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ВСТУП

5Вступ

Цей посібник розрахований на такий порядок роботи з ним: учні чита�
ють урок у Робочому зошиті, кожного дня опрацьовують щоденне читання
з Біблії і роблять нотатки в Щоденнику спілкування з Богом, а того дня, ко�
ли ви збираєтеся групою, ви розглядаєте той же урок, проводячи його вже
відповідно до запропонованих у Книзі ведучого ідей. Необхідно, щоб ви,
як і учні, прочитали урок у Робочому зошиті кілька разів за тиждень і добре
його проаналізували. Звичайно, цей посібник є тільки допоміжним, тобто
він має допомагати у вивченні Книги книг – Біблії. Ви можете застосовувати
інші методи навчання, взявши для уроку тільки, приміром, запитання, за�
пропоновані в Книзі ведучого. Але ми сподіваємося, що наша праця слугу�
ватиме духовному зростанню вашої молоді, і ви з радістю будете проводи�
ти читання, вивчення і практичне застосування Біблії, вдосконаливши чи
адаптувавши заняття до потреб і духовного рівня вашої групи.

Трохи про деякі структурні складники цього посібника.
Ключовий вірш призначений для завчання напам’ять.
Біблійну істину також бажано запам’ятати, вона допомагає в справі

благовістя й у систематичному вивченні Святого Письма.
Розділ Вступ дуже важливий для того, щоб привернути увагу учнів.

Не бійтеся експериментувати, виявляйте винахідливість, самостійно шукай�
те додаткові цікаві ідеї. Разом з тим пам’ятайте, що Вступ призначений для
того, щоб зосередити увагу учнів на вивченні і виконанні біблійних істин.

У залежності від часу, відведеного на проведення заняття, і рівня
підготовки вашої групи, ви можете змінювати кількість і зміст Завдань,
спрямованих на поглиблене вивчення теми.

Практичне застосування має показати учням, як вивчену істину
застосовувати у своєму особистому житті. Всі істини Божого слова живі
і діючі, вони поширюються на всі віки і народи.

«Вірне це слово, і гідне всякого прийняття! Бо на це ми й працюємо
і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога Живого, Який усім людям
Спаситель, найбільше ж для вірних.

Наказуй оце та навчай! Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує,
але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у
чистості! Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки!

Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророц)
твом із покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай,
щоб успіх твій був явний для всіх!

Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так,
ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає!»

1 Тим.4:9�16

Божих вам благословень у вашому служінні і праці!
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Принесіть свій родовід, папір, ручки.

Історична довідка, 
біблійний словник

Чому Матвій називає батьком Йосипа
(чоловіка Марії) Якова, а Лука – Ілія? Матвій
простежував родовід Ісуса по царській лінії пре�
столонаступництва, з якої походив Йосип – наз�
ваний батько Христа, а Лука – по кревній лінії,
через Марію. Лука називає Йосипа «сином» (зя�
тем) Ілія в правовому розумінні, тому що жінка
не могла вказуватися в родоводі як ланка в лан�
цюжку успадкування. Якщо читати і порівнюва�
ти родоводи, що наводяться в Матвія та в 1 Хр.
1�3, то можна помітити часте використання сло�
ва «породив». У Біблії крім значення батьківства
це слово має значення «був нащадком (чи пред�
ком)», тому в деяких місцях родоводи можуть ма�
ти пропущені ланки, не збігатися. Різночитання
списку 1 і 2 після Єхонії може бути зв’язане з пе�
реселенням юдеїв у Вавилон. Після цього царю�
ючих на престолі вже не було.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Нехай 2�3 особи розкажуть свій родовід (з
коротким описом особистостей). Розкажіть свій
родовід. Після цього запитайте:

� Для чого потрібно знати свої родинні зв’язки?
Пам’ять і знання про родинні зв’язки дає

людині почуття приналежності до певної групи
людей, почуття захищеності, усвідомлення, що
людина не самотня і відіграє роль у становленні
і поширенні свого роду.

У Біблії ми знаходимо багато розділів з
родоводами. Але часто люди пропускають ці
розділи, вважаючи, що вони мало важливі для
навчання і виховання. Однак написано, що все
Писання Богом натхнене і корисне до навчан�
ня (2 Тим. 3:16), а отже, корисні й довгі родо�
води, які ми сьогодні будемо розбирати. Що в
них корисного, ми намагатимемося довідатися
на цьому занятті.

Робота над темою
Завдання №1
Розділіть молодь на 2 групи. 1�а група по�

винна скласти скорочену таблицю родоводу на�
роду Божого на підставі 1 Хр.1�3 розд. (список 1).
2�а група – родовід Ісуса Христа на підставі 
Мт. 1:1�17 і Лк. 3:23�38 (список 2 і 3). Заздале�
гідь поясніть групі причину деяких різночитань.

Список 1 (1 Хр. 1:14, 1719, 2428, 34;
2:15, 915; 3)

Адам – Сиф – Енош – Кенан – Магалал’їл –
Яред – Енох – Метушелах – Ламех – Ной – Сим –
Арпахшад – Шалах – Евер – Пелеґ – Реу – Серуґ
– Нахор – Терах – Авраам – Ісак – Яків (Ізраїль) –
Юда – Перец – Хецрон – Рам – Аммінадав – Нах�
шон – Салма – Боаз – Овед – Єссей – Давид – Со�
ломон – Рехав’ам – Авійя – Аса – Йосафат – Йо�
рам – Ахазія – Йоаш – Амація – Азарія – Йотам –
Ахаз – Хізкійя – Манасія – Амон – Йосія – Єгоя�
ким – Єхонія – Педая – Зоровавель – Хананія –
Шеханія – Шемая – Неарія – Ел’йоенай.

Список 2 (Мт. 1:117)
Авраам – Ісак – Яків – Юда – Фарес (від Та�

мари) – Есром – Арам – Амінадав – Наассон �
Салмон – Вооз (від Рахави – Раав) – Йовід (від

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Хроніки 1�3; Матвія 1:1�17;
Луки 3:23�38

Ключовий вірш: «Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса!... А коли ви Христові, 
то ви Авраамове насіння й за обітницею спадкоємці» (Галатів 3:26,29)

Біблійна істина: Біблія вчить, що Божі обітниці, дані в минулому, будуть виконані й 
у сьогоденні

Мета: а) зацікавити молодь вивченням родоводів, показати їхню цінність; 
б) спонукати молодих людей з відповідальністю ставитися до свого духовного 

споріднення з Ісусом Христом і Божим народом

1
”–Œü

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ1
”–Œü
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Рути) – Єссей – Давид – Соломон (від Урієвої) –
Ровоам – Авія – Асаф – Йосафат – Йорам – Озія
– Йоатам – Ахаз – Єзекія – Манасія – Амос – Йо�
сія – Йоаким – Єхонія – Салатіїль – Зоровавель
– Авіюд – Еліяким – Азор – Садок – Ахім – Елі�
юд – Елеазар – Маттан – Яків – Йосип.

Список 3 (Лк. 3:2338)
Бог – Адам – Сит – Енос – Каїнам – Мале�

леїл – Ярет – Енох – Матусал – Ламех – Ной –
Сим – Арфаксад – Каїнам – Сала – Евер – Фалек
– Рагав – Серух – Нахор – Тара – Авраам – Ісак
– Яків – Юда – Фарес – Есром – Арній – Адміній
– Амінадав – Наассон – Сала – Вооз – Йовид –
Єссей – Давид – Натам – Маттатай – Меннай –
Мелеай – Еліяким – Йонам – Йосип – Юда – Се�
мен – Левій – Маттатій – Йорим – Еліезер – Ісуя
– Ір – Елмадам – Косам – Аддій – Мелхій – Нирій
– Салатіїль – Зоровавель – Рисай – Йоанан – Йо�
дай – Йосих – Семеній – Маттатій – Маат – Наг�
гей – Еслій – Наум – Амос – Маттатій – Йосип –
Яннай – Мелхія – Левія – Маттат – Ілій – Йосип.

Завдання №2
Запропонуйте молоді відповісти на наведе�

ні нижче запитання.
� Як звали прадіда Ноя?
Енох. Цей благочестивий герой віри (Євр.

11:5�6) був узятий живим до Бога. Ной іде сто�
пами свого предка (Євр. 11:7), прагнучи до пра�
ведності і близьких взаємин з Богом.

� Як ви думаєте, чому в Матвія родовід Ісуса по�
чинається з Авраама?

Він показує походження Ісуса з обраного
Богом ізраїльського народу.

� А чому в Луки родовід веде корені Ісуса до
Авраама?

Євангелія від Луки характерна тим, що по�
казує Ісуса як Сина Людського. Лука, що єдиний
серед євангелістів походив із язичників, робить
цей запис у родоводі, щоб підкреслити, що
Ісус – Спаситель усього людства.

� Що хоче показати Матвій, коли згадує в родо�
воді моавитянку Рут?

Бог використовував людей, які не належать
до Ізраїля, щоби здійснилась обітниця, дана Ав�
раамові (Бут. 12:3; 18:18; 26:4). Божа любов не
обмежується одним Ізраїлем. Він простирає її до
всіх, хто відповідає Йому вірою.

� Чому в родоводі Ісуса згадуються жінки, коли
це зовсім не було заведено в євреїв? Більш того, од�
на з них – блудниця (Іс. Нав. 2; 6:22�25), а дві інші
зробили вкрай необачні вчинки, що саме і привели
до продовження роду (Бут. 38; 2 Сам. 11�12).

Це підкреслює, що Господь прийшов спасти
грішників, а не праведників. В Ісусі ми втрачаємо
расові і соціальні розходження, і немає такого
гріха, який би Він не міг змити Своєю святою
кров’ю.

� Яким за рахунком серед синів Єссея був Да�
вид?

Останнім. А спадкоємцем – власником біль�
шої частини батьківського маєтку і найбільш ва�
гомого голосу в родині – за законом мав би бути
старший син. Обрання Давида показує нам, що
Бог дивиться не на обличчя, а на серце.

Підбийте підсумок. У житті обраного Бо�
жого народу родовід мав дуже важливе значен�
ня. Приступаючи до різних священнодійств,
юдеї, знаючи святість Божу, знову і знову пере�
віряли свої родоводи, щоб знати свої права і не
бути засудженими Богом за свавільну участь у
служінні. Кожен ізраїльтянин зобов’язаний був
знати своє походження від Авраама, Ісака і Яко�
ва, тому що всі Божі обітниці поширювалися на
нащадків патріархів. Простежуючи родовід Бо�
жого народу, ми бачимо безперервність перебу�
вання престолу в роді Давида, як і обіцяв Йому
Бог. Усі Божі обітниці і Його задум здійснюють�
ся в кінцевому рахунку в Ісусі Христі.

Завдання №3
Запитайте молодих людей, як вони розумі�

ють біблійний вірш уроку. Ті, хто повірив в Ісу�
са Христа, стали дітьми Божими, а отже і нащад�
ками Авраама, про яких йому казав Бог. Таким
чином, належачи за духовним родоводом до на�
сіння Авраама, ми стаємо спадкоємцями всіх
Господніх благословень.

Практичне застосування
Родоводи, що наведені нам у Писанні, по�

ступово розкривають найголовніші події в житті
тих чи інших людей. Тому вони важливі для нас,
тих, хто прагне пізнати Божу волю. Яке значен�
ня для нас сьогодні має читання родоводів ізра�
їльського народу чи Христа? Ми повинні
пам’ятати про відповідальність, яка лежить на
нас як на продовжувачах благословенного роду.
Яку пам’ять ми залишимо своїм нащадкам? Як
про нас буде записано в «літописах» Божих? Що
скажуть про нас наші діти, внуки, правнуки?

Молитва
Прославте Бога за Його вірність Своїм

обітницям, подякуйте за те, що ви є Його діть�
ми і тим самим продовжуєте родовід Божого
народу.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Перш ніж обговорювати цей урок із гру�
пою, перевірте свої взаємини зі Святим Богом.

Чи усвідомлюєте ви Його присутність у
своєму житті щохвилини? Якщо у вашому житті є
щось, що не відповідає вимогам Божої святості,
ви повинні покаятися і відділитися від гріха.

