звістки.

� Якою була реакція жителів на це зцілення?
Вони прийняли апостолів за відомих язичницьких

богів Зевса та Гермеса. Чому? У цих місцях здавна іс$
нував міф про бога Зевса і посланника богів Гермеса,
що у людському вигляді відвідали Лістру. Але ніхто з
городян не вчинив їм гостинності, крім старої подруж$
ньої пари – Філемона і Бавкіди. Ідучи, боги щедро об$
дарували старих, а місто покарали. Тому тепер жителі
Лістри вирішили, що Зевс і Гермес знову зійшли, щоб
перевірити, наскільки змінилися жителі міста. Вони
поспішили віддати «богам» гідні почесті.

� Як сприйняли це апостоли?
Вони вжахнулися, бо це було найсправжнісіньке бо$

гохульство, тому апостоли роздерли на собі одяг. По$
тім вони звернулися до язичників із проповіддю. Пав$
ло спонукав їх навернутися від марнотних богів до Бо$
га Живого і справжнього. З твердою наполегливістю
він переконує народ не приносити їм жертви. Вірні Ісу$
су Христу, що покликав їх до благовістя, апостоли
продовжують виконувати Велике доручення (Мт.
28:19$20). У цьому виявилася вірність апостолів, і
зокрема Павла Христу.

� Чим було перерване перебування Павла і Варнави в
Лістрі?

Знову вороже налаштовані юдеї підбурили народ,
переконали людей відступити від апостолів.
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� Як змінюється ставлення жителів Лістри до Павла? 
Невкорінені, вони легко піддалися відступництву і,

розізлившись, разом з юдеями закидали камінням
свого вчорашнього «бога Гермеса» і, вважаючи помер$
лим, викинули його тіло за місто.

� Як поводився апостол?
Ніде не сказано, що він пручався, відбивався чи ті$

кав. Можливо, він згадав про смерть Степана, і це до$
дало йому мужності. Він був упевнений, що Бог усе
знає і бачить. Він упокорився перед лицем небезпеки і
залишався вірним Богу навіть у смерті.

� Як вірші 19�22 свідчать нам про вірність апостола Бо�
гу? (Вислухайте відповіді).

� То який же зміст поняття «вірність, вірний»? (Дайте
визначення зі словника).

Розглядаючи даний уривок, ми помітили, що вірність
у характері апостола Павла була одною з визначальних
якостей, вона – стрижень життя апостола. Зауважте,
Павло не боїться небезпеки, навіть перед обличчям
смерті він залишається «вірним доморядником». Потім
у своїх посланнях він не раз буде говорити саме про цю
якість (1 Тим. 1:12; 4:10$12; 1 Кор. 4:1$2).

Розділіть клас на дві групи. Роздайте кожній поси$
лання для дослідження. Висновки обговоріть і запи$
шіть.

� Скільки перетерпів Павло, згідно з 2 Кор. 11:23б�28
(прочитайте вголос)?

Незвичайна вірність Богу і Його служінню! Після
кожного випробування Павло знову піднімався і про$
довжував вірно нести людям слово істини.

Бог шукає вірних Собі людей, що будуть трудитися
для Нього і присвятять Йому все своє життя.

Роздайте підліткам анкети (текст для зручності по$
даний наприкінці уроку), нехай кожен досліджує по$
силання і запише визначення, хто така вірна людина,
відповідно до Святого Письма? Які повинні бути в неї
якості, спосіб життя, мислення і бажання?

Підбийте підсумки уроку.
1. Вірна людина – це той, хто у всіх випадках живе за

Біблією.
2. Вірна людина буде постійною в усьому: у дружбі, у

родині, у школі, у служінні Богу.
3. Вірний християнин ніколи не зіб’ється з дороги

вірності Богу.
4. Вірний не зрадить істини, незважаючи ні на що:

труднощі, переслідування, благоденство, достаток, за$
грозу смерті...

Практичне застосування (10 хв.)
Дістаючи повчальні уроки з життя і служіння апосто$

ла Павла, підведіть підлітків до усвідомлення, що вір$
ність – це основа християнської поведінки. Ми повинні
бути зразком вірності Богу, як і Павло був зразком вір$
ності Богу і віддав за Нього своє життя.

Навіть смерть не може зломити її, як у випадку, що
стався з Павлом у Лістрі. Боже чудо допомогло йому
швидко одужати після побоїв, і ми бачимо, що апостол

також вірно і відповідально продовжує нести Добру
Звістку далі.

Відданість і вірність Богу є одними з найважливіших
якостей благочестивого характеру. Саме вірність Гос$
поду робить нас справжніми посланниками Христа. Ми
повинні бути вірними до кінця своїх днів.

Приклад Павла дає сповнений глибокого змісту опис
вірності в житті християнина.

� Як ми можемо виявляти свою вірність? (Вислухайте
відповіді.)

� Що нам необхідно робити, щоб бути вірними Божими
служителями?

✦ Усвідомлювати велич Бога і пізнавати Його в чи$
танні Слова, молитві, прославленні співом тощо;

✦ розуміти і приймати безмежну Божу любов і від$
давати її (через свідчення і спілкування);

Нехай учні запишуть ці відповіді в Робочі зошити.

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Бути вірним непросто,

але ставлення Бога до вір$
них однозначне: Він лю$
бить вірного Йому і наго$
роджує його Своїми бла$
гословеннями.

Покажіть посібник із
ключовим віршем.

Апостол Павло говорить,
що немає різниці, скільки
вам років, яке у вас стано$
вище в суспільстві. Ми
завжди повинні демон$
струвати в усьому нев’яну$
чий букет нашої вірності!

Повторіть вірш кілька
разів, нехай діти відзна$
чать його у своїх Бібліях.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Молитися за те, щоб Бог навчив нас бути вірними

Йому завжди і в усьому.
3. Заповнювати молитовний щоденник.
4. Виконати завдання в Робочому зошиті.

Анкета
Вірна людина $ яка вона?
Мт. 6:33 ______________________________________________
2 Тим. 2:3$4 ______________________________________________
Єр. 15:16 ______________________________________________
Мт. 20:26$28 ______________________________________________
2 Кор. 1:9 ______________________________________________
Євр. 12:1 _____________________________________________
1 Кор. 9:24$27 ______________________________________________
Еф. 4:1$3 ______________________________________________

«Нехай молодим
твоїм віком

ніхто не гордує,

але будь зразком
для вірних

у слові, у житті,
у любові,

у дусі, у вірі,
у чистості!»

1Тим. 4:12
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ця тема особливо важлива для підлітків, тому що во$
на вчить їх працювати в команді зі своїми товаришами.
Навчитися спільно працювати дуже важливо, тому що
їм доведеться працювати в церкві, а отже, у колективі.
Тому ваше завдання – показати своїм учням, які є
принципи роботи в групі, чому це важливо, що про це
говорить Біблія.

Опрацюйте уважно Дії 17$20, обидва послання Ти$
мофію і послання Титові. Розберіться в тім, хто вхо$
див у місіонерську команду апостола Павла, прочи$
тайте довідкові матеріали. Також опрацюйте карти 2$
ї і 3$ї місіонерських подорожей апостола, знайдіть
міста і провінції, у яких трудився Павло зі своєю ко$
мандою.

Розкажіть групі про те, як трудитеся ви, будучи чле$
ном команди. Буде добре, якщо ви розповісте про те,
як проводили зі своєю командою євангелізаційні захо$
ди, як розподіляли обов’язки, як команда оцінила
участь кожного. Зупиніться на тому, від чого залежав
успіх заходу.

Історична довідка, біблійний словник

До 47 р. від Р.Х. у Галатії, Македонії, Ахаї й Азії – про$
вінціях Римської імперії – не було християнських цер$
ков. А вже в 57 році Павло говорить про свою працю по
створенню нових церков як про завершену справу.
Менше як за 10 років апостолом було засновано цер$
кви в цих чотирьох провінціях. Завдяки чому Павло так
ефективно трудився? Звичайно, Павло – вроджений
місіонер$благовісник, організатор, натхненник, пропо$
відник Доброї Звістки, видатний мислитель, але важ$
ливо і те, що він зумів зібрати навколо себе команду
однодумців.

У центрі служіння цих людей була дружба, єдність в
усьому, бажання послужити ближньому. Стосунки в
команді поглибилися і зміцнилися в різних випробу$
ваннях, переслідуваннях, скорботі.

Акила і Прискилла – подружня пара, у якої жив і
працював на початку свого перебування в Коринті Пав$
ло, що займався з ними одним ремеслом (Дії 18:1$3).
Акила (лат. «орел») – юдей родом з Понту, області на
півночі Малої Азії, що переїхав разом із дружиною
Прискиллою у Коринт. Павло говорить про них як про

своїх співробітників, що заради нього ризикували жит$
тям (Рим. 16:3$4).

Аполлос – освічений юдей з Олександрії, «красномо$
вець та сильний в Писанні» старозаповітному. Він був
ознайомлений із християнською Доброю Звісткою,
«промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тіль$
ки Іванове хрищення». В Ефесі отримав точніше на$
ставляння про Ісуса і Його вчення від Акили і Прискил$
ли. З Ефеса з рекомендаційним листом від громади він
вирушив до Ахаї (Греція). У Коринті успішно продов$
жив справу, почату Павлом (Дії 18:27$19:1; 1 Кор. 3:6).

Варнава (євр. «син потіхи») – таке прізвисько апос$
толи дали Левиту Йосипу з Кіпру (Дії 4:36). Він мав
особливий дар пророцтва і вчителювання (Дії 13:1).
Коли в Антіохії була утворена перша громада, що скла$
далася з навернених у християнську віру язичників,
Варнава був посланий туди.

Гай дерв’янин – македонський християнин. Апостол
зупинявся в домі Гая; тут же збиралася і вся коринтсь$
ка церква (Рим. 16:23).

Ераст (гр. «улюблений», «бажаний») – християнин,
що служив Павлові в Ефесі і був скерований ним разом
з Тимофієм у Македонію (Дії 19:22).

Секунд (лат. «другий») – християнин з міста Солуня,
що супроводжував Павла під час його третьої місіо$
нерської подорожі з Македонії в Малу Азію (Дії 20:4).

Сила – один з найближчих співробітників Павла,
який, як і апостол, був римським громадянином (Дії
16:37). Член Єрусалимської церкви, вчитель і пророк
(Дії 15:22$23); після Апостольського собору він ра$
зом з Юдою, Павлом і Варнавою був спрямований в
Антіохію.

Сопатер (грецьк. «допомога батька» чи «батько по$
мічник») – християнин з Верії. Супроводжував Павла в
3$й місіонерській подорожі (Дії 20:4).

Тимофій (грецьк. «шануй Бога!») – один з вірних
співробітників Павла (Рим. 16:21). Виконував багато
відповідальних доручень апостола. Народився в Лістрі
Лікаонській. Батько Тимофія був греком, а мати –
юдейкою. У юності Тимофій був наставлений у Свято$
му Писанні матір’ю Евнікією і бабою Лоідою (2 Тим.
1:5; 3:15), а зрештою, ймовірно, духовно сформував$
ся під впливом Павла, з яким зустрівся в Лістрі під час
другої місіонерської подорожі апостола (Дії 16:1).

Тит – співробітник Павла, якому апостол доручав від$

УРОК 

34
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми навчилися працювати в єдиній команді

Ключовий вірш: «А Бог терпеливости й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом,
щоб ви однодушно, одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа» (Римлян 15:5$6)

Мета: учні повинні розуміти, що єдність у команді $ серцевина служіння Господу

Біблійна основа: Дії 17$20

КОМАНДА ОДНОДУМЦІВ
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повідальні завдання (2 Кор. 8:23). Перша згадка про
нього в Новому Заповіті пов’язана з тим, що він як
християнин, навернений з язичників, супроводжував
Павла в Єрусалим (Гал. 2:1). До речі, в книзі Дій Тит не
згадується. Апостол дуже високо цінує Тита, як «щиро$
го сина за спільною вірою» (Тит. 1:4).

Тихик (грецьк. «щасливий», «дитя щастя») – співро$
бітник Павла, родом з Азії; супроводжував апостола
під час його третьої місіонерської подорожі.

Трохим (грецьк. «вигодуваний», «вирощений») –
християнин з Ефеса, навернений з язичників. Трохим
супроводжував Павла в Єрусалим (Дії 20:4).

Гнучкість – здатність гнутися; у переносному значен$
ні – поступливість, здатність пристосовувати свій інди$
відуальний стиль поведінки до потреб інших.

Однодумність – однаковий напрям думок.
Однодумець – той, хто знаходиться в повній згоді з

ким$небудь.
Єдність – спільність, повна подібність; цілісність,

згуртованість.
Команда – тут: група зв’язаних однією метою людей;

або оточення.
Співробітник – той, хто працює, діє разом, спільно,

бере участь у загальній справі.

Підготовка наочних посібників

Для гри на повторення приготуйте два відра чи ко$
шики. Також заготуйте паперові «камені» – туго збиті в
круглі грудки шматки шпалер, газет, обгорткового па$
перу (у цьому вам можуть допомогти самі учні перед
початком уроку).

Принесіть на урок шматок каната чи білизняної мо$
тузки, а також прості нитки.

Розмножте за кількістю учнів анкети.
Виготовте фігурки з іменами Павла і його співробіт$

ників (всього 19 фігурок) ідея подана на уроці 18.
Напишіть картки для роботи з Біблією.
Приготуйте матеріали для творчості – виготовлення

колажу.

Хід уроку

Привітання (2$3 хв.)

Прийдіть до класу раніше, щоб устигнути виготовити
паперові «камені» і поспілкуватися з вашими учнями
перед уроком. Перевірте Робочі зошити і щоденники
читання Біблії.

Помістіть на видному місці карту 2$ї і 3$ї місіонерсь$
ких подорожей Павла.

Час молитви (10 хв.)

Почніть заняття зі спільної молитви: нехай кожен по$
молиться короткою молитвою.

Подякуйте Господу за своїх учнів, що вже сьогодні є
дружною командою, яка прагне трудитися для Христа.
Попросіть Бога, щоб Він учив дітей і вас виявляти гнуч$
кість, поступливість, відданість у взаєминах між члена$
ми цієї команди.

Завершіть заняття молитвою за єдність і успішне
спільне служіння Богу. Нехай це буде молитва в групах
по 3 особи.

Час співу (10 хв.)
Прославте Бога, тому що Він Один гідний слави! За$

співайте псалом «Лиш Ти один такий». Запропонуйте
вашим учням самостійно вибрати пісні з музичного
додатка.

Наприкінці уроку перед спільною молитвою заспі$
вайте пісню «Радість у Христі». Нагадуйте дітям, що
спів – це теж важлива праця для Господа.

Повторення (10 хв.)

Розділіть клас на 2 команди. По черзі задавайте ко$
мандам запитання. За кожну правильну відповідь ко$
манда може кинути у своє відерце паперовий «камінь»
(камені повинні лежати в доступному для обох команд
місці). Бал зараховується, якщо камінь потрапив у ко$
шик. Цінується також допомога всіх членів команди і
дружня підтримка.

Перемогла команда, що набрала більшу кількість
«каменів». Заохочуйте переможців призами.

Біблійна тема на уроці

Вступ (5 хв.)

Покажіть класу нитки.
� Для чого людям нитки?
� Наскільки міцні нитки?
Для зразка обв’яжіть руки кому$небудь із дітей і по$

просіть розірвати. Це буде дуже легко зробити.
Потім покажіть канат чи мотузку.
� Для чого людям потрібні такі мотузки і канати?
Канат – гнучкий довгий кручений чи плетений виріб,

трос (спочатку – товста мотузка). Виготовляють кана$
ти з конопляного прядива, джуту, капронових ниток,
дроту.

� Яка міцність каната чи скрученої вчетверо мотузки?
Є дуже міцні канати: наприклад, ті, які використову$

ються при швартуванні суден чи лайнерів у морських
портах. Інші – троси, виготовлені зі сталі – можуть бу$
ти підтримуючими елементами в конструкції мостів
(Московський міст у Києві витримує навантаження
транспорту, що рухається по ньому в три смуги в обид$
ва боки). У цирку використовують канати, на яких од$
ночасно можуть знаходитися кілька людей, є навіть та$
кі артисти, що умудряються їхати по канату, що висить
над ареною, на мотоциклі чи мопеді.

� У чому полягає секрет міцності каната?
По суті, канат – це ті ж нитки, але тільки набагато

міцніші, бо вони скручені і переплетені між собою в ту$
гі пучки. Міцність каната – у силі переплетення ниток,
у єдності цих ниток. Запропонуйте їм прочитати вірш
Екл. 4:12.

Робота над темою (20 хв.)

� Завдання
Роздайте посилання і попросіть знайти імена співро$

бітників апостола Павла, а також місця, де вони роби$
ли спільну справу.

В процесі відповідей учнів прикріплюйте до дошки
символічні фігурки співробітників апостола. Напишіть
на них імена, унизу посилання з Біблії. Нехай цю робо$
ту на дошці виконує кілька учнів. Виберіть ще одного,
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щоб він позначав усі названі пункти на карті місіо$
нерських подорожей апостола Павла.

Дії 13:1$14 – Варнава
Дії 16:1$5,17:14; 1 Сол. 3:2, 2 Кор. 1:19 – Тимофій
Дії 18:1$3, Рим. 16:3$4, 2 Тим. 4:19 – Акила, При$

скилла
Дії 18:5 – Сила
Дії 19:1, 1 Кор. 3:6 – Аполлос
Дії 19:22, Рим. 16: 23; 2 Тим. 4:20 – Ераст
2 Кор. 7:5$16 – Тит
Дії 20:4 – Сопатер, Секунд, Аристарх, Гай, Тихик,

Трохим
Рим. 16:9 – Урбан
Фил. 2:25 – Епафродит
Фил. 4:3 – Климент
Кол. 4:14 – Лука
Павло ніс служіння, проповідуючи Євангелію спасін$

ня на дуже великій території Римської імперії. І цю ро$
боту йому не під силу було б виконати, якби в нього не
було дружної команди.

� Хто входив до місіонерської команди апостола
Павла?

✔ У Коринті (Павло провів там 18 місяців) до місіо$
нерської команди входять Акила і Прискилла, потім
приєднуються Сила і Тимофій (Дії 18:5). Імена Сила і
Тимофій згадуються в 1 Сол. 1:1 і 2 Сол. 1:1, а також
у 2 Кор. 1:19 (де ім’я Сили подається у латинській
формі).

✔ В Ефесі в команді знаходяться Акила і Прискилла
(вони там залишаються) і Тимофій.

✔ У третій місіонерській подорожі (Дії 18:22) по Га$
латії і Фрігії Павла супроводжує Тимофій.

✔ В Ефесі Акила і Прискилла утверджують у вірі
Аполлоса, він стає членом команди. У цьому місті Пав$
ло затримується більше як на два роки. У команді, крім
Акили, Прискилли, Аполлоса, Тимофія, ми знаходимо
Ераста (Дії 19:22). Згідно з цим віршем, Павло відправ$
ляє Тимофія та Ераста в Македонію.

Коли Павло відвідує Македонію і Грецію (Дії 16$20),
його супроводжує до Азії велика команда: Сопатер,
Аристарх, Секунд, Гай, Тимофій, Тихик, Трохим. Згідно
з Дії 20:6, у команді знову Лука.

Ця команда раніше за Павла вирушає в Троаду, а по$
тім усі разом прибувають у Мілет.

� Чи можна назвати місіонерську групу Павла коман�
дою? Доведіть.

По$перше, вони мають єдину мету: виконання Вели$
кого доручення Христа – донести Євангелію спасіння
і Божу благодать до кожного; створення і утверджен$
ня церков.

По$друге, коли виникали непорозуміння, вони вирі$
шувалися з любов’ю. Він, в основному, підкреслюючи
єдність, пише «ми».

У команді виявляється служіння один одному, взає$
модопомога і підтримка.

Команда динамічна, вона увесь час у русі.
Характерний розумний розподіл обов’язків.
Апостол Павло створив згуртовану команду хрис$

тиян$місіонерів. У поєднанні з силою єдності і вза$

ємного доповнення ця команда стає для нас взірцем
активної місіонерської групи, що виконує Велике дору$
чення Христа.

� Хто є лідером команди?
� Чи може команда бути успішною, якщо вона не мати�

ме лідера?
� Яка роль Павла як лідера місіонерської команди?
� Чим відрізняється місіонерська команда від групи?
У команді Павла були різні люди, що відрізнялися

один від одного за своїм походженням, характером і
мисленням. Але їх поєднувало одне спільне: справа по$
ширення Євангелії!

Павло за характером був лідером, прагнув до дося$
гнення нової мети, але його успіх залежав не тільки від
того, що він чудовий трудівник, а й від того, як він умів
працювати з іншими.

Висновок: за час своїх місіонерських подорожей, а
це приблизно 10 років, апостол Павло встановив у чо$
тирьох провінціях Римської імперії церкви. У 57 р. Пав$
ло говорив про цю роботу як про завершену, так що те$
пер він міг іти на захід далі. Він не хвилювався за те,
що створені ним церкви можуть загинути за його від$
сутності. Вони мали міцну підставу. Апостол Павло всі
ці роки працював не сам, поруч з ним була його вірна
команда. Багато в чому вона йому була підтримкою,
допомогою, а головне – всю їхню працю можна позна$
чити одним словом – єдність.

Практичне застосування (10 хв.)
� Як навчитися бути єдиною командою?
✧ 1 Петра 4:8 – виявляти любов один до одного;
✧ 1 Солунян 4:18 – втішати один одного;
✧ 1 Петра 4:9 – бути гостинними;
✧ 1 Петра 5:5 – підкоряться один одному;
✧ Галатів 5:13 – служити один одному;
✧ Римлян 15:7 – приймати іншого таким, як він є;
✧ 1 Івана 5:16 – молитися один за одного;
✧ Івана 17:21 – прагнути до єдності.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Єдність – це серцевина служіння християн Богу. Щоб

команда стала ефективною, їй просто необхідно знати
і застосовувати ці вірші на практиці, тобто необхідно
стати командою однодумців.

Вірш поділіть на 16 частин, кожну з них напишіть на
зворотному боці фігурок співробітників Павла. У про$
цесі вивчення прикріплюйте їх до мотузки.

Творча діяльність (15 хв.)
Скажіть дітям, що зараз у них буде можливість пов$

читися працювати разом, однією командою!
Розділіть учнів на 3$4 команди, дайте завдання: зро$

бити колаж на тему сьогоднішнього уроку «Єдність у
команді» чи «Команда однодумців».

Домашнє завдання (1$2 хв.)
1. Щоденне читання Біблії.
2. Вивчити ключовий вірш.
3. Виконати завдання в Робочому зошиті.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

У служінні Господу необхідно бути мужніми і міцни$
ми, долаючи перешкоди. Це нелегко, але Бог бажає ба$
чити нашу самовідданість.

Чи міцні ви в служінні Господу? Чи мужньо перено$
сите труднощі і невлаштованість, чи відразу кидаєте
служіння, не бажаючи проблем? Легко відмовитися
боротися з неприємностями і не ризикувати. Але ми
повинні пам’ятати, що наше покликання в подоланні
проблем, а не у відході від них. Моліться, щоб Господь
допоміг вам зрозуміти ці істини.

Історична довідка, біблійний словник

Агав – пророк з Єрусалима. Знаходячись в Антіо$
хійській церкві, пророчив голод (при імператорі Клав$
дії в 44 році). Тоді з Антіохії була послана допомога для
віруючих у Єрусалимі (Дії 11:27$30). Пізніше в Кесарії,
зв’язавши собі руки та ноги поясом апостола, Агав
пророчив Павлові арешт у Єрусалимі.