Прочитайте додатково 1 Сам. 4�7 розд.
Знайдіть ілюстрацію ковчега заповіту чи зробіть
його креслення.

Попросіть кількох людей підготувати на на�
ступне заняття солодкий стіл. Якщо ви роби�
те його щоразу, то нехай вони приготують що�
небудь особливе, виявивши фантазію. Також ще
двох попросіть підготувати невеликі подарунки
на всіх учасників групи, наприклад, календарики
чи маленькі листівки. Ще інших попросіть приду�
мати якісь теплі, сердечні слова для кожного од�
ногрупника. Ніхто з молоді не має знати про зав�
дання інших.

Історична довідка,
біблійний словник

Ковчег заповіту Господнього (євр. –
арон берит Ягве) – ящик, зроблений Мойсеєм
за велінням Божим в Сінайській пустелі. У ньо�
му знаходилися дві кам’яні таблиці з десятьма
заповідями, свідоцтвом Божого заповіту з наро�
дом Ізраїля (Чис. 10:33; Повт. Закону 31:26).
Під час ходіння пустелею перед ковчегом зна�
ходилися посудина з манною і розквітлий жезл
Аарона (Вих. 16:32�34; Євр. 9:4), але в 1 Цар.
8:9 ми читаємо тільки про таблиці зі словами
Закону. Символи благодаті відтіля якимось чи�
ном зникли.

Ковчег заповіту також зветься ковчегом сві�
доцтва (Вих. 25:16,22), що вказує на Божий

Закон як на свідоцтво Божої волі; Божим ковче�
гом (1 Сам. 3:3; 4:11) і ковчегом могутності Бо�
жої (2 Хр. 6:41; Пс. 131(132):8), що говорить
про нього як про знак Божої присутності.

Ковчег заповіту мав довжину 2,5 лікті (лі�
коть дорівнює приблизно 45 см). Він був зроб�
лений з дерева акації, а зовні і зсередини об�
кладений щирим золотом і прикрашений угорі
золотим вінцем (Вих. 25:10�16). Ковчег заповіту
стояв на чотирьох кутах. Унизу, по поздовжніх
боках ковчега, до його стінок було прикріплено
по дві золотих каблучки, у які просовувалися
держаки, також зроблені з акаційного дерева і
обкладені золотом. Це давало можливість підні�
мати ковчег під час його перенесення над голо�
вами тих, хто його ніс. Довжина держаків (20
ліктів) була достатньою, щоб уникати доторкан�
ня носіїв до ковчега.

Віко ковчега було зроблено з чистого зо�
лота і мало розміри 2,5 лікті в довжину і 1,5
ліктя в ширину. Встановлені на вікові дві зо�
лоті фігури херувимів повинні були вказувати
на присутність Бога (Вих. 25:17�22). У День
викуплення первосвященик окропляв віко
кров’ю жертовних тварин (Левит 16:14�15).

Викуплення – «викуп раба чи боржника»,
прощення провини людини за гріх в очах
Божих, щоб вона могла примиритися з Ним.
Викуплення людства від його гріхів зробив
Ісус Христос, померши на хресті і проливши
Свою кров, і приймається воно вірою.

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

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Хроніки 13�15 розд.
Ключовий вірш: «Вдарив нас Господь, Бог наш, бо ми не шукали Його

так, як належало» (1 Хроніки 15:13б)
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми з благоговінням і відповідальністю служили Йому
Мета: а) молодь повинна усвідомити, як важливо відокремитися від гріха і вести святий 

спосіб життя;
б) закликати молодих серйозно ставитися до свого служіння в церкві і поважати 

церковне керівництво

2
”–Œü

У ПРИСУТНОСТІ СВЯТОГО БОГА2
”–Œü
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БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть групі ілюстрацію чи креслення ков�
чега заповіту і розкажіть про його призначення.

Завдання №1
Запропонуйте молоді по черзі прочитати

13 розділ 1 Хр. і відповісти на такі запитання.
� Чому Давид вирішив перенести ковчег запові�

ту в Єрусалим? (1 Хр. 13:1�4)
У Давида була прекрасна мрія – поста�

вити ковчег заповіту поруч із собою, у місті
Єрусалимі, бо з часу поразки Ізраїля від фи�
листимлян він не знаходився поруч з царем (ви
можете запропонувати групі вибірково зачита�
ти 1 Сам. 4�7).

� Яким способом Давид вирішив перемістити
ковчег заповіту в Єрусалим? (1 Хр. 13:5�7)

Давид зробив при переміщенні ковчега ве�
личезну помилку. Воно мало відбуватися певним
способом, для цієї мети були спеціально відібра�
ні люди – священики і Левити (Вих. 25:14; Чис.
4:15; 7:6�9). За Словом Божим вони повинні бу�
ли нести ковчег на плечах, на держаках. Але Да�
вид знехтував указівками Господа і не став керу�
ватися веліннями Закону. Він поклав ковчег на
нового воза, як це зробили филистимляни. Ті
придумали свій спосіб переміщення ковчега, ко�
ли повертали його колишнім власникам, і цей
спосіб виявився прямою протилежністю способу
Божому. Филистимляни не знали Живого Бога і
Його законів, тому й не дивно, що вони перево�
зили ковчег на возі. І вони не знали, що роблять
помилку. Але Бог не дозволив діяти народу Бо�
жому за прикладом язичників. Давид повинен
був шукати волі Божої і діяти відповідно до неї з
самого початку. Перенесення ковчега на плечах
було задумом Бога, а перевезення на возі і во�
лах – винаходом людини.

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

очікуваного результату, адже Божа воля пору�
шена (запропонуйте молоді зачитати Іс. 1:13�18;
Єр. 6:20; Ам. 5:21�24).

� За що Бог убив Уззу? (1 Хр. 13:9�10)
Ковчег аж ніяк не міг займати такого місця,

яке його ганьбить, а воли аж ніяк не могли бути
носіями святої ноші. Коли воли нахилили ков�
чег, Узза, що вів колісницю зі своїм братом Ах�
йо, простяг руку, щоб підхопити ковчега, але
Господь його відразу вбив за зневагу.

� Як відреагував Давид на цю подію? (1 Хр.
13:11�12;

Давид сильно засмутився і злякався Бога.
� Чому Давид повіз ковчег не до себе, а до

будинку Овед�Едома? (1 Хр. 13:12�13)
Він злякався Бога, побачивши результат не�

дотримання Божої волі щодо даної ситуації. Він
не знав, як йому чинити далі.

� Що приніс ковчег дому Овед�Едома? (1 Хр.
13:14)

Поки Давид думав про вихід із непростої
ситуації, Овед�Едом насолоджувався благосло�
веннями, зберігаючи ковчег 3 місяці. Давид че�
рез недотримання побожного ставлення до свя�
тині Господньої був позбавлений благословення
і привілеїв.

Завдання №2
Прочитайте разом із групою 1 Хр. 14 і 15

розд. Попросіть учнів визначити ключове сло�
во 15 розділу. Це слово – приготовив. Розді�
літь молодь на 3 групи. 1�у попросіть проана�
лізувати, як Давид приготовив себе, 2�у – виз�
начити, як Давид приготовив священство і Ле�
витів, а 3�ю – як він приготовив народ. По за�
кінченні роботи нехай кожна група розповість
про результати дослідження.

1) У 14 розділі ми бачимо Давида, що во�
ює з филистимлянами і здобуває перемогу над
ними за допомогою Бога. Після цього Давид
міг ясно побачити, якого жалюгідного зразка
він дотримувався, коли таким же способом, як
і вони, повіз ковчега на возі. Давид відмовився
від того способу, що придумали люди, і скори�
стався способом Господа. Він зрозумів свою
помилку, і вже в 15 розділі описано, як він ре�
тельно готує місце для Божого ковчега.

2) Давид закликає священиків та Левитів і
каже їм освятитися (очиститися). Для того, щоб
людина могла знаходитися в присутності Свя�
того Бога, вона повинна насамперед відділити�
ся від гріха, тобто освятитися.

3) Давид скликає до Єрусалима всіх із�
раїльтян, щоб святкувати повернення ковчега.
Як і першого разу, лунає музика, приносять�
ся жертви, але цього разу все це до вподоби
Богу, адже Його воля виконана. Господь був
прославлений серед народу, що міг щиро
тріумфувати і тішитися, йдучи за Його ков�
чегом.

Практичне застосування
Поставте групі такі запитання:
� Яким чином розглянуті нами події Старого За�

повіту і спосіб тодішнього поклоніння може стосува�
тися нас?
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Скинія була місцем поклоніння і зустрічі
людини з Богом та була прообразом неба – міс�
ця перебування Бога і розташування нашої віч�
ної обителі. Священик заходив у Святе Святих
із кров’ю жертви за гріх. Запропонуйте групі
прочитати по черзі Євр. 9:11�14. Якщо від із�
раїльського народу Бог вимагав побожного
ставлення до служіння, то ми, що одержали
спасіння задаром, тим більше повинні мати та�
ке ставлення. Бог вірний Своїм принципам: як
Він благословляв Овед�Едома протягом трьох
місяців, поки в його домі зберігався ковчег, так
і зараз він благословляє тих, хто з благоговін�
ням служить Йому і зберігає (виконує) Його
Новий Заповіт.

� Як ми можемо виявляти благоговіння в слу�
жінні Богу?

Якщо наше служіння проходить у церкві, то
благоговіння може виявлятися так:

1. Відповідальне ставлення до конкретного
служіння, дорученого нам у церкві (керівник
групи, музикант, хорист тощо)

2. Шанобливе ставлення до керівництва
церкви – пасторів, дияконів, відповідальних за
певне служіння.

3. Побожна поведінка на богослужінні і
спілкуваннях. Ми розуміємо, що розмови не від�
повідають характеру богослужіння. На молодіж�
ному спілкуванні атмосфера може бути більш
розкутою, але молоді люди повинні пам’ята�
ти, що на будь�якому спілкуванні з нами по�
руч присутній Святий Бог і ми не повинні об�
ражати Його своєю зухвалою чи легковажною
поведінкою.

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

1. Наше особисте спілкування з Госпо�
дом – постійне, цілеспрямоване, що долає всі
перешкоди. Ми повинні щоранку починати з під�
готовки себе до спілкування зі Святим Богом.

Наша молитва може містити прохання освятити
всі наші думки, почуття, слова і справи.

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

3. Наша поведінка має бути чистою і бездо�
ганною: без дратівливості, скарг, заздрості, жа�
дібності, упертості, критиканства. Ми повинні
бути товариськими, особливо з невіруючими
людьми. «Отож, мої брати любі, нехай буде кож�
на людина швидка послухати, забарна говорити,
повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить
правди Божої» (Як. 1:19�20).

4. Наша моральна чистота. Про що ви ду�
маєте, коли дивитеся на красиву дівчину чи
хлопця, чи існує у вас внутрішня заборона на пе�
регляд еротичної літератури, не говорячи вже
про фільми?

5. Наш зовнішній вигляд також має відоб�
ражати благоговіння перед святістю Бога.

І ще один момент. Християни іноді праг�
нуть робити добрі справи, але в той же час не
слухаються ясних велінь, які Бог уже дав. Зга�
дайте Давида і всіх ізраїльтян: вони грали перед
Богом «з усієї сили», але порушували Його волю,
тому Бог забрав Своє благословення. Господь
може бути незадоволений нашими добрими
справами, якщо вони робляться на тлі непокори
Божим заповідям.

Молитва
Нехай ваші молитви будуть спрямовані на

те, щоб прославити нашого Господа і подякува�
ти Йому за те, що Він добрий до нас. Просіть
Його допомогти нам постійно усвідомлювати,
що ми знаходимося в Його святій присутності,
просіть сили і бажання бути святими з тієї при�
чини, що Він Святий (1 Петр. 1:15�16).
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Судячи з того, що ви тримаєте в руках цей
посібник, ви уже визначилися зі своїм служін�
ням. Але це не означає, що ви можете заспоко�
їтися! Будь�яке християнське служіння перед�
бачає ріст, а наше служіння Богу як присвята
Йому усього себе взагалі не може і не має за�
кінчитися в цьому земному житті. Так що й у
вас є ще безліч приводів послужити Господу.
Шукайте їх невтомно!