Мужність (грецьк. «тюмос») – у позитивному значенні
означає «цілковите самовладання», «усвідомлення вну$
трішньої сили і впевненість у собі у важких обставинах».

Підготовка наочних посібників

Візьміть листок зі старого ілюстрованого християнсь$
кого календаря. Наклейте на картон і розріжте на шма$
точки середнього розміру, щоб вийшов пазл$голово$
ломка. Приготуйте 2$3 комплекти такої головоломки.

Купіть чи самі виготовте велику листівку і конверт,
адресований вашій групі. У листівці напишіть біблій$
ний вірш.

Приготуйте гру «Смуга перешкод», потрібний рекві$
зит, призи, солодку воду і печиво.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Вітайте підлітків, будьте уважними до них.
Поговоріть про домашнє завдання: чи придумали во$

ни, що б хотіли зробити, щоб стати ближчими один до
одного. Які заходи, поїздки вони запропонують?

Час молитви (10 хв.)

На початку уроку помоліться ви і попросіть Божого
благословення на цей урок, на учнів, згадайте в мо$

литві також тих, кого немає на уроці. Просіть в Бога
мудрості у розумінні і застосуванні біблійної істини.
Також дякуйте за випробування, що зміцнюють віру
та вчать нас переносити страждання, як це роблять
добрі і мужні «воїни Христові».

Час співу (10 хв.)

Заспівайте пісню «Ти є скала мого спасіння». Запи$
тайте учнів, у чому виявилася до нас Божа любов?

Наприкінці уроку заспівайте пісню «Коли життя
тихо тече». Скажіть, що наша мужність у подоланні
перешкод і труднощів виявляється в прославлянні на$
шого Бога в будь$яких обставинах, як це робили всі
герої віри!

Повторення (7$10 хв.)

Розділіть клас на 2$3 команди.
Роздайте їм пазли і нехай вони разом складуть їх в

одну цілісну картинку.
Заохочуйте команду, що перша справилася з завдан$

ням.
Скажіть, що ми всі схожі на ці шматочки головолом$

ки – усі такі різні, але навіть без одного з них цілісної
картини не буде. Тільки коли ми разом, коли «складе$
ні» в єдину команду, тоді ми – сила і тоді ми здатні ра$
зом досягти чималих результатів!

Біблійна тема на уроці

Вступ (5 хв.)

� Чи бачили ви коли�небудь змагання з бігу з перешко�
дами чи марафонський біг? Запропонуйте класу розгля$
нути символ цього уроку. Там зображений спортсмен,
що наблизився до фінішної стрічки.

Завдання кожного бігуна – подолати всі перешкоди
на шляху і якомога швидше дістатися до фінішу.

Чи дійде спортсмен до фінішу і чи одержить нагоро$
ду, якщо, добігши до одної з перешкод, він махне ру$
кою і зійде з дистанції?

Звісно, ні, тому що нагороду одержує лише той, хто
здолав усі перешкоди.

Робота над темою (20$25 хв.)

Прочитайте разом з учнями Дії 21:1$14 і знайдіть від$
повіді на запитання:

� Де відбувається подія?

УРОК 

35 БУДЬ МІЦНИЙ ТА МУЖНІЙ

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були завжди міцні та мужні в служінні Йому

Ключовий вірш: «Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні» (1 Коринтян 16:13)

Мета: учні повинні зрозуміти важливість збереження твердості характеру і мужності в служінні Богу

Біблійна основа: Дії 21:1$14
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� Що говорили Павлові інші християни?
� Що пророчив апостолу пророк Агав?
� Про що свідчить апостолу Святий Дух (Дії 20:23)?
Проповідуючи Євангелію, апостол Павло зустрічає

великі випробування – «кайдани та муки». Господь пі$
клувався про Павла і підтримував його, але що ста$
неться в тій чи іншій місіонерській подорожі, Павло не
знав, це було приховано від нього. Єдине, про що гово$
рив Святий Дух – працю Павла будуть супроводжувати
страждання.

� Чому Павло рішуче і твердо говорить: «Я ні про що не
турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним» (Дії
20:24)?

Єдина мета, що ставив перед собою апостол – доне$
сти Євангелію про спасіння у Христі до кожної людини,
і якщо прийдеться постраждати чи вмерти за Христа –
він готовий прийняти це з радістю, тому що приготов$
лений до зустрічі з Христом.

� Як зіставити слова Дії 20:24 з Фил. 3:7�8? Відповідь
обґрунтуйте.

� Чому Павло вчинив саме так: залишив без уваги по�
передження про арешт і все ж таки пішов до Єрусали�
ма? Може, він вчинив нерозумно? Може, варто було
сховатися чи піти в інше місце, щоб і далі мати можли�
вість проповідувати? Вислухайте думку дітей вашого
класу.

Павло цілком вірив у те, що його життя в Божих ру$
ках. Усе, що Господь допускає в його житті, Павло
приймав з радістю і продовжував справу заради Хрис$
та, не лякаючись ворогів.

Його мужність далека від нерозсудливості чи фана$
тичної хоробрості, лише заради того, щоб пережити
адреналінове хвилювання. Зараз багато молодих лю$
дей жадають чогось екстремального у своєму житті.
Заради бажання полоскотати нерви вони готові на
все. Але Павло знав про мету: він – апостол особливо
обраний Господом, щоб свідчити про Христа аж до
краю землі, а не заради власного задоволення чи ко$
ристі (грошей, нагород, популярності). Він навчився
через страждання великому терпінню і мужності. Йо$
го характер став міцним, як сталь. Головне, долаючи
перешкоди, прагнути вперед: «Браття, я себе не вва$
жаю, що я досягнув. Та тільки, забуваючи те, що по$
заду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до ме$
ти за нагородою високого поклику Божого в Христі
Ісусі» (Фил. 3:13$14).

Практичне застосування (15 хв.)
� Чи міцні та мужні ми у своєму проходженні за Госпо�

дом?
� Чи готові ми, як Павло, сміливо йти вперед і не зупи�

нятися, коли нам важко чи проблеми тиснуть, чи хтось не
розуміє нас?

Проведіть обговорення ситуацій, щоб знайти пра$
вильний вихід.

1. Іван непогано співає, у нього гарний музичний
слух і його запросили в хор. Але, на першій же репети$
ції, Івана висміяли його однолітки. Іван зніяковів і пе$
рестав ходити в хор.

� Що порадити йому?

2. Інна вміє добре декламувати (читати напам’ять)
вірші і застосовує цей дар при кожній нагоді. Але якось
вона збилася і забула слова. Як їй здавалося – це було
ганьбою. Після такої невдачі вона вирішила більше не
читати вірші.

� Що порадити Інні?
3. Сергій має дар проповіді. Йому запропонували до$

помагати нести служіння в селі. Добратися туди можна
тільки електричкою, а потім ще через поле з півгодини
йти. Він засумнівався, його стривожили транспортні
труднощі.

� Що порадити йому?
Практичне завдання: Господь багатьом біблійним ге$

роям велів бути міцними і мужніми.
Повт. Зак. 31:7$8; Єг. 1:7 ___________________________
2 Хр. 32:7 _______________________________________________
1 Сам. 17 ____________________________________________________
1 Тим. 4:12 ______________________________________________
1 Кор. 16:13 ______________________________________________
Бог часто використовував для служіння Собі моло$

дих людей. І все, що їм потрібно було, це бути міцними
і мужніми, сміливо йти і долати перешкоди, а Бог буде
з ними і дарує перемогу!

Робота над ключовим віршем уроку (7$8 хв.)
Павло часто писав послання своїм співробітникам і

іншим церквам, у яких він підбадьорював, напоумляв і
вказував на гріхи, а також залишав їм багато побажань.

Уявіть, що сьогодні і нам прийшов лист від апостола
Павла.

� Що ж він бажає нам? Відкрийте конверт і прочитай$
те класу ключовий вірш. Вивчіть його.

Гра на вулиці (замість творчості) (30$35 хв.)
(після проведення заняття)

Гра «Смуга перешкод»
Якщо у вас є така можливість, вийдіть із класом на

вулицю, у парк чи на майданчик.
Скажіть, що завдання учнів – пройти смугу перешкод

і виконати завдання на кожному пункті.
$ Пункти придумайте самі, з огляду на вік і особли$

вості підлітків.
$ Залучіть собі на допомогу молодь, що буде стояти

на пунктах і контролювати ситуацію.
$ Розділіть клас на команди по 3 особи, і вони по

черзі нехай проходять «смугу перешкод».
Дійти до фінішу повинні всі команди, але нагороду

одержують ті, хто пройшов усі перешкоди.
Пропонуємо вам такі пункти.
1. Назвати всі книги Біблії.
2. Розказати 5 біблійних віршів.
3. Поскакати на скакалці.
4. Віджатися 10 разів від землі.
5. Заспівати пісню тощо.
Наприкінці гри почастуйте всіх солодкою водою і пе$

чивом.

Домашнє завдання  – (1?2 хв.)
1. Вивчити вірш.
2. Заповнювати щоденник.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Минулого уроку ви говорили дітям про мужність і стій$
кість у служінні Богу. На цьому занятті ваше завдання –
підбадьорити дітей і вказати їм на Помічника, Який по$
стійно готовий підтримувати Своїх дітей, підкріплювати
їхні сили, допомагати їм переборювати всі труднощі.

Прочитайте Дії 27. Зверніть увагу на те, як докладно
Лука описує подорож Павла з Кесарії до Рима. Метою
цієї розповіді було показати, що вірного Божого апос$
тола в його служінні направляла і підтримувала Божа
рука, допомога і захист приходили згори. В усьому
цьому було виконання Божої волі – Павло повинен
свідчити про Христа в Римі перед імператором.

Поведінка Павла на кораблі під час шторму стала
свідченням для всіх, хто ще не знав про Божий план
спасіння. Через усе, що сталося – збереження життя
276 в’язнів, спасіння з корабля, що розбивається хви$
лями, – Бог виявив Свою любов і милість до людей,
щоб Павло міг свідчити про Нього в Римі.

Чи можете ви сказати, що ваше життя знаходиться в
руках Небесного Отця? Чи ви більше сподіваєтеся на
власні сили або «зв’язки»?

Згадайте, коли останній раз ви відчували Божу допо$
могу і підтримку у вашому житті? Чи не забуваєте ви
подякувати Богу за Його допомогу?

Простежте на карті цю подорож Павла.

Історична довідка, біблійний словник

Уривок Дії 27:9$44 вважається найдетальнішим зві$
том в історії давніх морських подорожей. Описана
морська подорож відбувалася пізньої осені 59 року,
коли в Середземному морі погода ставала примхли$
вою, починався період штормів.

Вони сіли на корабель, «що пливсти мав біля місць
азійських», тобто недалеко від рідних місць Павла, і,
мабуть, мали намір перезимувати там.

З апостолом були Лука й Аристарх із Солуня. Сотник
полку Августа, Юлій, поводився з Павлом дуже друж$
ньо і йому «дозволив до друзів піти, та їхньої опіки заз$
нати» в Сидоні.

Восени вітер завжди дме з заходу, і ми читаємо про
зустрічні («супротивні») вітри, через які мандрівники
плили під прикриттям Кіпру й уздовж узбережжя «Кі$
лікії й Памфілії» до Лікійської Міри.

Там вони пересіли на олександрійський корабель, що
плив в Італію. «Днів багато помалу пливли», ось на$
решті вони досягли Кніду. Коли ж вітер не дозволив їм
увійти в гавань, вони продовжили плавання, повернув$
шись під прикриття островів Салмону і Кріту.

«І коли... насилу минули його», вони добралися до
місця, що зветься Доброю Пристанню. Павло попе$
реджав, що плавання стає небезпечним і може бути
«з перешкодами та з великим ущербком». Імовірно,
він був включений до «корабельної ради», бо був
досвідченим мандрівником (2 Кор. 11:25: «тричі роз$
бивсь корабель, ніч і день я пробув у глибочині мор$
ській») і мав природний дар керівника. Однак сот$
ник, що уособлював на кораблі головну владу,
більше довіряв стерничому і капітану корабля, ніж
словам Павла.

Оскільки пристань «була на зимівлю невигідна», во$
ни вирішили перезимувати у Фініку, розташованому в
південно$західній частині Кріту.

Подув південний вітер, і корабель відчалив. Усякий
подумав би, що це буде сприяти плаванню, але вийшло
так, що «незабаром ударив на них рвачкий вітер, що
зветься евроклідон» – північно$східний вітер. Від
грецького слова «евроклідон» у багатьох мовах похо$
дить слово «тайфун». Якийсь час людям удається ря$
туватися під прикриттям маленького острівця Клавди,
де вони змушені вжити екстрених заходів щодо своєї
безпеки. Наступні два тижні корабель носить хвилями
по «Адріятицькому морю» (Адріатичному морю), після
чого він зазнає аварії, а всіх людей викидає на острів
Меліта (у наші дні – Мальта).

Власник найбільших маєтків острова Публій приймає
Павла на три дні як свого гостя.

Події 28 розділу Дій стосуються подальшої подорожі
Павла до Рима. Суд кесаря ще не відбувся, тому на Ме$
літі Павло має відносну волю. Пробув він там 3 місяці.
Далі подорож продовжується на олександрійському
кораблі, «що мав знака братів Діоскурів».

Адрамітський корабель – корабель, що був приписа$
ний до Адрамітського порту (Адраміт – місто в Місії, на
південний захід від Троади).

Олександрійський корабель – зернове судно, що зна$
ходилося на службі в уряду; мало досить велику ванта$
жопідйомність (на борту знаходилося багато зерна і
276 чоловік).

УРОК 

36
Біблійна істина: Бог обіцяє нам Свою підтримку в будь$яких обставинах

Ключовий вірш: «Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються, 
тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів!» (Псалом 45(46):2$3)

Мета: учні повинні знати про те, що Бог завжди поруч у будь$яких обставинах життя

Біблійна основа: Дії 27:13$28:2

БОЖА ДОПОМОГА 
І ПІДТРИМКА
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Стерничий – стерновий, той, хто на судні стоїть за
стерном (кермом) і скеровує корабель.

Меліта – острів шириною бл. 14 км і довжиною 27 км
майже в 95 км від Сицилії.

Кітва – якір.
Мілина – неглибоке місце у воді, підводне узвишшя

дна, небезпечне для суден, обмілина.
Сидон – фінікійське портове місто, розташоване у

120 км на північ від м. Кесарії й у 40 км на північ від
м. Тиру.

Підготовка наочних посібників

Для Вступу заготуйте папір, кольорові олівці, фло$
мастери, акварельні фарби.

Виготовте з кольорового картону посібник «Кора$
бель»; на вітрилах напишіть слова з ключового вірша.

На окремих аркушах напишіть посилання для роботи
з Біблією.

Приготуйте папір і ручки для листа. Знайдіть мікро$
фон, він знадобиться вам для інтерв’ювання.

Якщо у вас чи ваших знайомих є відеокамера, ско$
ристайтеся цим, щоб записати роботу підлітків над
темою.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Зустрічаючи учнів, будьте привітні і дружелюбні. Ці$
кавтеся проблемами підлітків, тим, як складаються в
них стосунки з однокласниками в школі. Повторіть
вивчені біблійні вірші.

Час молитви (10 хв.)

Запропонуйте на початку уроку помолитися всім дів$
чатам.

Наприкінці уроку нехай помоляться всі хлопці. Подя$
куйте Господу за Його любов, за присутність у нашому
житті, за підтримку, що ми одержуємо від Нього що$
дня. Просіть у Бога віри і твердої надії на Нього в будь$
яких життєвих бурях і негодах.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню «Милосердний
Спасе».

Добре, якщо ви заспіваєте псалом «Коли життя тихо
тече», що тепер уже став християнською класикою.
Слова пісні співзвучні біблійній істині уроку.

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Роздайте учням аркуші паперу і кольорові олівці,
фломастери чи акварельні фарби.

Нехай вони намалюють картину за назвою «Мир і
спокій».

Дайте їм для роботи 10 хвилин. Потім – зберіть ма$
люнки і повісьте їх на дошці. Похваліть усіх за роботу,
тому що завдання це не просте: воно вимагає засто$
сування символів, абстрактних образів. Скажіть, що
кожен має право на самовираження і всі роботи чудові.
Буде непогано, якщо і вчитель зробить у цей час свій

малюнок. Це зблизить вас і учнів в обговоренні теми,
адже ви разом стали на одну сходинку.

Біблія вчить, що в нас є Небесний Отець, Який дарує
досконалий мир і спокій, допомогу і підтримку.

Робота над темою (20$25 хв.)

� Завдання 1
Запропонуйте студентам прочитати самостійно 27

розділ Дій.
Проведіть дослідження цього тексту у вигляді ін$

терв’ю, брати яке будете ви. Приготуйте собі мікрофон.
Було б дуже цікаво, якби ви зняли ваше інтерв’ю на ві$
део, щоб учні відчули реальність ситуації і поставилися
до цього завдання серйозніше. Після заняття можна
переглянути запис, у такий спосіб повторивши вивче$
ний матеріал.

Розподіліть між учнями ролі персонажів, що зустрі$
чаються в цій історії. Дайте час (3$5 хв.), щоб кожен
прочитав свої слова в уривку і підготував відповіді на
такі запитання:

$ Хто ви?
$ Чим займаєтеся?
$ Яка ваша роль у цій подорожі?
$ Ваші враження від катастрофи, у яку потрапили ви

і ваш корабель?
$ Ваше ставлення до апостола Павла?
Запитання ви можете додати чи змінити на свій роз$

суд. Головне, щоб ваше інтерв’ю не було занадто дов$
гим і втомливим.

Дійові особи: Павло, сотник, стерничий, власник ко$
рабля, вояки, моряки (корабельники), пасажири (хто$
небудь із в’язнів).

Після інтерв’ю похваліть підлітків за активність.

� Завдання 2
Підведіть підсумки історії, використовуючи карту

«Подорож Павла в Рим».
Нехай учні дадуть відповідь на такі запитання:
� У яку пору року відбувалася подорож?
� Що радив Павло стерничому і начальнику корабля?
� Чому сотник не послухав Павла?
� Яка подія є ключовою у цьому розділі? (Буря і спасін$

ня всіх людей Богом).
� Коли зникла всяка надія на спасіння?
� Чому Павло був упевнений, що ніхто не загине?
� Про що розповів Сам Господь апостолу в нічному ви�

дінні (Дії 23:11), а пізніше – через Свого Ангола (Дії
27:23�24)?

� Чому серед загального страху й апатії (ніхто не їв)
Павло був спокійним?

� Про яке Боже підбадьорення він повідомляє всім на
кораблі?

� Після яких слів усі підбадьорилися і почали приймати
поживу?

� Як була виявлена Божа допомога і підтримка?
� Як Господь допоміг усім (276 чоловікам), хто плив з

Павлом на кораблі?
� Як і чому змінилося ставлення сотника Юлія до

Павла?
� Чому Господь допустив такі випробування під час

подорожі до Рима? Як ці випробування співвідносять�
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ся з видінням Божим Ананію про служіння Павла (Дії
9:15�16)?

� У чому був упевнений апостол Павло, терплячи різні
випробування?

Павло не втрачав самовладання, тому що був упевне$
ний у Божій допомозі. Він знав про це зі Святого Пись$
ма і великого власного досвіду.

Апостола Павла в його служінні направляла Божа
рука. Господь завжди вчасно подавав йому Свою до$
помогу і підтримку. Божа воля була в тім, щоб Павло
доніс Добру Звістку Ісуса Христа від Єрусалима до Ри$
ма, тобто майже по всій імперії. Язичники повинні бу$
ли почути Звістку спасіння про Господа.

Під час подорожі на дорозі апостола постають різні
перешкоди: стихія, що розбушувалася, розбиття ко$
рабля, страх загибелі у морі або від рук воїнів. Але Бог
– Він є «допомога в недолях» (Пс. 45(46):2), Він кон$
тролює ситуацію і посилає Свою допомогу. Ніхто з 276
чоловік, що були на кораблі, не загинув. Бог зберіг як
свідчення всім їхнє життя за молитвою Свого вірного
слуги. Павло так і передає слова Ангола «Бог дарував
тобі всіх, хто з тобою пливе...»

Ми теж впевнені в тому, що це була Божа допомога.

Практичне застосування (10$12 хв.)
Роздайте групам посилання і запропонуйте їм з’яс$

увати, Ким (Яким) є наш Бог:
Буття 28:3; Левит 11:44; Повт. Зак. 5:26; Пс. 8; Пс.

26(27):1; Пс. 29(30); Пс. 46(47):3; Пс. 117(118); Пс.
138(139):1$14; Пс. 146(147):5; Іс. 40:10$11; Дан. 6:27.

Бог – наш всемогутній і всюдисущий Захисник і По$
мічник. І де б ми не знаходилися, Він – поруч, Він гото$
вий підтримати вірних Йому і надати допомогу, надію і
розраду.

Але багато християн усе$таки живуть у страху і сум$
нівах. Вони не відчувають чудесної Божої підтримки,
тому що не знають про неї чи не вірять у неї.

Наше завдання – відкрити їм очі і розказати про Ди$
вовижного Помічника в нашому житті.

� Які уроки з цієї історії ми можемо взяти для себе?
1. Цілком довіритися Богу і усвідомити, що ми – у ру$

ках Отця (Ів. 10:28$29).
2. Не дозволяти почуттю страху чи паніки оволодіти

нами, у молитві дозволити Господу вирішувати про$
блеми в нашому житті.

� Що значить для нас «бути в руках Бога Отця»?
1. Читати Його Слово – Біблію і мати впевненість і

абсолютну гарантію Божої присутності і допомоги у
будь$яких обставинах життя.

2. Виконувати заповіді Христа з Його ж допомогою.
3. Молитися.
4. Відвідувати церкву, недільну школу і свідчити усім

про Божу підтримку для тих, хто належить Йому.

Робота над ключовим віршем уроку (5$7 хв.)
Псалом 45(46) є одним з найвеличніших висловів

віри. Протягом всієї історії Бог був і залишається при$
тулком і захистом для Свого народу. Ніщо не в змозі
злякати народ Божий, адже наш Помічник – Господь.

Натхненний 45(46) Псалмом, Мартін Лютер написав
свій гімн «Господь – притулок, покров...».

Покажіть учням посібник «корабель» з написаним
віршем.

Зверніть увагу учнів на те, що корабель не може пли$
сти без вітрил, так і християнин не може жити без Бо$
га, без Його підтримки і щоденної допомоги.

Повторіть вірш кілька разів.

Додаткова робота (Творчість (лист) – 10 хв.)
Якщо у вас залишився час, запропонуйте учням напи$

сати лист. Роздайте папір і ручки. Нехай вони напишуть
лист християнину, що з якоїсь причини не бачить під$
тримки від Бога, і розкажуть про те, що ми маємо в Бозі.

Зберіть роботи. На наступному уроці ви нагородіть
учнів за найбільш вдалі твори.

Домашнє завдання (1 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Заповнювати молитовний щоденник.
3. Прочитати урок у Робочому зошиті.

«Бог для нас $ охорона 

та сила, допомога в недолях,

що часто трапляються, тому

не лякаємось ми, як

трясеться земля, і коли гори

зсуваються в серце морів!»