Підготуйте листочки з посиланнями для
Завдання №2. Розмножте за кількістю учасників
групи анкету «Можливості служіння».

Історична довідка,
біблійний словник

Щоб виразити поняття «служіння», у Біблії
вживається кілька слів. Дієслово «шарат» (слу�
жити, адмініструвати) – це почесна служба, на
яку призивають чи яку вибирають добровільно.
Так Потіфар поставив наглядачем у своєму бу�
динку Йосипа, що йому особисто прислужував
(Бут. 39:4), а Ісус Навин був служителем у Мой�
сея (Вих. 24:13; 33:11). Також слово «шарат»
вживається, коли мовиться про служіння свяще�
ників (Вих. 28:35,43) і Левитів (Чис. 3:6; 16:9).
Єлисей пішов за пророком Іллею, щоб служити
йому (1 Цар. 19:21). Таке служіння вважалося
почесним привілеєм.

Дієслово «абад» (робити, служити, бути
слухняним) говорить про служіння, що може бу�
ти спрямоване на речі, людей чи Бога. Часто
це дієслово означає службу з примусу, що ро�
бить людину невільником: виконуючи її, люди�
на перебуває в підпорядкуванні іншій. Це сло�
во вживається в описанні, як Яків служив Лава�
ну за Рахіль два рази по сім років (Бут. 29:18).

Це дієслово зустрічається в Старому Заповіті
близько 300 разів.

Слово «ебед» означає «раб, слуга». З любо�
ві до свого хазяїна раб міг відмовитися від волі і
служити йому все життя (Вих. 21:5�6). Також це
слово позначає Спасителя з Іс. 53, що страждає
за гріхи людей. У Старому Заповіті форми цьо�
го слова зустрічаються майже 800 разів.

Дієслово «дияконео», що вживається в Ново�
му Заповіті, у Давній Греції позначало чорнову
роботу, не гідну вільної людини. У той же час во�
но вживається стосовно суті приходу Христа (Мр.
10:45) і служіння Його послідовників (2 Кор. 3:3).

Дієслово «латреуео» означає повну внут�
рішню присвяту Богові всього життя, а не тіль�
ки служіння, пов’язаного з якою�небудь зовніш�
ньою церковною діяльністю (Рим. 12:1�2).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Вступом до цього заняття буде практич�
ний приклад. До початку заняття попросіть
тих, хто приготував сюрпризи, стати в дверях і
вручати їх кожному, хто приходить, при цьому
ще й допомогти повісити верхній одяг чи сісти
на своє місце. Інші нехай оформлять солодкий
стіл, а треті скажуть приємне про усіх під час
чаювання (не затягуйте його – адже у вас попе�
реду заняття!).

А тепер запитайте учнів, як однією фразою
можна назвати їхню сьогоднішню поведінку. Це
було служінням ближньому. Служіння ближньо�
му, як і будь�яке християнське служіння взага�
лі, – це насамперед служіння Господу. У ньому
людина має перебувати перед обличчям Бога,
не оглядаючись на навколишніх. Якщо людина
щиро служить Богу, вона не чекає похвали від

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Хроніки 23�26 
Ключовий вірш: «Будь сильний і будь відважний, і роби, не бійся та не

лякайся, бо Господь Бог, Бог мій, з тобою, – Він не покине тебе й не позоставить
тебе аж до закінчення всієї праці роботи Господнього дому...» (1 Хроніки 28:20)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цінували будь�яку працю для Нього
Мета: а) молодь повинна усвідомити, що Бог закликає до служіння кожного християнина; 

б) спонукати учнів знайти для себе посильне служіння в церкві чи у світі і почати
трудитися для Бога

3
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людей, а робить це з любові до Господа (дайте
учням інформацію з історичної довідки).

Робота над темою
На схилі років Давид передає кермо прав�

ління державою Соломонові, а сам починає зай�
матися внутрішніми справами благоустрою кра�
їни й упорядкуванням релігійного служіння.
Давид передбачав, що для утримання задумано�
го ним храму буде потрібен досить численний
персонал, тому починає організовувати свяще�
ників і Левитів відповідно до різних потреб май�
бутнього храмового служіння.

Завдання №1
Розділіть молодь на 3 групи. Нехай 1�а гру�

па уважно прочитає 1 Хр. 23 розділ, 2�а – 24�25
розділи, 3�я – 26 розділ, а потім кожна відпо�
вість на відповідні запитання.

1 група
� Зі скількох років Левитам можна було присту�

пати до роботи? (Чис. 4:3)
� Зі скількох років були пораховані Левити «за

останніми наказами Давида» і чому?
� До якого племені були приєднані нащадки

Мойсея?
� Як змінилися обов’язки Левитів? Яке служіння

вони повинні були відтепер виконувати?
Зобов’язання Левитів з побудовою храму

неминуче мали змінитися. Їм уже не потрібно
було переносити скинію заповіту. Давид їх
розділив з одного боку згідно з традиційним
родовим розподілом, а з іншого боку – відпо�
відно до їхніх нових обов’язків, а саме – служ�
бовців у храмі, переписувачів і суддів, охорони,
доглядачів і музикантів. Також він розширив
вікові межі, щоб Богу служила більша кількість
людей. Тут ми явно бачимо, що люди повинні
пристосовуватися у своєму служінні. Це чудо�
вий урок як для груп із певних видів христи�
янського служіння, так і для окремих віруючих.
Уміння пристосовуватися полягає в тому, щоб
відчувати і розуміти нову ситуацію, бачити ре�
альні потреби життя і знаходити відповідні
засоби для їхнього вирішення. Жити самими
тільки духовними досягненнями минулого, за�
довольнятися тільки збереженням традицій по�
передників – це духовний застій для церкви й
окремих християн.

2 група
� Чому і Левити, і священики, і глави сімейств, і

їхні менші брати кидали жереб нарівні один з одним?

Це робилося для запобігання конфліктів і
безладу. Дні тижня, насамперед святкові, були
для священиків і Левитів «престижнішими», ніж
інші. І якби «черга» щоразу призначалася царем,
образи і невдоволення були б неминучі; при же�
ребкуванні ж вони виключалися.

� Хто був відповідальний за музичне служіння
в храмі?

� Це були «аматори» чи спеціально навчені лю�
ди? Чому?

3 група
� Яким був розподіл придверних і чому?
Зовнішня охорона була більшою за кількі�

стю, але це не виключало наявність внутрішньої.
� Чиї нащадки стали придверними, а чиї –

доглядачами над скарбами?
� Що містили в собі «скарби святині»?
� Хто був призначений на зовнішнє служіння –

писарями і суддями?
� Чому всі види служіння були розписані так до�

кладно і поіменно?
Усі роботи без винятку були пов’язані зі

служінням Богу, тому повинні відбуватися з особ�
ливою старанністю й особистою відповідальні�
стю. В усій роботі мали бути порядок і доско�
налість, кожний повинен був виконувати свою
роботу за точно встановленим для нього пла�
ном. В усьому цьому відчувалося прагнення Да�
вида до досконалості у всіх сферах храмового
служіння, що ще раз підтверджує його визначен�
ня «муж за серцем Господа» (1 Сам. 13:14).

Завдання №2
Розділіть молодь на 4 групи і роздайте лис�

точки з посиланнями і запитаннями.
1) Що означає служити Богу?
Зах. 7:5�10; Кол. 3:17, 23�24; 1 Кор. 10:31;

Ів. 12:26.
Це означає, що ми повинні визнавати Йо�

го авторитет, виконувати Його волю і заповіді
не тільки в церковних дорученнях, але й у по�
всякденному житті, щоденних вчинках.

2) Для чого нам необхідно служити Богу?
1 Петр. 2:11�18; 4:11; Ів. 17:4; Мт. 5:13�16;

Дії 9:15; 2 Кор. 5:20; Еф. 2:10.
Ми повинні прославляти Бога завжди й у

всьому, а також проголошувати Його Слово се�
ред народів. Насправді віруюча людина завжди
має бажання служити Богу.

3) Які умови має виконати людина для слу�
жіння Богу?

Іс. 1:11�20; Мт. 22:37�40; Ів. 13:34�35; Кол.
1:9�10; Фил. 1:27�30; 1 Кор. 4:1�2; Євр. 12:28�29.
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Покаятися у своїх гріхах і очиститися від
них кров’ю Христа, любити Бога і ближніх, бу�
ти вірною Христу, звіщати Євангелію, виявляти
взаємну поблажливість.

4) Який кінцевий результат добровільного слу�
жіння Христу?

1 Сам. 2:30б; Ів. 12:26; 14:2�4; 1 Петр.
5:4; 1 Кор. 2:9; 2 Тим. 4:8.

Наша діяльність як слуг Божих буде оці�
нена Господом Ісусом Христом тоді, коли Він
прийде як Суддя. Не наші гріхи, за які Він запла�
тив, а наше життя і наше служіння будуть розгля�
нуті в момент, коли будуть роздаватися нагоро�
ди за вірність Христу. І тоді, перед престолом

Божим, не буде важливо, яке становище ми зай�
мали в церкві – Бог буде дивитися, з яким сер�
цем ми виконували те чи інше служіння.

Практичне застосування
Одною з найважливіших умов для духов�

ного зростання і сили в християнському житті є
служіння для Господа. Ніяка людина не може
мати фізичну силу без фізичних вправ, і ніхто не
може перебувати в духовній силі без духовної
вправи – служіння Господу.

Попросіть молодих людей заповнити наве�
дену нижче анкету.

Попросіть учнів написати зі зворотного
боку анкети їхні імена і контактні телефони. З
дозволу молодих людей віддайте ці анкети від�
повідальним за певні види служіння.

Молитва
Величайте Господа, висловлюючи Йому своє

бажання прославити Його усім своїм життям.

Скажіть Йому, які ви вдячні Йому за все,
що Він зробив для кожного з нас. Попросіть Йо�
го, щоб Він виявив Свою волю для кожного уч�
ня, щоб їм призначити себе на служіння Йому.
Закликайте учнів щодня просити в Бога сил для
ревного служіння, щоб Він використовував їх
для прославлення Свого імені. Учні повинні зна�
ти, що саме в цьому і полягає людське щастя.

МОЖЛИВОСТІ СЛУЖІННЯ

У кожній церкві існує постійна потреба в людях, які необхідні для служіння. Якщо ви від�
чуваєте, що Бог наділив вас бажанням чи здатністю послужити в якій�небудь із названих нижче
ділянок, відзначте це галочкою:

__ робота з новонаверненими;
__ служіння на похороні;
__ відвідування хворих чи охололих віруючих;
__ місіонерське служіння (благовістя);
__ проведення біблійних груп;
__ служіння в Недільній школі;
__ служіння жінок (допомога самотнім, заняття з рукоділля тощо);
__ догляд за будівлею церкви і ділянкою, що належить їй;
__ робота з глухими і слабочуючими (для цього можна навчитися мови жестів);
__ робота з інвалідами;
__ служіння в дитячому будинку чи робота з безпритульними дітьми;
__ молодіжне служіння;
__ музичне служіння;
__ служіння консультанта (допомога в пошуку роботи, у вирішенні фінансових питань тощо);
__ служіння в групі сервісу (допомога з обідами на різних спілкуваннях і церковних святах,

прикрашання приміщень);
__ будь�яка інша діяльність (запишіть):
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Про віру легко говорити, але аж ніяк не ко�
жен християнин по�справжньому довіряє Богу.
Довіра Богу – це та сфера стосунків із Ним, яку
треба перевіряти і зміцнювати щодня. Ми споді�
ваємося, що розмірковування над цією темою
змінять на краще ваше духовне життя.

Ретельно вивчіть усі подробиці життя царя
Аси, описані в 2 Хр. 14�16 і 1 Цар. 15:8�24. Та�
кож прочитайте матеріали в Робочому зошиті і
заразом випишіть усі місця Святого Письма, з
якими ви будете працювати цього уроку.