(Псалом 45(46):2$3)

О ГОСПОДИ,  ЯК ДОБРЕ,  ЩО Є ТИ

Коли на серці важко до знемоги,
Перепочинку хочеться тоді, –
В молитві я звертаюся до Бога,
Щоб сили дав у пору безнадій,
І Він прийде мені допомогти – 
О Господи, як добре, що є Ти.

Коли приніс усі гріхи до Тебе,
Спокути час сльозою оросив,
Я раптом впав під благодатним небом
В Твої обійми, наче блудний син,
Ти спас мене, бо кров'ю заплатив, –
О Господи, як добре, що є Ти.

Сергій Рачинець
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Уважно опрацюйте 5 розділ Послання до галатів.
Ви самі повинні розуміти, що воля, дарована нам

Господом, полягає в Його новій заповіді: «Любіть один
одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й
ви», тобто у вченні любові.

Віруючий повинен жити і керуватися нею (1 Кор.
13:1$8), вона є підставою його віри – «віри, що чинна
любов’ю»(Гал. 5:6).

Наскільки ви, як учитель недільної школи і лідер під$
літків, живете і керуєтеся у своєму житті вченням
Христа про любов? Чи пам’ятайте ви про те, що без
любові не буває терпіння? Вирощувати плід духу – ось
суть християнської волі (Гал. 5:22$23).

Складіть запитання на повторення для гри «Подорож
до острова». Кількість запитань для кожної команди
має відповідати кількості хвиль на малюнку.

Історична довідка, біблійний словник

В часи Павла назва Галатія застосовувалося або до
великої однойменної провінції в Азії, або до північної її
частини. Церква в Галатії була результатом місіонерсь$
кої праці апостола Павла. Він ставився до неї, як до
власних дітей (Гал. 4:19), через яких Павло терпів «му$
ки породу», і тому дуже улюблених.

У галатійських церквах виникла небезпечна ситуація:
юдеї, що увірували в Христа і ввійшли до громади, ста$
ли нав’язувати іншим християнам виконання Закону
Мойсея (обрізання). Таким чином, до спасіння за вірою
в Христа вони стали додавати виконання Закону.

Галати захиталися у своїх переконаннях, стали сумні$
ватися в спасінні по благодаті. Тоді Павло пише їм по$
слання, захищаючи Добру Звістку.

У розділах 5$6 Павло торкається теми справжньої
християнської волі, що є виконанням Христової запові$
ді любові.

Воля (свобода) – 1) незалежність, відсутність утисків
і обмежень, що зв’язують суспільно$політичне та
релігійне життя, діяльність усього суспільства або
окремих його членів; 2) стан того, хто не знаходиться
в ув’язненні, неволі. Відповідно до Біблії, звільнення
від гріха робить людину вільною для служіння Богу.

Тіло – тут у переносному значенні: людина, неміч,
слабкість людини, її земні пристрасті і потяги, прагнен$

ня і пожадливості; у такому контексті тіло включає і
плотське життя, протилежне духовному.

Пожадливість – палке бажання забороненого; чуттє$
вий тілесний потяг.

Підготовка наочних посібників

Виготовте посібник для повторення: на аркуші ватма$
ну позначте море. Зробіть два кораблики, відзначте
хвилями їхні маршрути (див. малюнок).

Принесіть на урок клітку з папугою чи канаркою. Якщо
такої можливості немає, – то ілюстрацію пташки в клітці.

Виготовте посібник «голуби» для вивчення ключово$
го вірша.

Приготуйте для предметного уроку клубок чи котуш$
ку ниток і ножиці.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть раніше, приготуйтеся до уроку. Зустрічайте
ваш клас радісно і привітно. Підтримуйте розмову,
виявляйте зацікавленість дитячими проблемами, за$
пропонуйте, якщо необхідно, свою допомогу і моли$
товну підтримку.

Час молитви (10 хв.)

Почніть заняття з молитви. Помоліться ви і попросіть
Божої присутності на вашому уроці й у серцях присутніх.

УРОК 

37 ВОЛЯ У ХРИСТІ

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми трималися волі, даної нам у Христі

Ключовий вірш: «Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, 
а любов'ю служити один одному!» (Галатів 5:13)

Мета: підлітки повинні розуміти, що суть істинної волі полягає у Христі

Біблійна основа: Римлян 6:5$23; Галатів 5
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Завершіть заняття молитвою. Нехай помоляться всі
бажаючі.

Час співу (10 хв.)

На початку уроку заспівайте пісню «Коли життя тихо
тече».

Після повторення минулої теми пропонуємо вам за$
співати пісню, яку ви співали минулого уроку «Мило$
сердний Спасе».

Наприкінці уроку заспівайте «Благослови Господа,
душе моя». Поміркуйте, за що ми можемо славити Гос$
пода після сьогоднішньої теми?

Повторення минулої теми (10 хв.)

Повісьте на дошці посібник з корабликами.
Розділіть клас на дві команди, закріпіть за кожною по

кораблику. Поясніть, що мета їхнього шляху – острів.
Завдання команд – відповідати на ваші запитання на

повторення; за кожну правильну відповідь команда
одержує право пересунути свій кораблик на 1 хвилю
ближче до острова.

Кораблики кріпляться на лінію за допомогою скотчу,
липкої стрічки чи кнопок.

Перемогла команда, яка першою дісталася до ост$
рова.

Нагородіть переможців.

Біблійна тема на уроці

Вступ (2$3 хв.)

Запитайте, у кого дома є папуги, канарки чи голуби.
Покажіть клітку з пташкою чи ілюстрацію.
� Як пташці живеться в клітці?
� Чи подобається їй її становище?
� Про що вона, швидше за все, мріє?
Напевно, кожна пташка мріє про волю, про вільний

політ у небесах. Адже для цього птахи були створені.
� Хто може звільнити пташку?
Хазяїн може відпустити її на волю.
� Що являє собою справжня воля?

Робота над темою (20 хв.)

За допомогою запропонованих запитань розберіть
тематику волі в Біблії.

� Хто дарував волю віруючому (Ів. 8:32, 36)?
Волю нам дарує Бог через Ісуса Христа (Дії 4:12).
� Про яку волю говорить Христос?
Істинну волю. Бог послав Сина Свого, Ісуса Христа,

Який звільнив нас від рабства гріха. Істину ми пізнаємо
з Письма.

� Що протиставлено волі?
Волі протиставлене «ярмо рабства». У Біблії ярмо є

символом гноблення. У Посланні до галатів ярмом на$
зиваються розпорядження Закону.

� Дайте визначення волі, згідно з Гал. 5:13.
Ця воля дарована Христом. Той, хто любить Христа і

йде слідом за Ним, повинен жити за законом вільної
людини – любов’ю служити своєму ближньому, брату.
У цьому суть істинної свободи.

� У чому суть «закону в одному слові» (Мт. 22:36�40; Мр.
12:30�31)?

«Люби». Тут Павло підкреслює, що суть Мойсеєвого
закону полягала не в обрізанні, а в любові. Тому, вико$
нуючи букву Закону, але «гризучи та поїдаючи один од$
ного», галати глибоко помилялися в духовних питаннях.

� Про який Закон говорить Павло в Гал. 5:2�4?
Про Закон Мойсея, що став для християн ярмом. Ви$

конувати Закон і додавати його виконання до благодаті
волі в Христі – рабство. Христос дарує волю в усьому.

� За юдейською традицією, як людина стає правед�
ною?

Юдеї вважали обов’язковим виконання Закону, у то$
му числі й обрізання. Вони сподівалися на спасіння
через виконання певних дій, тобто сподівалися на
власні справи, власні сили. Але Давид сказав, що
справжня воля не в жертвоприношеннях, а в послуху
і виконанні волі Божої (Псалом 39(40):7$9; 50(51):17$
21). Отже, наша воля полягає у виконанні волі Божої.
Це значить, що для Бога важливе не стільки букваль$
не приношення жертв, скільки віра і послух. Але це
було упущено юдеями.

� Завдяки чому одержуємо волю ми?
Християнин одержує волю за вірою в Ісуса Христа,

яку дає Святий Дух.
� Чому Закон стає ярмом рабства? Чи давало виконан�

ня обрізання (за Законом) волю?
� Що відбувається з людиною, що виправдана за ві�

рою?
Людина, що прийняла Христа, звільняється від кай$

данів Закону, тому що виправдовується вірою. Виправ$
дання вірою змінює таку людини і ззовні, і внутрішньо.
Тепер у ній живе Святий Дух (1 Кор. 3:16; 6:19), Який
змінює внутрішнє єство людини, духовно перетворюю$
чи її, змінюючи її звички, характер, світогляд і ставлен$
ня до людей, суспільства. Святий Дух служить джере$
лом сили, натхнення, зміцнює в немочах. Вияв роботи
Духа в людині видно в її ставленні до ближнього. Якщо
всі її вчинки пронизані любов’ю (1 Кор. 13:1$7), то він
чинить за Духом.

Практичне застосування (20 хв.)
Суть волі християнина викладена в словах Гал. 5:13 і

16. Якщо я всіма силами прагну відобразити у своєму
характері характер Бога, то, отже, я зрощую в собі плід
Духа. Наша залежність від Бога дає нам повну волю.

Нехай група відповість на запитання, ґрунтуючись на
віршах Гал. 5:13$26:

� Як користуватися волею, дарованою Христом?
Жити за Духом. Чинити за Духом. Ростити у своєму

характері плід Духа (Гал. 5:22$23).
� Як я можу плекати у своєму характері плід Духа, що

виявляється в служінні іншим з любов’ю?
Дайте час для роботи, а потім запитайте підлітків, до

яких висновків вони прийшли.
Для закріплення матеріалу можна скористатися таким

наочним прикладом, що яскраво демонструє, що таке
воля і що таке кайдани, які прив’язують людину до гріха.

Для участі в цьому досліді виберіть добровольця
(краще, якщо це буде ваш помічник). Посадіть його на
стілець і прив’яжіть його руки до стільця. Запитайте
групу: якщо руки цієї людини міцно зв’язати ниткою,
чи зможе він звільнитися? (Запропонуйте помічнику
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розірвати нитку). Це йому буде легко зробити, тому що
одинарна нитка не міцна.

А тепер зробіть таке: виток за витком обмотуйте ру$
ки учасника досліду, потім ноги. Прив’яжіть його тулуб
до стільця, потім поверніться до рук, повторюйте це
доти, поки не побачите, що він не зможе розірвати нит$
ки. (Коли будете обмотувати, то не занадто стискуйте
його руки нитками.) Чим більше витків, тим менше в
нього можливості звільнитися.

Тепер запропонуйте учаснику досліду розірвати нит$
ки. Звичайно, йому це не вдасться, тому що нитки бу$
дуть міцно тримати його. Зрозуміло, коли ниток бага$
то, вони зв’язують людину, як кайдани.

Скажіть, що таке відбувається й у духовному житті:
дозволивши гріхові діяти, можна втратити волю. Лю$
дина не може відірвати себе від стільця, вона здатна
пересуватися тільки разом з ним. Якщо для більшої на$
очності на стілець повісити табличку «гріх», то все ста$
не зрозуміло: людина «прив’язана до гріха».

Але Бог любить людину, і, пославши у світ Христа,
звільнив нас від влади гріха. Коли людина усвідомлює
своє тяжке становище і приймає вірою Христа як сво$
го Спасителя, вона стає вільною, гріх більше не зв’язує
її (розріжте ножицями нитки$«кайдани»). Запитайте
колишнього «бранця»: «А тепер ти вільний? Чи щасли$
вий ти?» Ви, безсумнівно, почуєте радісну відповідь:
«Так!» Яке щастя мати волю!

Волю нам дарує Бог. Ісус Христос сказав: «... і пізна$
єте правду, – а правда вас вільними зробить!» (Ів. 8:32)

і ще: «Коли Син, отже, зробить вас вільними, то, спра$
вді, ви будете вільні» (Ів. 8:36).

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
� У Христі віруючі мають повну волю. Але волю для

чого? Для догоджання тілу, виконання своїх гріховних,
часом похітливих бажань? Можливо, щоб нам любити і
самого себе (егоїзм)?

Ні, апостол Павло як би каже тут: «Не використовуй$
те вашу свободу у власних егоїстичних інтересах, але
служіть любов’ю один одному».

Бог дарує повну волю, щоб у нас зростала любов (Ів.
3:16), бо якщо її немає – немає і плоду. Яблуко не мо$
же мати тільки оболонку без м’якоті і серцевини. Це
неможливо. Ісус звільнив нас від рабства гріха, і ми
стали істинно вільні (Ів. 8:36). Господь вкладає в нас
Свою любов, і Його любов спонукає нас любити інших,
любити жертовно, служачи їм (Ів. 15:8$17).

Прикріпіть до дошки паперових «голубів» зі словами
ключового вірша на кожному (див. малюнок нижче).

Повторіть з класом вірш кілька разів, а потім нехай
ті, хто хоче, спробують розказати його напам’ять. Зао$
хочуйте тих, хто вивчить швидше.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Вивчити ключовий вірш.
2. Оцінити, чи вільний ти і як використовуєш свою

волю. Спостереження записати в блокнот.
3. Прочитати урок у Робочому зошиті.
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Ідея до ключового вірша:
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ретельно опрацюйте матеріал уроку. Розберіть до$
даткові посилання, що придадуться вам у розкритті те$
ми: Гал. 5:22$23; 1 Кор. 8; 10:23$33; Дії 15.

Ми повинні дбати про те, щоб не стати спокусою
для духовно слабких і немічних. Може, ви не бачите
нічого гріховного у вживанні косметики чи носінні
прикрас. І якщо вони для вас не важливіші чи не до$
рожчі за ваш взірець християнської поведінки і доб$
ре ім’я, тоді ви без особливих проблем зможете від$
мовитися від того, що легко може стати спокусою
для інших. Якщо ж відмова від цього викликає у ва$
шому серці шквал протесту і обурення, якщо ви не
дбаєте про те, щоб не стати спотиканням, значить у
вашому серці живе гордість і небажання упокорити$
ся. Тоді варто задуматися, що у вашому серці на пер$
шому місці? І як щодо слухняності Спасителеві, що
сказав: «Від спокус горе світові, – бо мусять спокуси
прийти; надто горе людині, що від неї приходить спо$
куса!» (Мт. 18:7)?

Історична довідка, біблійний словник

Під час першоапостольської церкви громада вірую$
чих була справжньою родиною, поєднаною за допо$
могою крові Ісуса. У ній відбувалися спільні трапези,
що були виразом сімейного спілкування. Під час цих
трапез також святкували щоразу Вечерю Господню
(1 Кор. 11:20). Кожен віруючий по можливості при$
носив їжу для загального столу: одні несли, не заду$
муючись, м’ясні страви, інші – тільки овочі, боячись
опоганитися ненавмисно ідоложертовним м’ясом,
купленим на ринку.

Хто був міцний у вірі і розумів, що ідол – ніщо, їв усе,
не боячись опоганитися, будучи впевнений, що їжа
очищається молитвою. Інші, а особливо віруючі з юде$
їв, вважали таку їжу ритуально нечистою, опоганеною,
і тим самим ставили під сумнів приналежність до Ісуса
тих братів, що були «вільні» їсти все. Звідси виникали
суперечки й осудження, ставилися під питання взагалі
спільні трапези і можливість взаємно визнавати один в
одному братів.

Апостол Павло пояснює, що Бог прийняв і тих, і ін$
ших: і «сильних» у вірі, і «слабких»; усі, у суті – над$

бання Христа, тільки Він має право судити про їхню
цінність. Усяке презирство та осуд – заборонені і
небезпечні.

Інше питання, якого торкається Павло – не бути спо$
тиканням. Кожен повинен чинити за християнською
любов’ю. Якщо що$небудь у тобі є для брата спотикан$
ням, краще пожертвуй своєю волею, щоб не привести
його до духовної загибелі.

Спотикання (від «спотикнутися») – зустріти пере$
шкоду, що примушує зупинитися, або і впасти.

Лицемірство – поведінка, що прикриває нещирість,
зловмисність; лукавство; двоякість.

Компроміс – угода на основі взаємних поступок; при$
стосовництво; угода, пов’язана з відмовою від особис$
тих переконань і знаходженням спільних інтересів.

Немічний у вірі – тут: людина, що увірувала в Христа,
але яка ще не зміцнилася в благодаті Божій (1 Кор. 3:2;
Євр. 5:12).

Спокуса, вводити в спокусу – в основі цього поняття
лежить уявлення про перешкоду на шляху, що збиває
з толку, зупиняє чи приводить до падіння.

Спокушати – подавати привід, захоплювати, схиляти
до гріха.

Кашрут – єврейські дієтарні закони, що ґрунтуються
на книзі Левит.

Підготовка наочних посібників

Для гри знадобляться: склянки, чашки і пов’язки на
очі для гравців.

Напишіть на картках слова: «спокуса», «спотикан$
ня», «лицемірство», «компроміс». Картки знадоблять$
ся для роботи над темою.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Зустрічайте своїх учнів привітно, цікавтеся їхнім жит$
тям, успіхами в навчанні. Обговоріть домашнє завдан$
ня: як підлітки зрозуміли тему – чи вільні вони і на що
використовують свою свободу?

Час молитви (10 хв.)

Попросіть в Господа благословення, щоб Дух Святий
наповняв на цьому занятті серце кожного.

УРОК 
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Біблійна істина: Бог попереджує християн, щоб вони не були спотиканням для інших

Ключовий вірш: «Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати
братові спотикання та спокуси» (Римлян 14:13)

Мета: учні повинні знати, що їм варто тримати під контролем свої вчинки і поведінку, щоб не подавати іншим
приводу до спотикання чи спокуси

Біблійна основа: Римлян 14:13$21

НЕ БУДЬ СПОТИКАННЯМ
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Наприкінці уроку помоліться, щоб жоден з вас не був
спокусою для інших людей.

Подякуйте Господу за те, що Він пояснив класу, як
уникати спокус.

Час співу (10 хв.)

Нехай на цьому уроці учні виберуть 2$3 пісні на
свій розсуд. Скажіть, що їхнє завдання – керувати
прославленням. Дайте час для вибору пісенного ре$
пертуару.

Біблійна тема на уроці

Вступ (2$3 хв.)

Почніть урок з такої історії. Один сліпий завжди сидів
на перехресті вулиць, тримаючи палаючий ліхтар. На$
решті його запитали, навіщо йому ліхтар, адже він ні$
чого не бачить. І тоді він відповів: «Щоб люди не спо$
тикалися об мене»...

Справді, сліпій людині не потрібний ліхтар! Але, три$
маючи його перед собою, він робить набагато більше,
ніж здається: по$перше, він освітлює шлях іншим лю$
дям; по$друге, він зберігає себе від лиха, тому що інші
могли його не помітити і ненавмисно зачепити чи вда$
рити, спіткнутися об нього; по$третє, він робив усе,
щоб нікого не призвести до падіння.

Робота над темою (20$25 хв.)

Обговорюючи з учнями тему, прикріплюйте по ходу
на дошці картки зі словами.

� У чому суть християнської волі? (Коротко повторіть
матеріал минулого уроку).

� Чим же врівноважується християнська воля?
Безумовною любов’ю.
� У чому суть такої любові? (Прочитайте 1 Кор. 13 і

зробіть висновок).
У прийнятті іншої людини такою, якою вона є, із усі$

ма недоліками й усім, що нам у ній не подобається. «Я
люблю і приймаю тебе таким, як ти є, незважаючи ні на
що,» – так говорить любов, що не ставить умов.

Тепер прочитайте Рим. 14:13$19. Чи може засуджува$
ти іншого людина, що любить безумовною любов’ю?
(Вислухайте відповіді.)

� Чому апостол Павло пише «не будемо більше осуджу�
вати один одного»? Невже віруючі осуджували один од�
ного, як судять у суді?

Виявляється, так. Таке траплялося і трапляється в
церкві.

� Чому так відбувається?
Апостол Павло у своєму 1 Посланні до коринтян, у

3 розділі називає принаймні три рівні духовні слабо$
сті християн. Одні – немічні у вірі; інші – немовлята;
треті – слабкі. Віруючі в церкві знаходяться на різних
духовних рівнях, і головне в нашому житті – з лю$
бов’ю приймати їх і любов’ю служити один одному.
Можливо, одною з причин осуду саме і став недо$
статній духовний рівень християн. Цілком імовірно,
немічні віруючі часів Павла, боячись з’їсти що$небудь
ідоложертовне, зовсім відмовлялися від м’яса. Але
їхнє рішення не їсти м’яса не давало їм права засу$
джувати інших.

� Чи може власний осуд стати спотиканням для інших?
Ніхто не має права засуджувати кого$небудь, виноси$

ти вирок – тільки Бог має таке право. Людське знання
обмежене, і неправильна оцінка поведінки іншого мо$
же вгасити його віру, а то і зовсім привести до духов$
ної загибелі.

� Про який «сум» каже Павло в Рим. 14:15?
Розкажіть учням про те, що для християн$юдеїв це

питання стояло особливо гостро. Юдеї були виховані
на законі про чисту їжу (кашрут), і тепер їм треба було
засвоїти, що в Христі їм дарована повна воля, у тому
числі й у тому, що стосується їжі. Тому на апостольсь$
кому соборі в Єрусалимі (48$49 р. по Р.Х.) було прий$
нято спільне рішення: можна їсти все, крім ідоложер$
товного (того, що приноситься в дар ідолам), задуше$
нини і крові (Дії 15:29).

Але ця свобода – ще не все. Головне – не погубити
своєю свободою немічного брата. Краще утриматися
від чого$небудь, з любов’ю в серці роблячи це для Гос$
пода, ніж навмисно виставляти свою свободу.

Уявіть собі часи перших християн: ті з язичників, що
увірували в Христа, вже не відвідують капища ідолів,
не беруть участі у язичницьких бенкетах, тому що в
Христі знайшли повну волю від рабства гріха. Але ось
новонавернений християнин, проходячи повз язич$
ницький храм, раптом зауважує там свого брата за ві$
рою, досвідченого і ревного християнина. Цілком імо$
вірно, що той брат прийшов сюди сіяти Слово Боже,
але що відбувається в душі «немовляти у Христі»? Він
робить свої висновки. «Якщо брат мій чинить таке, то і
я можу чинити також...».

� Як має чинити той, хто, користуючись волею в Христі,
усвідомлює, що брат його може «спіткнутися»?

По любові така людина повинна пожертвувати своєю
волею в Христі, щоб не давати новонаверненому бра$
тові приводу до спотикання чи спокуси.

Любов виявляється в упокоренні своїх бажань і до$
годжанні не собі, а брату за вірою. Павло вказує і на те,
щоб нашими вчинками не було зневажене те добре, що
ми робимо. Краще, якщо цей духовно зрілий брат чи
сестра оберуть інше місце й інший час для свідчення
про Христа. Не слід зливатися з язичницькою культу$
рою й обрядами, треба, навпаки, відмежовуватися.

� До чого може привести впертість?
До духовної загибелі слабшого брата.
� Що ще може стати причиною духовної загибелі «слаб�

кого у вірі»?
Лицемірство, компроміси, нерозумне користування

християнською свободою. Про те, що собою являє
справжня християнська воля, ми говорили на минуло$
му занятті і сьогодні вже повторювали.

� Що таке лицемірство? Як воно може виявлятися в по�
ведінці християн? (наведіть дані біблійного словника).

Своєю поведінкою лицемір прикриває нещирість,
зловмисність своїх вчинків, поглядів, прикидаючись
людиною доброчесною і щиросердою. В церкві він –
справжній християнин, бере участь у служінні, всім ус$
міхається, але на роботі, дома, серед невіруючих – це
зовсім інша людина, яка немов і не чула про Христа.
Так йому зручніше жити – заради кар’єри, зарплати,
щоб уникнути зайвих тривог, турбот.