Розмножте за кількістю учнів тест, поданий
у Вступі. Підготуйте посилання для Завдання
№2, а також чисті аркуші паперу і запасні ручки
для Завдання №3.

Історична довідка, 
біблійний словник

Аса – третій юдейський цар після поділу
Ізраїля.

Довіра – впевненість у добрих намірах, щи�
рості, у правильності чого�небудь; безкомпроміс�
на віра.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Почніть урок з тесту «Вирішення проблем».
1. Хтось із ваших близьких занедужав

невиліковною хворобою. Ваші дії:
а) возите його у всілякі лікарні і від горя

не знаходите собі місця;
б) опускаєте руки і ні до кого не звертаєте�

ся, думаючи: «Така вже доля».
в) у смиренності перед Божою волею дові�

ряєте Йому життя близької людини в молитвах,

виконуючи рекомендації лікаря, до якого ви
звернулися.

2. У вас проблеми з нечесними людьми –
з вас вимагають гроші після дорожньотранс
портного випадку, що стався не з вашої вини.
Ваші дії:

а) шукаєте висококваліфікованого адвока�
та, маючи намір відшкодувати свої не тільки ма�
теріальні, але й моральні збитки;

б) віддаєте цим людям гроші, які вони вима�
гають;

в) довіряєте проблему Богові і чекаєте Його
відповіді.

Запропонуйте молоді висловитися стосов�
но обраних варіантів і обговорити їх. Намагай�
теся залишити запитання відкритими, а потім
знову поруште їх наприкінці заняття, після того,
як молодь дослідить Слово Боже на цю тему.

Вирішення подібних проблем було нелег�
ким для людей не тільки в наш час, але й у сиву
давнину. Причому для людей зовсім різних – як
ремісників, так і чиновників, як знатного роду,
так і простолюдинів. Ми можемо побачити це на
сторінках Святого Письма.

Робота над темою
Сьогодні ви досліджуватимете питання дові�

ри Богу. Це досить нелегке питання, бо воно
найчастіше змушує людину переглянути все своє
життя, цілком змінити ставлення до Господа.
Постарайтеся, щоб сьогоднішнє заняття про�
йшло в атмосфері прийняття і дружелюбності.

Завдання № 1
Запропонуйте групі прочитати 2 Хр. 16 в

особах: оповідач, Аса, прозорливець Ханані.
Після цього попросіть групу відповісти на запро�
поновані нижче запитання.

Розділ Святого Письма, що досліджується: 2 Хроніки 16 
Ключовий вірш: «Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити

тих, у кого все їхнє серце до Нього» (2 Хроніки 16:9а)
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цілком довіряли Йому
Мета: а) розглянути з молоддю, що містить у собі поняття «довіра»;

б) спонукати учнів беззастережно довіряти Богу;
в) показати молодим людям, що Бог підтримує тих, хто довіряє Йому всі сфери 

свого життя

4
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� Для чого Баша почав будувати Раму?
� За що Аса заплатив Бен�Гададу?
� Що сказав Асі прозорливець Ханані?
� Як на це відреагував Аса?
� До кого у своїй хворобі звертався Аса?
Потім попросіть кого�небудь розповісти

про стосунки Аси з Господом у минулих розді�
лах (14�15) і знайдіть причину, чому він відсту�
пив від Бога.

У попередніх розділах Аса з’являється пе�
ред нами зовсім в іншому вигляді. На початку
свого царювання він намагався все робити так,
щоб виконати Божі заповіді. Він заборонив у
всіх містах Юдиних поклоніння на пагірках і зни�
щив боввани, скасував приношення жертв ідо�
лам, вирубав священні дерева. Він намагався в
усьому чинити так, як велів Господь. І Господь
дав йому і всій країні спокій на багато років. Але
що сталося з Асою потім? Куди пропала його
праведність, його віра в Бога?

У якийсь момент довіра Аси до Бога стала
занепадати. Він потрапив у скрутні обставини
через Башу і побоявся довірити свою проблему
Господу. Йому б «забити тривогу», відновити
спілкування з Богом, але Аса замість цього все да�
лі і далі відходить від свого Творця. У своїх воєн�
них діях він став більше сподіватися на допомо�
гу і силу язичницького царя, ніж на силу Бога.
Для роздумів, як шанс для покаяння, Господь
допускає в житті Аси хворобу ніг. До кого тепер
звернеться цар у своїй немочі? До Творця світів
чи до створених Ним істот? На жаль, Аса надає
перевагу лікарській допомозі людей а не силі
Божій (2 Хр. 16:12).

Як нам відомо з історії, перемоги не діста�
валися Божому народу автоматично: від них бу�
ли потрібні довіра і покора Богу. І завжди, коли
їхнє сподівання перемикалося на людей, вони
зазнавали поразки. На прикладі історії єврейсь�
кого народу Бог показує всьому людству, якими
мають бути правильні, довірливі стосунки з Ним.

Завдання №2
Розділіть молодь на 4 підгрупи, роздайте

листки з посиланнями і попросіть, проаналізу�
вавши відповідне місце Писання, визначити, ко�
му чи чому ми повинні довіряти.

� Ів. 14:1; Рим. 10:11; Євр. 11:6 – ми по�
винні вірити в Бога і Спасителя Ісуса Христа;

� Пс. 24(25):2; Пс. 55(56) – ми повинні по�
кладатися на Бога у важких обставинах;

� Іс. 50:10; Єр. 14:20�22 – ми повинні по�
кладатися на Ім’я Господнє, коли опиняємося в
духовному мороці;

� Пс. 118(119):1�16; 2 Тим. 3:15�17; Як.
1:21�25 – ми повинні покладатися на Слово
Боже, а не на свою мудрість.

Завдання №3
Розділіть молодь на 3 групи (2�а – наймен�

ша), і нехай вони запишуть запитання, на які по�
винні відповісти, проаналізувавши відповідні по�
силання і підбивши підсумок. Після закінчення
роботи нехай «уповноважений» від кожної групи
розповість про спільні дослідження.

1 група
Що таке віра? (Євр. 11:1�6; Еф. 2:4�10; Як.

2:14�20; Ів. 20:24�31)
Справжня віра – це повна довіра Божим

обітницям і насамперед Самому Богу Отцю,
Сину Його Ісусу Христу і Святому Духові. Віра,
описана в Євр. 11:1�6, ґрунтується на Богові,
Його незмінній любові і Його бажанні наго�
родити тих, хто прагне пізнати Його і жити за
Його заповідями. Справжня віра ґрунтується
не на емоціях, що з’являються і зникають, чи на
обставинах життя, що постійно змінюються, а
на пізнанні Господа, і є відгуком людини на
Божу любов.

Довіра є справою серця і волі. Якщо ми
не хочемо підкоряти свою волю волі Божій, то
наші сердечні переконання мало чого варті (Як.
2:14�20). Бог очікує, щоб наша віра виявлялася
в добрих справах для ближніх.

Підсумок: Віра – це підпорядкування Богу
всього свого життя і повна довіра Йому.

2 група
Де людина може знайти джерело довіри?

(Фил. 4:4�9: Лк. 12:22�31; 23:46)
Читаючи слова Писання Фил. 4:4�9, ми

розуміємо, що тільки Бог гідний нашої повної
довіри, тільки в Ньому повинен перебувати ко�
жен християнин, і тільки в Ньому ми знайдемо
справжній спокій і мир. Наскільки добре зараз
ми знаємо Ісуса, щоб довірити Йому все своє
життя: у радості, у горі, у переживаннях, пе�
чалях, хворобах?

Ісус закликає прагнути насамперед до Бо�
жого Царства, і довіряти Богу свої повсякденні
труднощі. Ми повинні працювати і добувати хліб
насущний, але робити це під Божим керівниц�
твом. Ісус учив ставитися до Бога, як до любля�
чого Батька, що піклується про нас. Один із най�
більш надихаючих прикладів довіри – це моли�
тва Ісуса на хресті: «Отче, у руки Твої віддаю
Свого духа!» (Лк. 23:46). Ісус цілком довірив
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Своєму Отцю Своє сьогодення і майбутнє.
Умираючи за гріхи всього людства, Він довірив
Себе в руки Свого Отця, бо добре Його знав і
нескінченно довіряв Йому.

Підсумок: Джерело довіри – це постійно
зростаюча близькість із Христом.

3 група
Якими є результати нашої довіри Господу?
� Пс. 31(32):10 – милість Господа оточує

людину, що покладається на Нього, і зберігає її
серце від скорботи;

� Пс. 55(56):4�5 – впевненість у Господі –
це прекрасне вирішення проблеми страху;

� Іс. 25:8�9 – покладаючись на Бога і дові�
ряючи Йому, людина здобуває терпіння чекати
спасіння, обіцяного Господом;

� Ів. 15:1�5 – тільки постійно перебуваючи
в Богові, ми можемо приносити «багато плоду».

Довіряючи в усьому Богу, ми тим самим
виявляємо справжню віру. Наша довіра не по�
винна остигати навіть тоді, коли ми не розуміє�
мо Його шляхів. Авраам довіряв Богу, хоча й
не знав, куди посилає Його Господь (Євр.
11:8). І навіть коли йому треба було упокорити�
ся з волею Божою, він беззастережно довіряв
Йому (Євр. 11:17�19).

Підсумок: Господь благословляє і підтри
мує людей, які цілком довіряють Йому, у резуль
таті чого вони можуть вести плідне і повноцінне
християнське життя, а також бути впевненими у
вічному житті з Ісусом Христом.

Практичне застосування
Як часто в хвилини переживань, що тра�

пляються у нашому житті, ми починаємо шукати
в першу чергу «потрібних» людей, яким би ми
довірили вирішення своїх проблем! А про Гос�
пода можемо згадати в останню чергу. І коли ці
проблеми не вирішуються, а лише все більше по�

глиблюються, ми починаємо нарікати на Бога.
Але насправді проблема була не в тому, що Бог
нам не допоміг у важку хвилину, а в тому, що ми
довірилися в першу чергу не тому, кому треба:
лікарям, грошам, зв’язкам... Тому Святе Письмо
нас попереджає, щоб ми сподівалися не на лю�
дей чи багатство (Пс. 145(146):3; Мр. 10:24), а
«на Бога Живого, що щедро дає нам усе на спо�
житок» (1 Тим. 6:17).

Тепер поверніться до ситуацій, що були за�
дані на початку заняття, із приводу того, на ко�
го ми покладаємося і кому довіряємо у важкі
хвилини життя. Запропонуйте молодим людям
переглянути своє ставлення до довіри Богу.
Нехай ті приклади, що залишені нам на сторін�
ках Святого Письма, будуть для них уроком,
який варто отримати якомога раніше у своєму
проходженні за Христом. Потрібно довірятися
Богу навіть тоді, коли не знаєте, до чого приве�
де ця довіра. Завжди довіряйте Слову Божому і
більше покладайтеся на Божі заповіді, ніж на об�
ставини життя. Тільки в слухняності і довірі, що
ґрунтуються на Божій обітниці чинити добро
тим, хто любить Його, можна знайти безпеку.

Молитва
Прославте Господа за те, що Він вірний

Своїй обіцянці піклуватися про вас. Подякуйте
Йому за все, що Він зробив для вас, коли ви до
Нього зверталися. І якщо ви втратили чи навіть
зовсім не мали повної довіри Богу, то попросіть
у Господа милості, щоб ви знову могли безо�
глядно, як дитина, довіряти Йому. Стійкість на�
шої віри випробовується щодня, бо кожне пи�
тання, навіть щонайменше, можна вирішувати,
довірившись Богу чи покладаючись на власні
сили. Нехай кожен учасник вашої групи замис�
литься над тим, як йому зміцнити свою віру, як
щодня по�дитячому щиро довіряти своє життя
Ісусу Христу.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Складіть особисте свідчення про ваше на�
вернення до Христа. Згадайте про підтримку і
всі благословення, які ви отримували й отриму�
єте від Господа, йдучи вслід за Ним.

Історична довідка,
біблійний словник

Смиренність, впокорення – лагідність, по�
кірність, слухняність; стан духу, при якому люди�
на не думає про себе високо, усвідомлює, що все
добре в ній – від Бога і вона нічого не може без
Нього робити; припинення впертості.