Я – посланник Христа для мого покоління 119

На жаль, є такі християни$лицеміри. Трапиться йому
побачити в церкві свого знайомого, товариша по служ$
бі чи сусіда, і ось яка реакція: «Як, ти – християнин?!
Ну, якщо всі християни такі, то я не хочу бути христия$
нином!» Так лицемірство стає причиною духовної заги$
белі не тільки слабких у вірі, але і нехристиян.

� Що таке компроміси? Як вони виявляються в житті ві�
руючого? Чи можна віруючому в Христа йти на компроміс
зі світом?

Іноді віруючі так захоплюються погонею за «ловом
душ», що непомітно поступаються своїми христи$
янськими переконаннями. Християнські принципи від$
кладаються убік і переймаються принципи, за якими
живе цей гріховний світ. Виправдують себе такі люди,
як правило, словами: «Для всіх я був усе, щоб спасти
бодай деяких» (1 Кор. 9:19$22). Так, але треба зазначи$
ти, що Павло ніколи не йшов на компроміс з гріхом чи
усім грішним світом, він «вважав усе за сміття, щоб
придбати Христа» (Фил. 3:8).

� У чому може виявлятися наше угодовство зі світом?
Нехай висловлять свою точку зору підлітки. Угода чи
домовленість зі світом для християн – це:

� використання світських, далеких християнам ме$
тодів у євангелізації, навчанні, служінні тощо;

� злиття, змішування християнської культури зі світ$
ською;

� небажання відстоювати християнські цінності тощо.
Зазвичай люди, що поступаються своїми принципа$

ми, кажуть: «Я не хочу бути “білою вороною”». Але са$
ме такий спосіб життя і приводить до спотикання,
адже люди цього світу дуже добре знають, чого не
можна робити християнам. А помітивши вас у середо$
вищі собі подібних, скажуть: «У вас що, усі такі хрис$
тияни? Чим же ви відрізняєтеся від нас?!»

� Що протиставляється спотиканню (Рим. 14:17�18)? 
Праведність, мир і радість у Святому Дусі. Головне –

у задоволенні не матеріальних чи фізичних, а духовних
запитів і потреб.

� До чого веде лицемірство?
Коли віруючий іде на різні компроміси з нехристи$

янським світом, веде подвійне, лицемірне життя, неро$
зумно користується своєю волею в Христі, він втрачає
душевний мир, спокій, і вже не може мати радості у
Святому Дусі. Він не шукає Царства Божого і не живе
праведним і благочестивим життям. Втрата христи$
янської радості веде до зневіри і депресії. Людина за$
микається в собі, їй ніколи подумати про Христа і слу$
жіння іншим людям. Це стає серйозною проблемою.
Так непомітно віруючий відпадає від Божої благодаті.

� Чим ми повинні служити Христу у своєму житті?
Ділитися радістю з навколишніми, взаємозбагачую$

чись радістю спасіння у Христі.
Нести серцям, сповненим тривоги і страху, мир у Хри$

сті – досконалий Божий мир, умиротворення, спокій.
� До чого закликає нас апостол Павло (Рим. 14:19)?
До миру і до зміцнення один одного, до того, що слу$

жить для збудування, а не для руйнування.

Практичне застосування (8$10 хв.)
Перш за все  ми повинні стежити самі за собою, щоб

нікому не бути спотиканням. А якщо щось і зробили,

що образило та вразило іншого, негайно повинні зізна$
тися у цьому перед постраждалим (Мт. 5:23$24) і по$
просити прощення у Бога (1 Ів. 1:9). Проблема не в
братові (чи сестрі), що спотикається, а в тому, хто
призводить його до спотикання. Будьмо обережними,
щоб не стати спотиканням для інших!

� Виходячи з усього сказаного, до яких висновків мож�
на прийти? Як варто чинити, щоб не бути спотиканням
для інших?

☛ Праведно ходити перед Богом.
☛ Мати мир і радість у Святому Дусі, ділитися ними

з людьми.
☛ Служити Христу.
І, як підсумок, ми робимо бажане Богу і маємо схва$

лення людей.
� Якою має бути наша поведінка, згідно з 1 Кор.

10:31�33?
✧ Усе, що ми робимо, потрібно робити для слави

Божої;
✧ для духовної користі і збагачення інших.

Гра (ілюстрація біблійної істини) (15 хв.)
Приготуйте в класі вузьку «доріжку», розставте на

ній склянки різних розмірів і на різній відстані. Вибе$
ріть 3$4 бажаючих взяти участь у грі.

Поясніть їм правила: потрібно по черзі пройти до$
ріжку, не зачепивши склянки чи навколишніх. Дайте
учасникам час для тренування. Потім зав’яжіть їм очі,
підведіть до доріжки з перешкодами, поставте в коло$
ну одного за одним і скомандуйте: «Приготуйтеся,
перший – пішов!», потім дайте команду наступному,
щоб вони йшли один за одним. Нехай інші учні підба$
дьорюють їх. Але головне у тому, що як тільки ви
зав’яжете їм очі і відведете на вихідну позицію, поміч$
ник забере всі склянки. Кожен буде йти обережно, на$
магаючись нічого і нікого не зачепити і не зашкодити.
Тільки після проходження смуги ви дозволите їм зня$
ти з очей пов’язки.

Підбийте підсумок гри: це наочний приклад того,
якими обережними й обачними ми маємо бути в жит$
ті, щоб не стати спотиканням для інших. Як би нам не
було образливо чи яким би незрозумілим це не здава$
лося, потрібно з обережністю робити свої вчинки: го$
ворити, обмірковуючи слова; спілкуватися чемно і
спокійно, одягатися, ретельно підбираючи одяг. І ще
багато чого іншого потрібно враховувати, щоб не да$
ти спокуси віруючим чи невіруючим.

Робота над ключовим віршем уроку (10 хв.)
Напишіть ключовий вірш на дошці. Запитайте учнів,

що він означає?
Наше першорядне завдання – стежити, чи не пода$

ємо ми кому$небудь спокуси, а не дивитися, що гідне
осуду! Головне, щоб у наших взаєминах виявлялася
любов до ближнього.

Вивчіть з учнями ключовий вірш уроку.

Домашнє завдання (2 хв.)
1. Заповнювати молитовний щоденник.
2. Прочитати урок у Робочому зошиті.
3. Повторити всі вивчені біблійні вірші циклу.



120 Книга лідера

Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Це – заключний урок циклу «Я посланник Христа для
свого покоління». Всі (ваша група і ви) повинні будуть
постаратися проаналізувати свою працю за цей період,
наскільки ви були активні у своєму проходженні за
Господом, як змінилося ваше життя, які якості характе$
ру допоміг вам сформувати чи відродити цей цикл, ко$
му ви допомогли прийняти Христа як особистого Спа$
сителя?

Прочитайте всі посилання, що будуть розглянуті в
ході уроку.

Історична довідка, біблійний словник

Прочитайте Дії 11:19$26. Зверніть увагу на те, що ро$
били перші послідовники Христа і чому вони були наз$
вані «християнами»: «І збирались у Церкві вони цілий
рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш хри$
стиянами названо учнів» (Дії 11:26). Цікаво, що саме
тут учні вперше стали називатися християнами. А в
Діях 14:28 члени Антіохійської церкви названі учнями,
тобто тими, хто прагне вчитися, постійно вдосконалю$
ватися. Таке ж саме значення цього слова й у грецькій
мові. Отже, християнин – це той, хто постійно вчиться
в Христа, зростаючи в пізнанні Його благодаті, йде слі$
дом за Ним за будь$яких обставин.

Слово «християнин» зустрічається в Новому Заповіті
ще тільки двічі: Дії 26:28, 1 Петр. 4:16.

Антіохія Сирійська (сучасна Анталья) – місто, розта$
шоване на 483 км північніше від Єрусалима, на кордо$
ні Туреччини і Сирії. Це найбільш знамените з 16 міст,
що мали ім’я Антіохія. Засноване сирійським волода$
рем Селевком І (312$280 р. до Р.Х.) і назване ним на
честь його батька. Розташоване між гірськими хребта$
ми Лівану і Тавру в родючій заплаві ріки Оронт у 32 км
на схід від Середземного моря.

Християнин – послідовник Христа, Його учень.

Підготовка наочних посібників

Приготуйте картки за кількістю учнів. Частину з них
позначте наклейками чи малюнками. Ті, кому діста$
нуться картки з позначками, будуть молитися перед
уроком.

Принесіть на вступ 2 квітки: живу і штучну (чи 2
яблука – муляж і справжнє).

Зробіть копії тестів для повторення.

Напишіть посилання (10$12) вивчених біблійних вір$
шів на картках. На інших картках напишіть слова з біб$
лійних істин.

Приготуйте все необхідне для заключного свята (со$
лодку воду чи чай, печиво, цукерки тощо). Добре, як$
що ви зможете кожному купити красиву свічу як сим$
вол світла любові Христа чи виготовити і підписати
листівку кожному учневі.

Хід уроку

Привітання (5 хв.)

Прийдіть раніше, приготуйте потрібні матеріали і по$
сібники, а також призи і солодкий стіл. Включіть музи$
ку. Зустрічайте підлітків з радістю.

Час молитви (10 хв.)

Перед початком уроку роздайте дітям картки, щоб
визначити, хто буде молитися на початку заняття. За$
пропонуйте подякувати в молитвах Богу і попросити
Його благословення на цей підсумковий урок.

Наприкінці уроку нехай помоляться всі бажаючі.

Час співу (10 хв.)

На цей урок виберіть такі пісні, що відомі всім уч$
ням і в яких прославляється Бог і висловлюється
вдячність.

Біблійна тема на уроці

Вступ (10 хв.)

Принесіть на урок приготовлені квіти (яблука).
Покажіть їх і запитайте, у чому між ними різниця?
Один з предметів справжній, а інший – штучний.
У нашому житті ми часто бачимо, що справжні, якіс$

ні речі, на жаль, завжди супроводжуються підробками.
Наприклад:

� натуральна шкіра і шкірзамінник;
� кава – справжня і сурогат;
� італійські туфлі і підробка;
� справжня любов і обман;
� справжній християнин і формальний (номінальний).
Усі ці приклади показують нам ось що:
1. Оригінал і підробка на перший погляд дуже схожі;
2. Розходження між ними виявиться відразу, як тіль$

ки перевірити їх на ділі, спробувати їх.

УРОК 

39
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були справжніми Його послідовниками – християнами

Ключовий вірш: «...Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете» (Івана 8:31)

Мета: учні повинні зрозуміти, що Бог обрав їх бути Його послідовниками серед невіруючого світу

Біблійна основа: Дії 11:19$30

ЧОМУ САМЕ Я?
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Віра в Бога теж буває двох видів: справжня і тільки
напоказ (удавана).

� Яким же повинен бути справжній християнин?
Нехай клас відповість; відповіді запишіть на дошці.

Робота над темою (20 хв.)

� Чи не бувало так, що, коли нам дають яке�небудь до�
ручення, ми про себе бурмочемо: «Чому саме я?»

Так, здебільшого, реагують люди на обставини, особ$
ливо коли перед ним щось незвідане. Коли ми розпочи$
нали цей цикл уроків, то не знали, що значить «бути по$
сланником Христа для свого покоління». Але вивчивши
так багато істин і застосовуючи їх у своєму житті, вже
не дамо місця у своїх думках підступному запитанню:
«Чому саме я?». Тому що це очевидно: Бог обрав тебе,
щоб ти був християнином і ніс Його любов і спасіння у
світ розчарування і невір’я. Посланник Христа повинен
бути справжнім християнином, чи не так?

� Завдання 1
Розглянути і вибрати якості, що відносяться до виз$

начення «справжній християнин». Проаналізуйте, чи
розкривають вони це поняття, і поясніть, чому одні
визначення є правильними, а інші – ні.

Анкета
Християнин – це той, хто...
� народився в християнській родині;
� прийняв хрещення (неважливо, у дитячому чи у

зрілому віці);
� знаходиться в спілкуванні з Богом і з віруючими;
� завжди впевнений у своїй правоті і знає, що ніко$

ли не помиляється;
� відокремився від світу і живе в самоті з Богом;
� веде високоморальний спосіб життя;
� молиться;
� намагається у своєму житті виконувати Христові

заповіді;
� не шукає слави собі, але всю славу віддає Богу;
� досліджує Біблію і живе відповідно до Святого

Письма;
� відвідує церкву;
� святкує всі християнські свята і тільки в ці дні бу$

ває в церкві;
� виконує церковні обряди;
� прагне з любов’ю служити іншим;
� робить добрі справи.
Потім нехай учні напишуть на листочках характерис$

тику справжнього християнина, як розуміють вони. Об$
говоріть написане.

� Чому християнин так названий? Від грецького слова
«Христос» («Месія», «Посланник»), таким чином, той,
хто вірує в Христа, має Його ім’я. Але, не знаючи Хрис$
та, людина не може бути справжнім християнином.

Можна народитися в християнській родині, але це не
значить бути християнином, тому що приналежність Гос$
поду не передається в спадщину чи генетично.

Можна дотримуватися всіх християнських обрядів і
свят, піти від світської марноти в монастир, але не ста$
ти християнином, тому що християнство – це не при$
мушення, а стиль життя і живе спілкування з Госпо$

дом. Християнин – це людина, що випромінює Христо$
ву любов, зігріваючи нею інших.

Після того, як учні дадуть правильні визначення
«справжнього християнина», запитайте, які з цих якос$
тей вони можуть назвати як властиві їм.

Тільки та людина, що живе у світлі істини Слова Бо$
жого і визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасите$
лем, а також виконує волю Божу – може називатися
християнином, тому що тоді вона правильно відобра$
жає в собі образ Господа Ісуса Христа.

� Завдання 2
Протягом цього циклу уроків ми розглядали деякі з

якостей характеру, властивих Ісусу Христу. Ми вчили$
ся виробляти і виховувати в собі характер Христа. Зга$
дайте і запишіть ці якості характеру, над якими ми
працювали в цьому семестрі.

У вашої групи має вийти приблизно такий список з
22 елементів:

1) християни спілкуються з Богом і один з одним;
2) постійно прославляють Бога своїм життям;
3) вивчають Боже Слово;
4) ведуть активне молитовне життя;
5) борються з різними спокусами, прагнуть святості;
6) вони надійні в дружбі;
7) мають тверду віру;
8) гостинні;
9) у повній готовності очікують приходу Господа;
10) свідчать навколишнім людям про Ісуса не тільки

словесно, але і своїм життям;
11) завжди вдячні Богу за Його участь і дію в їхньо$

му житті;
12) трудяться на ниві Божій тими дарами, які дав їм

Господь;
13) служать Богу матеріально, розумно використову$

ють фінанси;
14) коряться Господу в усьому;
15) готові переносити страждання за віру в Бога;
16) завжди чесні;
17) мають живе спілкування з Господом;
18) вірні Богу незалежно від життєвих обставин;
19) прагнуть до єдності в досягненні мети, що поста$

вив Господь;
20) проходять своє «поприще» з радісною вірою в

Христа;
21) розумно використовують свою християнську

свободу;
22) обачно поводяться, щоб не давати приводу до

спотикання ні віруючим, ні невіруючим.
Коли ви згадайте і назвете всі ці якості характеру, не�

хай учні поділяться тим, які зміни сталися в їхньому ду�
ховному житті завдяки цьому циклу занять. Над чим іще
необхідно працювати, і як група може допомогти в цьому?

Робота над ключовим віршем уроку (5 хв.)
Скажіть, що це і є спосіб бути справжнім християни$

ном – перебувати в слові Божому цілком і повністю.

Завдання на повторення (40 хв.)
Прикріпіть «Сонце» на дошку (див. малюнок) у ході

роботи приєднуйте до нього «промені». Промені – це
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картки з завданнями. Перед грою прочитайте текст з
Мал. 4:2: «А для вас, хто Ймення Мойого боїться, зій$
де Сонце Правди». У цьому вірші говориться про Ісуса
як про Сонце Правди, тому ми візьмемо символ з вір$
ша й обіграємо його. У центрі напишіть: «Я – послан$
ник Христа», а потім прикріплюйте
промені з написами.

Ми з вами всі прагнемо бути
справжніми християнами і роз$
повідати про Христа там, де ми
вчимося, живемо. Проаналізує$
мо, яких успіхів ми досягли.

� Картка$промінь 1:
� Посланник Ісуса Христа знає біблійні історії.
Роздайте учням завдання для повторення біблійних

історій (по одній на двох учнів) і дайте їм час для робо$
ти над тестами.

� Картка$промінь 2:
� Посланник Ісуса Христа знає Слово Боже на�

пам’ять.
Розділіть клас на 2 команди, розкладіть на столі

картки (10$12 віршів) з написаними на них посилання$
ми біблійних віршів.

Нехай від кожної команди вийде по одному учаснику.
Узявши картку, учень жестами і мімікою повинен пере$
дати вірш.

Якщо вірш відгадала його команда, то вони одержу$
ють 10 балів. (5 – за швидкість, 5 – за кмітливість), як$
що команда суперників – то гравець приносить коман$
ді всього 5 балів, а інші 5 – віддається тій команді, що
відгадала. Наприкінці гри бали додаються.

� Картка$промінь 3:
� Справжній християнин знає біблійні істини вивче�

них біблійних історій.
Приготуйте набори слів біблійних істин і роздайте їх

по 3 на команду.
Нехай команди складуть зі слів істину і згадають біб$

лійну історію цієї істини.

� Картка$промінь 4:
� Посланник Ісуса Христа з радістю славить Бога. Він

знає пісні, що прославляють Бога.
Нехай кожна команда запропонує пісню, потім заспі$

вайте всі разом запропоновані пісні.
� Картка$промінь 5:
� Справжній християнин цінує християнське спілку�

вання.

Завершення (5 хв.)
Посланник Ісуса Христа – справжній християнин, він

є світлом у цьому світі. Він несе світло Христової любо$
ві в морок цього світу.

Нехай же кожен з вас буде справжнім світлом Хрис$
товим, що подає в усьому добрий приклад, що постій$
но перебуває в Слові Господньому!

«Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб
вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця ва$
шого, що на небі» (Мт. 5:16)

Домашнє завдання (2 хв.)

1. Вивчити ключовий вірш уроку.
2. Прочитати і заповнити Робочий зошит.

Чаювання (15 хв.)
Поставте чай, печиво, фрукти, цукерки тощо.

СПРАВЖНІЙ ХРИСТИЯНИН
(Ів. 8:31)

вірить написаному
в Біблії, а отже,

ставиться серйозно
до Божих слів

вірячи в Боже Слово,
кориться Божим

велінням і
настановам

вірячи і підкоряючись Богу,
вивчає Біблію – Слово Боже,

щоб духовно зростати

1. Почувши Добру Звістку, Марія пішла...
2. Ангели розповіли пастухам про....
3. Сатана спокушав Ісуса 3 рази:..., ..., ....
4. Друзі принесли до Ісуса свого хворого друга,

щоб...
5. Сотник не дозволив прийти Ісусу у свій дім, бо...
6. Приходячи у Віфанію, Ісус завжди гостював у...
7. Притча. Пан зробив велику вечерю і послав слугу,

щоб той...
8. Ісусу зустрілися 10 прокажених... (Закінчи

історію).
9. Пан сказав слузі, що приніс йому 1 талант...
10. Бідна вдова поклала в скарбницю..., а Ісус сказав

про це...
11. Ісус прийшов у цей світ, щоб..., ..., ... і ... на третій

день.

12. Ананій і Сапфіра вирішили...
13. Першим мучеником за Христа був...
14. Коли у видінні Петро відмовився їсти нечистих

тварин, Бог сказав...
15. Коли Павло проповідував у Лістрі, його...
16. Павло працював ефективно, бо в нього була ко$

манда помічників. Їхні імена...
17. Павло прийшов на служіння в Єрусалим, знаючи

про те, що...
18. Корабельники не послухали поради Павла не

вирушати в подорож і...
19. Ісус звільнив людей від...
20. Біблія попереджає, щоб ми не були... для людей.
21. Справжній християнин є посланником Христа,

тому що він... (Ів. 8:31).

Тест на знання біблійних історій



МУЗИЧНИЙ ДОДАТОК
Коли життя тихо тече

2. О, що за любов, що у ній я придбав
Спасіння і вічне життя!
І з ласки Його я наслідником став,
Дарував Він нетлінне буття.

Приспів.
3. О, Боже, чекаю я славного дня,
Коли Ти вже вдруге прийдеш,
Зодягнеш спасенних в нетлінне буття,
В Свою славу безсмертя введеш.

Приспів.

Молитва за Україну



Тихая ніч

2. Тихая ніч, дивная ніч,
Голос з неба звістив:
«Тіштеся, нині Христос народивсь,
Мир і спасіння для всіх Він приніс,
Світло святе нам явив!».

3. Тихая ніч, дивная ніч,
В небо нас Бог позвав.
Хай же відкриються наші серця,
І хай прославлять Його всі уста:
Він нам Спасителя дав!

Гинема тов

Як олень

Багато пісень на землі



Благослови Господа, душе моя

2. Радість спасіння Він всім подарував,
На небесах Його наш вічний дім (2 р.).

3. Нас поріднила всіх кров Ісуса Христа,
Омила, друзі, нас всіх від гріхів (2 р.).

Боже милостивий

2. Йду я долом смерті всюди за Тобою,
О, не дай померти з ворогом в двобою.

Приспів.

3. Хай не підступають грізні перешкоди
Й віри не зламають злі вітри незгоди.

Приспів.
4. Вийду переможно, Боже мій, з Тобою,
Хоч душа тривожна, сповнена журбою.

Приспів.



2. Я приніс до Нього все зло,
Він дав радість в серце моє.
Все гріховне геть відійшло,
Бо Отець спасіння дає.

Приспів.

3. І тепер радію всі дні,
Що мене мій Батько знайшов.
Він подав прощення мені,
Коли я до Нього прийшов.

Приспів.

Радість у Христі

Лиш Ти один такий

Ти – моя сила у житті



Я співатиму

Милосердний Спасе

2. Щоб спасти загиблих, Ти з небес зійшов,
У цей світ скорботний в тілі Ти прийшов.
За нас, о, Спаситель, Ти терпів страждання,
Щоб нам грішним дати з Тобою єднання
В крові святій.

3. Ти не залишаєш нас, Твоїх овець,
Ти покірних любиш, як дітей – Отець.
Дай нам більше віри, втішай Святим Духом
І для нас постійно будь незмінним Другом,
Нас Ти навчай.

Ти є скала мого спасіння

2. Коли журба моє серце тисне,
Ти є потіха моя.
Ти – моя радість, моє Ти щастя,
В Тобі втішаюся я.

Приспів.

3. Тобі, Господь, я хвалу складаю,
Тобі подяка моя,
Тобі молюсь і Тобі співаю,
Слава Тобі і хвала!

Приспів.



У гріхах я потопав

2. Душу всю я віддаю, серце і розум мій.
В Ньому прощення знайду, Він є Спаситель мій.
За безмірную любов Йому віддам хвалу,
Вже не хочу більше знов служити злу.

Приспів.

3. Добре бути у Христі – Він є життя моє,
Всіх приймає в простоті, радість і мир дає.
Гріх цілком перемогти зможу я тільки з Ним,
В горі може помогти лиш Божий Син.

Приспів.

Шукайте найперш