Навернутися – повернутися у бік когось чи
чогось або вернутися; навернутися до Бога – по�
каятися, змінити спосіб життя на бажаний Богу.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розкажіть своє свідчення. Можете попроси�
ти зробити це ще двох�трьох охочих. Свідчення
має доступно відповісти на три запитання:

1. Яким було моє життя до зустрічі з Ісусом
Христом?

2. Як я прийняв Христа?
3. Як народження згори змінює моє життя?

Робота над темою
Завдання №1
Запропонуйте молодим людям по черзі

прочитати 2 Хр. 7:12�22. Попросіть групу ви�
значити умови, які повинні виконати люди, щоб

повернути Божу милість, якщо вони відійдуть
від Бога і потраплять під Його гнів. Записуйте
умови на дошці і розкривайте разом із групою
суть кожної з них. Після цього підбийте підсу�
мок, до чого призводить виконання всіх трьох
умов.

1 умова. Люди повинні упокоритися. Сми�
ренність, покора перед Богом – це глибоке
усвідомлення власного людського безсилля і
нечистоти перед величчю і святістю Бога. Ми
повинні назавжди запам’ятати Боже правило:
«Бог противиться гордим, а смиренним дає бла�
годать» (Якова 4:4�10).

2 умова. Люди повинні почати молитися.
Усвідомивши власну незначущість і праведність
Бога, людина повинна благати Господа про по�
милування. У людини є величезний привілей – у
будь�якому духовному стані, навіть найбільше
зав’язнувши у гріхах, вона може просити в Бога
прощення за свої беззаконня й отримати його.
Бог приймає людей з розкаяним і смиренним ду�
хом, а не налаштованих вимагати і скаржитися
(1 Ів.1:5�10).

3 умова. Люди повинні навернутися з гріш�
ної дороги на дорогу праведності. Коли ми кає�
мося перед Богом у своєму грішному житті і
просимо в Нього прощення в молитві, Господь
дає нам нове серце, ми стаємо новим створін�
ням. Бог тепер дає нам силу для нового, правед�
ного життя й очікує від нас зусиль, щоб ми чини�
ли добро і боролися з гріхом (2 Кор. 5:15;
Еф.2:8�10; Мт. 5:13�16). Ми повинні свідомо
відвертатися від беззаконня і зберігати себе в
чистоті (Мт. 5:8; Євр.12:14�15).

Розділ Святого Письма, що досліджується: 2 Хроніки 7:12�22; 34
Ключовий вірш: «Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу

сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ Мій, і впокоряться люди Мої,
що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть
зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній
Край!» (2 Хроніки 7:13�14)

Біблійна істина: Бог дає людині прощення і зцілення від гріхів, якщо вона приходить до
Господа з покаянням, смиренністю і молитвою

Мета: а) молоді люди повинні усвідомити, що їхнє зцілення від гріха можливе тільки при 
дотриманні Божих умов; 

б) розповісти про Божі умови зцілення від гріха;
в) спонукати молодих людей до щирого покаяння і початку нового життя з Богом

5
”–Œü

ЗЦІЛЕННЯ5
”–Œü
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Підсумок. Коли ці 3 умови дотримані, Свя�
тий Дух одержує волю зцілювати наше життя від
хвороби гріха. Він зцілює алкоголіків і наркома�
нів від їхньої пагубної залежності, Він зцілює
деспотів від їхньої брутальності, Він зцілює роз�
биті родини від розчарування і повертає туди
любов, Він зцілює від невір’я безнадійних гріш�
ників, якими були всі ми.

Завдання №2
Запропонуйте групі по черзі (по одному

віршеві) прочитати 2 Хр. 34. Якщо ми по�
рівняємо цей розділ з подіями, описаними в
2 Книзі царів, що сталися за правління благоче�
стивого царя Давида, ми просто вжахнемося
розпусті й ідолопоклонству, у які так глибоко
занурився Ізраїль. Знаючи Божі умови благо�
словень чи проклять, ізраїльський народ обрав
друге. Він відійшов від Живого Бога, став слу�
жити ідолам і робити всю ту гидоту, яку роби�
ли язичницькі народи.

Але на сторінках Святого Письма ми зна�
ходимо прекрасні приклади того, як молоді
люди ще з юності своєї зробили правильний ви�
бір – любити Бога всім серцем, слухатися голо�
су Божого й отримувати благословення, обіцяні
Богом для тих, хто не буде ухилятися від Нього.
Молодий цар Йосія, будучи ще підлітком, почав
навертатися до Бога, Якому служив колись йо�
го предок Давид. Завдяки його завзятому шу�
канню Господа і прагненню догодити Йому,
Йосія знаходить Слово Боже, через яке довіду�
ється про Божі умови успішного життя. І перше,
що він робить – це впокорюється перед Богом
(2 Хр. 34:27).

Попросіть сімох охочих прочитати тексти,
у яких іде мова про впокорення перед Богом
деяких біблійних персонажів: Бут.13:1�9 (Авра�
ам); Числа 16:1�5 (Мойсей); Йов 1:20�22 (Йов);
Йона 3 (ніневітяни); Лк. 1:30�38 (Марія); Лк.
18:9�14 (митник); Фил. 2:1�8 (Ісус Христос).
Упокорившись перед Богом, цар Йосія плакав,
жалкуючи за свої гріхи і гріхи своєї країни.
Найкращим взірцем молитовного спілкування з
Богом для нас є Ісус Христос. Для Сина Божо�
го було дуже важливо, щоб Його молитва зав�
жди була почута, тому Він був смиренний у всіх
сферах Свого життя (Мт. 11:25�30; Ів. 8:28�29).
А Богу до вподоби, щоб наші молитви підноси�
лися до Нього в смиренності. Наша молитва до
Бога має бути постійною, не тільки тоді, коли
нам погано, але й тоді, коли в нас усе добре
(1 Сол. 5:16�18). Йосія став очищати Юдею від
ідолів ще будучи юнаком, але після особистого

покаяння перед Господом він не тільки оста�
точно очистив на період свого життя усі землі
синів Ізраїлевих від гидоти, але також уклав за�
повіт з Господом про виконання Його запо�
відей, прочитав книгу Заповіту всьому своєму
народу, і що найбільш втішне, у дні його царю�
вання сини Ізраїлеві «не відступали від Господа,
Бога своїх батьків».

Практичне застосування
Який урок ми можемо винести з цієї істо�

рії? Трагедія ізраїльського народу полягала в то�
му, що хоча люди і знали на особистому досвіді
велич і славу Живого Бога, вони все�таки ре�
гулярно забували про Нього, захоплюючись
ідолами і неправдивими богами. Часто Слово
Боже не могло проговорити до людей, тому що
було забуте ними чи загублене недбалими бать�
ками, священиками, Левитами, правителями.
Трагедія деяких нинішніх християн аналогічна
трагедії ізраїльського народу. Знаючи велич і
славу Бога, ми також часто відкладаємо вбік
Його живе Слово, захопившись турботами цьо�
го світу. Ми не зможемо нічого змінити в нашо�
му житті, якщо в першу чергу не впокоримося
перед Богом. Зараз смиренних людей не так
вже й часто зустрінеш, але смиренність – це
найбільше досягнення перед Богом. Мойсей, що
«був найлагідніший за всяку людину, що на по�
верхні землі» (Чис.12:3), є для нас взірцем слух�
няності Богу і любові до свого народу. Горді і
гнівливі люди, що називають себе віруючими,
але роками не змінюються на краще, не мають
живого зв’язку з Богом. Від марноти нас обе�
рігає молитва. Якщо ми думкою спілкуємося
з Богом і розмірковуємо про Його Слово, то
уникнемо багатьох необережних спотикань. І
останнє, що ми повинні зробити – це відверну�
тися від усього, що є гріхом. Бог хоче, щоб ми
звернулися до Нього, залишивши всі наші влас�
ні дороги, і пішли до джерела життя Його доро�
гою. Без смиренності і молитви це неможли�
во зробити: розпрощатися зі своєю гордістю, зі
своїми переконаннями, релігійністю. Коли ми
приходимо до Бога на Його умовах, то можемо
бути впевнені в тому, що Він прийме і простить
нас, тому що Він пообіцяв це зробити: «...то Я
вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилі�
кую їхній Край!» (2 Хр. 7:14).

Молитва
Розділіть молодь на групи по 2�3 особи,

щоб кожний зі смиренним серцем звернувся до
Бога і розповів Йому все, що в нього на серці.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Намагайтеся виділити декілька днів, щоб
уважно прочитати всю книгу Йова. Попередньо
напишіть на двох великих аркушах інформацію
про Йова і страждання, які він переніс.

Посібник 1
Характеристика Йова:

1. Благочестивий і смиренний праведник (1:1,
5, 8, 20�22)

2. Багатодітний батько (1:2)
3. Власник великих стад худоби і безлічі слуг

(1:3)
4. Впливова і знаменита людина (1:3)
5. Священик у своїй родині і турботливий, люб�

лячий батько (1:5)
6. Твердий у своїй непорочності (2:9�10)

Посібник 2
Страждання Йова:

1. Втрата дітей, майна і поваги навколишніх
(1:14�19;17:6)

2. Болючі гнояки по всьому тілу і сильна
сверблячка (2:7�8)

3. Погане харчування, втрата апетиту і сильна
втрата ваги (6:6�7;19:20)

4. Безсоння (7:4)
5. Шкіра, покрита червами і брудом, запален�

ня наривів (7:5)
6. Видіння і кошмарні сни (7:14)
7. Повне презирство з боку родичів, знайомих

і навіть слуг (19:13�19)
8. Біль у кістках, суглобах і внутрішніх орга�

нах, що не припиняється навіть уночі
(30:17,27)

9. Почорніння шкіри і висока температура
(30:30)

Історична довідка, 
біблійний словник

Історія Йова відбувалася, швидше за все, у
часи патріархів. Він проживав у країні Уц, що
знаходилася на окраїні сирійсько�аравійської
пустелі. Йова згадує пророк Єзекіїль у своїй
книзі (Єз.14:14�20). Там Бог дає найвищу оцін�
ку праведності трьох людей: Ноя, Даниїла та
Йова. Також його згадує апостол Яків у своєму
Соборному посланні (Як. 5:10�11) як взірець
довготерпеливої людини.

Проказа – важка інфекційна хвороба, що
вражає шкіру, очі, нервову систему і деякі внут�
рішні органи. На тілі з’являються незагойні ви�
разки, все воно вкривається струпами. Органи
тіла слабнуть, хрящі (ніс, вуха) згнивають і відпа�
дають. Навіть на сьогоднішній день проказа (ле�
пра) мало вивчена, її важко лікувати і вона часто
закінчується смертю.

Страждання – фізичний чи моральний
біль, муки. Страждання може відчувати вся
людська істота – тіло (через хвороби, пересліду�
вання), душа (під час скорботи, туги) і дух (ви�
криття совісті, мовчання Бога через нерозкая�
ний гріх).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте групі запитання:
Що таке, на вашу думку, страждання?
Чи траплялися у вашому житті страждання?
Як ви реагували на страждання і хто вам до�

поміг?
Після того, як охочі висловляться, скажіть,

що сьогодні ми спробуємо відповісти на одне з
найскладніших питань людства: для чого потріб�
ні страждання.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Книга Йова (вибірково) 
Ключовий вірш: «Добре мені, що я змучений був, – щоб навчитися Твоїх

постанов!» (Псалом 118(119):71)
Біблійна істина: Стійкість, віра, любов до Бога і надія на Нього допомагають нам

переносити страждання і сприяють нашому духовному зростанню
Мета: а) проаналізувати з молоддю різні причини страждань;

б) навчити молодих людей правильно переносити страждання;
в) показати учням, яку користь можуть нам дати страждання

6
”–Œü
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Робота над темою
Читаючи перші розділи книги Буття, ми

бачимо, що там не було страждань, скорботи і
хвороб. Усе це прийшло разом із гріхом після
того, як людина сама обрала собі дорогу непо�
слуху. Бог сказав: «Помножуючи, помножу
терпіння твої та болі вагітности твоєї. Ти в
муках родитимеш діти» і «проклята через тебе
земля! Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні
свойого життя... У поті свойого лиця ти їсти�
меш хліб, аж поки не вернешся в землю» (Бут.
3:16�19). Ці вірші стосуються Єви й Адама, які
згрішили. Але сьогодні ми прочитаємо про чо�
ловіка, якому Бог дав дуже високу оцінку. Да�
вайте подивимося, чи звільнив його Господь
від страждань.

Завдання №1
Запропонуйте учням прочитати 1 і 2 розді�

ли книги Йова, а потім покажіть їм Посібник 1
«Характеристика Йова». Вивчивши його, ми мо�
жемо переконатися в тому, що Йов був правед�
ною, богобоязливою людиною. Ми бачимо, що
він знав і гаряче любив Господа, тому що його
вчинки відповідають Божим заповідям і законам.

Які ж страждання випали на долю Йова?
Запропонуйте групі вивчити Посібник 2

«Страждання Йова». Для чого йому потрібні
були такі нещастя і страждання? Читаючи Йо�
ва 1:6�12 і 2:1�7, ми бачимо, що, як і в перших
розділах книги Буття, отут не обійшлося без
втручання сатани. Там, де ми живемо, йде ду�
ховна війна, і ми – воїни Христа, від яких за�
лежить, що принесемо ми своєму Господу –
славу чи ганьбу (1 Кор. 10:10�13; Еф. 6:10�20;
2 Тим. 2:3). (Намагайтеся не торкатися іншої
теми, крім страждань. Участь і роль у них Бога
ви будете розглядати на наступному занятті).

Завдання №2
Запропонуйте учням проаналізувати місця

Писання, де вони зможуть знайти зразки страж�
дань чи кризових ситуацій біблійних героїв:

1. Пс.21(22):1�22 – Давид як прообраз
страждань Ісуса Христа (страждає від злості лю�
дей, але намагається покладатися на Бога).

2. Дан. 3:13�23 – троє друзів Даниїла (пе�
ред лицем смерті покладаються на Бога і ясно
бачать Його допомогу).

3. Бут. 22:1�14 – Авраам (страждає навіть
від самої думки, що може втратити сина, але
твердий у сподіванні на люблячого Бога).

4. Бут. 39:5�20 – Йосип (залишається чис�
тим перед Богом, незважаючи на спокусу).

5. Мт. 26�27 – сам Ісус Христос пережи�
вав самотність, занепад сил, зрадництво і зре�
чення друзів, побої і знущання, страшну агонію,
ганебну страту, але все�таки виконав своє при�
значення, зберігши любов до людей і слухня�
ність Отцю. Всі ці приклади залишені нам для
того, щоб ми змогли правильно зрозуміти дуже
важливі духовні явища. Стражданнями випро�
бовується і загартовується наша віра. З цим
важко іноді погодитися, у своїх стражданнях
ми не бачимо сенсу, та й сатана тут як тут зі
своїм нашіптуванням: «Де ж твій Бог? Ти сам на
сам зі своїм горем! Його немає поруч із тобою!».
Лукавий використовує страждання людей, щоб
спотворити образ Бога в їхніх очах. Він хоче
вселити нам думку, що наші страждання – це
провина Бога, Який погано керує світом, що
Він байдужний до Свого творіння. Як важливо
в цей момент не розглядати свою праведність,
що перед Богом не має цінності (Фил. 3:7�14),
не звинувачувати Його в несправедливості, але
згадати дорогу Божого Сина, Який пережив
страждання, щоб і нам дати сили в боротьбі з
гріхом, скорботою і розчаруванням. У трудно�
щах ми повинні пам’ятати, що Господь з нами
поруч і завжди нам допоможе в хвилину скор�
боти (Ів. 14:15�21). Тоді ми зможемо розгляда�
ти наші страждання як можливість поліпшити
наші стосунки з Богом. Давайте подивимося
ще раз на Йова. Чому він так страждав душев�
но? Він не міг побачити Бога за своїми страж�
даннями, він думав, що Господь залишив його у
важку хвилину. Але, як ми побачимо в останніх
розділах цієї книги, Бог не залишає жодне Своє
творіння. Він не може відректися від Себе, Він
не може перестати любити нас (Єр. 31:3).

Завдання №3
Запропонуйте учням прочитати такі місця

Писання, де вони можуть знайти відповідь, для
чого Бог допускає страждання. Після закінчення
роботи нехай кожен озвучить той пункт, який
він найкраще розуміє.

Страждання можуть...
� 2 Хр. 33:9�13 – відкрити нам Бога і при�

вести нас до каяття;
� 1 Петр. 1:6�9 – показати нам стан нашої

віри;
� 1 Петр. 2:19�25; Євр.12:1�3 – допомогти

нам краще пізнати Ісуса Христа і бути схожими
на Нього;

� Пс.118(119):71�75; Євр.12:4�13 – допо�
могти нам усвідомити свою неправоту, привести
до слухняності і праведного способу життя;
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� Ів. 9:1�7 – виявити людям справи і славу
Бога;

� Дії 5:40�42 – зміцнювати нашу радість у
благовісті про Ісуса Христа;

� Рим. 5:1�5; Як. 1:2�4 – навчити нас тер�
піння, надії, любові, дати певний досвід;

� 1 Кор. 12:12�27; Еф. 4:11�16 – розвива�
ти наші взаємини з братами і сестрами в Христі;

� 1 Петр. 4:1�2; 2 Кор. 12:7�10 – навчити
нас покладатися на Божу милість і з радістю
приймати Його волю, не шукаючи своєї;

� Пс.61(62); 2 Тим.4:16�18 – зміцнити наше
сподівання на Бога, а не на людей.

Практичне застосування
Як же нам бути готовими до страждань,

щоб правильно відреагувати на них і перенести?
До них треба готуватися! Коли настане криза,
викликана скорботою, буде занадто пізно до неї
готуватися. Отже, нам потрібно:

1. Добре знати Слово Боже, щоб ніякі
оманливі думки типу «страждання не має права
торкатися мене, якщо я – дитя Боже» або «Бог

мене не любить, Він про мене забув» не про�
никали в наш розум.

2. Зміцнювати свою віру і спілкування з
Господом через молитву і поклоніння Йому, бо
наша поведінка під час страждань буде визнача�
тися нашими внутрішніми переконаннями і сту�
пенем близькості з нашим Творцем.

3. Не намагатися відразу знайти причину
страждань. Іноді тільки у вічності ми зможемо
усвідомити те, що тут від нас було приховано.
Краще підняти погляд до неба і шукати розради
в Богові. Тільки Він знає, як вам у даний момент
можна допомогти і як утішити вас, адже Він
Один переніс повну міру страждань. А коли ви
заспокоїтеся, просіть Бога, щоб Він відкрив вам
справжню причину ваших труднощів.

Молитва
Нехай кожний висловить Богу свою подя�

ку за підтримку, яку отримав від Бога під час
будь�яких страждань. Також нехай усі попро�
сять у Господа бути готовими до випробувань,
щоб вийти з них переможцями і стати ще ближ�
чими до Христа.

Поливаю постіль сльозами,
Туга серце вкриває моє...
Я сумую, не сплю ночами,
День печалі лише додає.

І згадав я Ісусові муки,
На хресті коли Він висів,
Як побої, огуду, насмішки
На Себе приймав і терпів...

Зникло сонце і морок згустився,
Сколихнулась земля тоді.
Умирав Христос і молився,
Та байдуже було юрбі...

Боже! Ти переніс страждання
Для спасіння людей Своїх,
Чуєш Ти і мої ридання,
Знаєш тяжкість скорбот моїх.

Дай, щоб сльози мої ночами
Не безплідно текли щораз,
Щоб сердечними бачив очима
У скорботі Твій смертний час.

Щоб, як Ти на хресті молився,
У покорі страждання ніс,
Так і я в небеса дивився,
На вінець – крізь завісу сліз.

Дай спасіння звіщати народу,
Хай і часом з гіркими слізьми,
Аби душі Твою свободу
Мали тут, у скорботах земних.

Якщо ж сльози мої і муки
Людям мир і життя принесуть,
То дав Бог мені щастя в руки.
Отже, в цьому страждання суть!

Василь Трубчик

СЛЬОЗИ
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Уважно проаналізуйте всі посилання Пи�
сання, що використані в цьому уроці.

Зверніть особливу увагу на ті розділи, де
троє друзів Йова висловлюють свою думку сто�
совно його страждань.

Історична довідка, 
біблійний словник

Осуд, засудження – несхвалення; винесен�
ня вироку. Осуд, засудження – виняткове право
Бога, тому що тільки Він – святий і справедливий
Суддя (Луки 6:36�38; Як. 4:10�12; 1 Кор. 4:3�5).

Співчуття, жаль – відчуття жалості, викли�
кане чиїмись стражданнями, співпереживання
людині, яка страждає, чи розділення з нею скор�
боти у її стражданнях. Жаль, співчуття немож�
ливі без любові до ближнього.

Втішити, розрадити – заспокоїти, полег�
шити чиєсь горе, підтримати, підбадьорити,
обрадувати. Наш Господь – «Отець милосердя
й Бог потіхи всілякої» (2 Кор. 1:3), лише в Ньо�
му ми можемо мати повну розраду. Святий Дух
є нашим Утішителем (Ів. 14:26; 16:7�15). Також
розраду від Бога можна отримати через Його
Слово (Пс. 118(119):43�50; Рим. 15:4�6).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте групі такі запитання:
� Чи доводилося вам утішати людей, що втрати�

ли близьку і кохану людину? Що ви їм тоді казали? Де
знайти потрібні слова, щоб якось заспокоїти скор�
ботне серце?

Кожна людина має потребу в різній роз�
раді: деякі чекають, щоб ви просто мовчки їх
вислухали і поплакали з ними. Іншим потрібні

добрі слова надії в нагадуванні, що смерть ві�
руючої людини – це лише тимчасова розлука,
третім – ваша допомога в повсякденних справах
чи у вирішенні якихось надзвичайних питань,
четвертим – певне поєднання згаданого вище.

Робота над темою
Праведний Йов постраждав від низки

неймовірних утрат, які він пережив протягом
дуже короткого часу. На цьому уроці ми звер�
немо увагу на те, якими розрадниками в цих
обставинах були люди, що оточували його, –
дружина і друзі.

Завдання №1
Прочитайте разом із групою Йова 2:9�13.

Обговоріть такі запитання:
1. Як розраджувала Йова дружина? Як вона по�

винна була вчинити?
2. Як розраджували Йова приятелі? Як вони по�

винні були вчинити?
1. Далеко не кожний може перенести у

своєму житті такі втрати, які випали на долю Йо�
ва. Де йому шукати підтримку? Хто може втіши�
ти його? З людей найближчою йому мала бути
дружина. Адже це не тільки Йов утратив дітей і
майно, але й вона. І навіть хвороба чоловіка ма�
ла бути буквально її особистим горем. Але що ми
бачимо? Замість співчуття – похмуре «побажан�
ня»: «Прокляни Бога – і помреш!..». Дружина тут
виступає в ролі «даремного розрадника». Вона,
можливо, була непоганою помічницею Йову при
сприятливих обставинах, коли випробування ще
не прийшли. Але у важку хвилину вона залишає
чоловіка самого, без своєї підтримки і розради.
Це страшно, коли у важких обставинах най�
ближча для тебе людина не розуміє і не підтри�
мує тебе. Реакція дружини мала бути протилеж�
ною тій, яку вона виявила.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Книга Йова (вибірково)
Ключовий вірш: «Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто

плаче!» (Римлян 12:15)
Біблійна істина: Бог хоче, щоб Його діти втішали тих, хто у скорботі, та співчували їм
Мета: а) молодь повинна навчитися співчувати та втішати ближнього в скорботі, при цьому

не засуджуючи його;
б) проаналізувати, звідкіля приходить справжня розрада

7
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2. Приятелі прийшли до Йова, щоб плакати
з ним і втішати його. Перші сім днів вони були
більш успішними в розраді: вони заголосили і
розірвали свою одежу на знак скорботи, а потім
мовчки сиділи разом із другом, усвідомлюючи,
що будь�які слова зараз будуть зайвими, тому що
біль Йова був «вельми великий». Іноді для розра�
ди потрібна тиша і просто чиясь присутність.
Але що потім сталося з друзями Йова? Чому во�
ни, не знаючи ні намірів Божих, ні чистоти Йо�
ва, зважилися швидше засудити друга як люди�
ну, що страждає за свої гріхи, ніж підтримати
його і щиро поспівчувати? Люди, які перенесли
втрату, часто намагаються шукати пояснення
тому, що сталося, навіть християни іноді обурю�
ються, що Бог подібне допустив. Як реагувати
в цих випадках? Розрада і підтримка – це найваж�
ливіше для людини, яка страждає, і ми повинні
вміти втішати. Місце біля постелі хворого –
не найкраще місце для докорів.

Завдання №2
Розділіть учнів на 2 групи і роздайте кожній

посилання для виконання завдання «Промови 
3�х друзів».

1. Еліфаз – Йова 4�5; 15; 22.
2. Білдад – Йова 8; 18; 25; Цофар – Йова

11; 20.
Молодь повинна уважно прочитати тексти

Писання і визначити, чому друзі Йова не мали
рації у своїх промовах стосовно Йова.

Можливо, спочатку в словах приятелів
Йова і звучали нотки розради, але незабаром
вони переросли в обвинувачення і навіть обра�
зи: якби ти не згрішив і не зробив чого�небудь,
гідного осуду, праведний Суддя не засудив би
тебе несправедливо. А якщо ти не згрішив, то
тоді згрішили твої діти, за що і загинули... Та ти
ще до того ж, мабуть, кривдив удів і пригноб�
лював сиріт. Тому Бог виніс тобі справедливий
вирок.

Приятелі Йова були впевнені, що краще
розуміють Бога, ніж їхній друг, вони не думали,
що Бог може допустити труднощі в нашому
житті, щоб краще розкрити нам Свою Особис�
тість. Досить згадати слова Ісаї про Ісуса Хри�
ста: «Направду ж Він немочі наші узяв і наші
болі поніс, а ми уважали Його за пораненого,
ніби Бог Його вдарив поразами й мучив...»
(Іс. 53:4), щоб зрозуміти одну з поширених по�
милок людей у питанні страждань.

Ця історія дуже повчальна для кожного з
нас: чи вміємо ми співчувати людям і втішати
стражденні душі? Чи не уподібнюємося ми до

приятелів Йова, коли, бачачи чуже горе, праг�
немо спершу засудити людину за її гріхи, а вже
потім підбадьорити? Нехай група дасть визна�
чення понять «співчуття» і «розрада» (доповніть їх
інформацією зі словника).

Завдання №3
Запишіть на дошці запропоновані нижче

запитання і посилання, роздайте учням папір і
ручки та запропонуйте їм на підставі Святого
Письма визначити:

1. Звідки приходить розрада скорботним
серцям? (2 Кор. 1:3�7; Пс. 72(73):23�28; Пс.
85(86); Іс. 51:12�14; Ів. 14:16�18).

2. Яка є розрада для віруючих людей?
(2 Кор. 4:16�18; Рим. 8:28; 1 Сол. 4:13�18; Йо�
ва 19:25�27; 1 Ів. 3:2; Об. 14:13; 21:1�7).

3. Як повинні чинити віруючі люди, які зна�
ходяться в скорботі? (1 Тим. 4:10; Пс. 30(31):23�
25; Пс. 141(142); Іс. 12; 1 Петр. 1:6�9; 4:12�19;
Кол. 4:7�9).

Після закінчення роботи попросіть декіль�
кох охочих прочитати свої відповіді. Ви можете
підправити їх, якщо це буде необхідно, відповід�
но до наведеної нижче інформації.

1. Звідки приходить розрада скорботним
серцям?

Справжню розраду може дати тільки Бог.
Він заспокоює всіх, хто до Нього звертається по
допомогу. Навіть незважаючи на те, що най�
ближчі і найдорожчі для нас люди можуть зали�
шити нас, Господь буде завжди піклуватися про
Своїх дітей (Іс. 49:13�17; Пс. 26(27):9�10).

2. Яке є розрада для віруючих людей?
Допускаючи випробування, Бог у першу

чергу зміцнює наше сподівання на Нього і нашу
довіру Йому. І користь від цього – не Богові, а
людині. Усі наші страждання – короткочасні і пе�
рейдуть у майбутню славу, що затьмарює будь�
яку скорботу. Усі християни воскреснуть для
вічного життя з Богом і будуть подібні до Нього
(Ів. 16:20�24).

3. Як повинні чинити віруючі люди, які зна�
ходяться в скорботі?

Ми повинні в усьому і завжди покладатися
на Господа, молити Бога про одержання роз�
ради під час скорботи і хвалити Його за під�
тримку, яку Він завжди подає. Якщо людина
навчилася втішатися Господом, вона здатна вті�
шати й інших у їхніх бідах. Скорбота не має
пригнічувати нашу радість від спасіння, хри�
стияни повинні взаємно втішати один одного в
скорботі і підбадьорювати тих, хто занепав ду�
хом (2 Кор. 1:3�4).



24 Присвячуємо своє життя Богу

Практичне застосування
Попросіть молодих людей записати деякі

поради, як розрадити людей під час скорботи.
СЛУХАЙТЕ. Виявляйте терпіння і стри�

маність, коли слухаєте прибиту горем людину.
Їй, швидше за все, потрібна не ваша думка, а
можливість виговоритися і виплакатися.

СПІВЧУВАЙТЕ. Не намагайтеся «пропові�
дувати», коли людина просто має потребу у ва�
шому співчутті. Не кваптеся засуджувати чи ви�
правляти помилки людини, яка страждає, не про�
понуйте своїх рішень. Просто проводьте з нею
час, щоб виразити співчуття. Плачте разом, за�
спокоюйте і підбадьорюйте людину. Нехай вона
знає, що ви любите її і піклуєтеся про неї.

ЗМІЦНЮЙТЕ. Ніколи не залишайтеся
байдужими до горя і переживаннь своїх рідних
і близьких людей, розмовляйте з ними, цікавте�
ся їхніми проблемами і потребами, намагайте�
ся чим�небудь допомогти. Не давайте пояснень
трагедії (не кажіть: «Бог тебе покарав за те чи
інше... Тебе потрібно було якось зупинити»).
Сухі слова про «волю Божу» не можуть виріши�
ти проблеми й розрадити страждальця, швид�
ше приведуть до озлобленості і нарікання на
Бога. Але слова про Божу любов і жаль будуть
цілющою оливою, якщо сказані від чистого,
сповненого співчуття серця. Якщо людина на�
рікає на Бога, ви можете навести їй такий при�
клад. Уявіть, що батько йде дорогою зі своєю
дитиною. Дитина падає і розбиває коліно. Чи
є в цьому провина батька? Немає. Але любля�
чий батько втішить, надасть медичну допомогу
і понесе на руках. Так само Бог обіцяє, що в
нашому житті, де проти нас ведуть війну гріх і
князь пітьми, хоч і будуть траплятися страж�
дання, але Він нас підтримає, зміцнить і збе�
реже (Ів. 16:33). Бог обіцяє, що буде поруч у
такий час і буде лікувати нас, зміцнювати і під�
тримувати (Мт. 28:20).

СКЕРОВУЙТЕ. Моліться за страждальців,
якщо вони не в Господі, і разом з ними, якщо
вони віруючі. Те, що людині неможливе, мож�
ливе Богові. Тільки Бог може по�справжньому
втішити скорботну душу. Читайте разом Біб�
лію, підбадьорюйте надією на Бога і вічне жит�
тя без хвороб і смерті, підтримуйте участь цієї
людини в церковному житті.

НАДАВАЙТЕ ПРАКТИЧНУ ДОПОМОГУ.
Під час страждань люди не мають досить сил
для виконання повсякденних справ і вирішен�
ня проблем. Крім того, більшість причин
страждання (хвороби, смерть близької людини,
проблеми в родині, матеріальні труднощі,
втрата роботи) приносять додаткові проблеми,
з якими страждаюча людина не завжди може
впоратися. Виявляйте любов Христа на ділі –
принесіть продукти, допоможіть у догляді за
хворим, позаймайтеся з дітьми, допоможіть
знайти роботу, надайте матеріальну допомогу.
Саме такою турботою про ближніх відрізня�
ються справжні діти Христа (Мт. 25:31�46).

Бог хоче, щоб кожний з нас співчував,
коли інший страждає, і тішився, коли тішиться
інший. Він хоче, щоб ми носили «тягарі один
одного» (Гал. 6:2) і втішали один одного в
скорботі сподіванням на Живого Бога.

Молитва
Прославте Бога за те, що тільки Він Один

є справжнім нашим Розрадником. Подякуйте
Йому за те, що Він підбадьорює, наставляє і
напоумляє нас у хвилини скорботи і суму, по�
легшує наше страждання. Ми знаємо про Його
співчуття, тому що Він Сам постраждав за нас
і знає, як утішати тих, хто страждає. Просіть
Бога, щоб Він посилав вам у хвилини розпачу
Свою розраду, а також просіть Його мудрості,
щоб учитися співчувати й утішати в скорботі
близьких вам людей.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Перш ніж ви будете проводити цей урок,
щиро помоліться. Досягніть такої тиші у своєму
серці, щоб ніщо вам не заважало слухати Боже
Слово. Ми занадто часто говоримо про Бога,
не задумуючись, чи приємні Йому наші суджен�
ня про Нього і чи правильні вони взагалі.

Приготуйте 2�3 однакові фотографії свого
знайомого (бажано не близького друга), якого
ваша група точно не знає. Для виконання зав�
дань підготуйте аркуші паперу і ручки. Підготуй�
те плакат і напишіть на ньому фломастерами та�
кі слова: «МАТИ ПРАВИЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО
БОГА – НЕ ОЗНАЧАЄ ЗНАТИ ПРО НЬОГО,
А ПІЗНАТИ ЙОГО І БАЧИТИ ОЧИМА ВІРИ».
Випишіть посилання з завдання №3 на листочки
(по 1�ому рядку).

Історична довідка, 
біблійний словник

Бог – Творець і Владика всесвіту, людства і
всього, що населяє нашу планету. Бог – Дух. Бог
Єдиний у трьох Особах: Бог Отець, Бог Син,
Бог Дух Святий. Бог святий, вічний і всемогут�
ній. Ми можемо з Ним спілкуватися, отримавши
прощення через Христа, але у своїй обмежено�
сті і постійній боротьбі з гріхом не можемо до
кінця осягнути Його. У Старому Заповіті люди
мали спілкування з Ним через пророків, Він
являвся у видіннях чи через ангелів. У Новому
Заповіті ми маємо спілкування з Ним через Ісуса
Христа.

Знання – сукупність відомостей, уявлень
про що�небудь.

Пізнання – найглибше проникнення в суть
речей. Від сприймання шлях веде до знання, а
потім – до пізнання. Пізнати – значить осягти,

отримати правильне і виразне уявлення про що�
небудь. Пізнання можна отримати на рівні по�
чуттів (через сприймання вражень), на рівні ро�
зуму (логічно зіставляючи різні відомості), але
найбільше воно відноситься до розуміння сутно�
сті Бога (Пс. 99(100):3; Ів. 17:24�26; 1 Ів. 2:3;
4:16; Еф. 1:17�23).

Лицемірство – прикриття нещирості чи
злих намірів удаваними щиросердістю і чеснота�
ми; у Біблії – показна релігійність без істинної ві�
ри і живого постійного спілкування з Богом.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

З огляду на складність і важливість сьо�
годнішнього уроку почніть його з молитви�про�
хання, щоб Бог допоміг кожному учневі і вам
краще пізнати Бога, зрозуміти Його природу і
характер, щоб ви змогли поліпшити з Ним спіл�
кування і намагалися бути подібними до Нього
якостями характеру, поведінкою і святістю. Мо�
літься також за те, щоб представлений вами
навколишнім образ Бога максимально відпові�
дав дійсності.

Розділіть молодь на 2�3 групи і дайте кожній
фотографію вашого знайомого. Нехай кожна
група опише цю людину (її характер, її нахили
тощо). Попросіть учнів говорити щиро, не боя�
чись вас образити. Після цього розкажіть про ва�
шого знайомого самі.

Як говорити про людину, якщо ми не зус�
трічалися і не спілкувалися з нею? Ми можемо
аналізувати її зовнішність, але вона оманлива.
Ми можемо довідатися деякі деталі за одягом,
але і це не є показником. Ми не зможемо пра�
вильно охарактеризувати її, поки не познайоми�
мося близько.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Книга Йова (вибірково) 
Ключовий вірш: «Тільки послухом уха я чув був про Тебе, а тепер моє

око ось бачить Тебе...» (Йова 42:5)
Біблійна істина: Бог хоче, щоб християни добре знали Його самі і правильно представляли

Господа іншим
Мета: а) спонукати молодь прагнути пізнавати Бога; 

б) показати учням, що пізнання Бога допомагає людині краще представляти Його 
іншим людям, а також допомагає вистояти в кризових ситуаціях

8
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Як ми не можемо представити іншим люди�
ну, не будучи з нею знайомими, так ми не може�
мо представити правильно іншим людям Бога,
не пізнавши Його особисто.

Робота над темою
Завдання №1
Запропонуйте групі прочитати Йова 42:1�8

і відповісти на такі запитання:
� Що збагнув Йов?
Ще до кінця не розуміючи, чому йому випа�

ла така доля, Йов бачить усемогутність Бога і
чує Його голос, він усвідомлює силу, велич, пов�
новладдя і незалежність Творця. Цього цілком
досить, щоб перестати ставити запитання Все�
вишньому. Йов натхненний і вражений Божою
турботою про Своє творіння, і все, що він може
зробити, – це відректися від своїх слів.

� Що зробив Йов?
Йов кається, сівши у попіл і посипаючи

себе пилом. До цього він теж сидів у попелі,
але на знак скорботи через свої важкі обста�
вини. З тексту ми не бачимо, щоб Йов каявся

в гріхах, у яких його звинувачували сатана і
друзі. Він кається в тому, що засумнівався в
Божій любові і Його постійній присутності по�
руч із собою.

� Що сказав Бог про друзів Йова?
На них запалився Божий гнів за те, що во�

ни говорили про Нього не так слушно, як Йов.

Завдання №2
Чому ж Йов (на думку його друзів – бунтар)

виявився чистим перед Богом? Він здається
трохи зухвалим стосовно Всевишнього, але Той
не дорікає йому в якомусь гріхові. Щоб не роби�
ти поверхневих і неправильних висновків, за�
пропонуйте групі спробувати розібратися в сло�
вах людей, яким Бог дав Свою оцінку, – словах
Йова і його друзів, розібратися, чому Йов гово�
рив про Бога правильніше, ніж Еліфаз, Білдад і
Цофар. Роздайте групі аркуші паперу і запропо�
нуйте записувати посилання. Коли вони будуть
читати їх уголос, обговорюйте їх, і нехай юнаки
та дівчата тезисно записують висновки. Читайте
слова Йова і друзів попарно.

Слова Йова Слова друзів Йова

Йова 7:20�21; 10:15а; 17:3. Йов розуміє,
що навіть якщо є на праведній людині яка вина,
її не спокутувати перед святим Богом. Бог мо�
же тільки простити людину по Своїй великій
милості.

Йова 4:6�7; 11:13�15. Друзі Йова вважа�
ють, що право бути чистим перед Богом і звер�
татися до Нього дає особиста праведність лю�
дини.

Йова 13:7�11,16; 21. Йов закликає друзів
не захищати Бога – Він не має потреби в захи�
сті. Він закликає їх не приховувати правди, а
називати речі своїми іменами: не все на землі
відбувається так, як вимагає того людська спра�
ведливість.

Йова 8:5�6; 15:20�34. Друзі Йова засто�
совують до Бога людську справедливість. Але
всі люди – творіння Боже, Господь довготерпе�
ливий і многомилостивий, Він дає кожній люди�
ні не один шанс прийти до Нього.

Йова 13:3,15; 16:20; 23:3�7; 31:35. Йов
жадає втручання свого Творця, він хоче почути
Його голос і побачити Його обличчя.

Йова 15:4�16. Друзі Йова вважають осо�
бисте, близьке спілкування з Богом чимось над�
природним і зухвалим.

Висновок: Йов має рацію у тому, що він у
момент, коли не розуміє дій Бога, не боїться
ставити Йому запитання. Він хоче вірити, що
Бог – це не жорстокий суддя, а милостивий і
люблячий Отець. Він прагне до особистого піз�
нання свого Творця.

Висновок: У міру того, як друзі Йова озлоб�
люються і втрачають співчуття, все більш лице�
мірними стосовно Йова стають їхні слова. Друзі
не мають рації в тому, що впевнені, начебто дії
Бога прямо пов’язані зі вчинками людини. Вони
виключають можливість страждань праведника і
благоденства нечестивого. Вони вважають себе
благочестивішими за Йова, забуваючи, що якби
Бог відплачував кожному з нас за нашими спра�
вами, нас би вже давно не було на землі.
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Завдання №3
Як же нам мати правильне уявлення про Бо�

га? Що для цього потрібно? Покажіть учням підго�
товлений плакат. Пізнати Бога набагато складні�
ше, ніж добре пізнати якусь людину. Але це стало
можливим, тому що Сам Бог хоче, щоб ми Його
пізнали, і Він усіляко сприяє цьому (1 Тим. 2:3�4).

Розгляньте з учнями, як можна пізнати Бо�
га і що Він розкриває про Себе. Для цього 1�ий
пункт обговоріть разом, а для розбору 2�ого
роздайте посилання всій групі і відведіть якийсь
час для самостійної роботи. Після її закінчення
нехай усі учні по черзі поділяться своїми дослід�
женнями (по 1�2 тези).

1. Як можна пізнати Бога?
а) Євр.1:1�2; Пс. 137(138):2; Ів. 1:1,14;

17:3; 1 Ів. 5:20 – через Боже Слово й Ісуса
Христа;

б) Рим. 1:19�20 – через споглядання ство�
рінь Божих;

в) Рим. 2:14�15; 9:1 – через нашу совість, у
якій записаний Божий закон;

г) 1 Ів. 3:2; Рим. 12:2; Еф. 1:17; Фил.
3:8�11; Кол. 1:10 – через дотримання Божих
заповідей і вплив Святого Духа;

е) Рим. 10:13�15; 2 Кор. 2:14 – через свід�
чення.

2. Сутність Бога (Його якості)
У Бога є природні якості (суть Бога, люди�

на такою бути не може) і моральні якості (є від�
битком Бога у людині).

Природні якості
а) Ів. 4:24; 2 Кор. 3:17 – Бог є Дух;
б) 1 Ів. 5:6�7; Ів. 10:30; Мт. 28:19; Буття

1:26 – Бог виявляє Себе в трьох Особах;
в) Повт. Закону 5:6�7; 6:4; Іс. 45:5�6 – Бог

Єдиний;
г) 1 Цар. 8:27; Пс. 89(90):3; 138(139):

7�12; 1 Тим. 6:16 – Бог не обмежений часом і
простором;

д) Йова 42:2; Єр. 32:17; Лк. 18:27 – Бог
всемогутній, Він може все, що не суперечить
Його святій природі;

е) Чис. 23:19; Повт. Закону 7:9; Ек. 3:14;
Мал. 3:6; 2 Тим. 2:13; Євр. 6:17�18 – Бог
незмінний і вірний Своїм обіцянкам і законам;
якщо Він і розкаюється, то не змінюється у Сво�
їй природі (людське каяття змінює людину, а
Боже – виявляє Його жаль (Буття 6:6));

ж) 1 Хр. 28:9; Ів. 2:25; Дії 15:8; Євр. 4:13 –
Бог всезнаючий.

Моральні якості
Бог – Особистість, Він має всі характе�

ристики, властиві особистості, і в цьому плані

створив нас подібними до Себе. Він має емоції
(Буття 6:6; Пс. 77(78):59; Мт. 26:38; Лк. 10:21),
розум (Йова 12:13; Пс. 146(147):5; 1 Кор.
2:16а), волю (Мт. 6:10; Ів. 6:38�40; 1 Сол. 4:3),
у Бога є імена (Господь, Саваот, Ягве (Єгова),
Всевишній, Святий Ізраїлів тощо). Бог як Осо�
бистість має якості, що у всій повноті виявляють�
ся лише в Ньому, але через Його Сина Ісуса
Христа вони також доступні і нам:

а) 1 Ів. 4:7�11; Рим. 5:8 – всепоглинаюча
жертовна любов;

б) Вих. 34:6; Пс. 85(86):5; Йоіла 2:13 –
милосердя і співчуття;

в) Об. 4:8; 15:4 – святість (відділення від
гріха, від усякої нечистоти).

Практичне застосування
Розглянувши уважно історію Йова і переко�

навшись у тому, як важливо мати правильне уяв�
лення про Бога, ми можемо підбити підсумок:

� Як має діяти людина, щоб мати змогу пізнати
Бога?

Щоб по�справжньому пізнати іншу людину,
треба постійно перебувати в її товаристві, мати
спільні інтереси, бути відкритими, поважати
один одного і просто бути друзями! Без усього
цього стосунки будуть поверхневими і марними.
Щоб пізнати Бога, людині потрібно в першу чер�
гу стати Його другом, а зробити це можна тільки
через Його Сина Ісуса Христа (Бога в тілі): «Ви
друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую.
Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не ві�
дає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзя�
ми Я, бо Я вам об’явив усе те, що почув від Мо�
го Отця» (Ів. 15:14�15), «До Отця не приходить
ніхто, якщо не через Мене... Хто бачив Мене,
той бачив Отця» (Ів. 14:6,9). Друзям є про що по�
говорити. Між ними повинні будуватися особисті
взаємини. Якщо ми дійсно дружимо з Богом, то
постійно будемо відкривати перед Ним своє сер�
це і прислухатися до Його голосу. Ми будемо
слухатися Його Слова і жити відповідно до ньо�
го, так що навіть навколишні збагнуть – Богу є
місце й у нашій родині, і в наших планах, і в на�
шому сміхові, і в наших сльозах.

� Що дає людині пізнання Бога?
Нехай група виконає завдання, запропоно�

ване в Робочому зошиті.

Молитва
Прославте Господа Бога за Його велич і

славу! Просіть Господа, щоб ми самі могли глиб�
ше пізнавати Його з кожним днем і правильно
розповідати про Нього іншим.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Уважно вивчіть історичну довідку, а також
усі згадані в уроці місця Святого Письма.

Поміркуйте в молитві, чи є Ісус Христос ва�
шим Пастирем у повному розумінні цього слова.

Підберіть малюнки чи вирізки з журналів
такого змісту: пастух і вівці, люди в церкві.

Історична довідка, 
біблійний словник

Пастир – пастух, людина, що пасе худобу,
захищає її від усяких небезпек і своєчасно знову
приводить додому. Заняття пастухуванням вва�
жалося в євреїв дуже почесним. У переносному
значенні пастир – наставник, керівник пастви.
Біблія часто представляє Бога як Пастиря (Пс.
79(80):2; 1 Петр. 2:25).

Вівця – жуйна парнокопитна (відповідно,
чиста за законом Мойсея і придатна для будь�
яких жертвоприносин) домашня тварина, сса�
вець, що відзначається боязкістю, лагідністю і
безпорадністю, особливо при відставанні від
отари. Люди розводили овець з часів Авеля.
Вівці і кози в сиву давнину паслися на одному
пасовищі (Буття 30:35). У Біблії слово «вівця»
часто використовується для позначення люди�
ни, що потребує керівництва, турботи чи за�
хисту (2 Сам. 24:17; Іс. 53:6; Мт. 9:36). А та�
кож Ісус порівнює своїх послідовників з вівцями
(Мт. 26:31; Ів. 10:27).

Жезл (жезло) являв собою кийок для захи�
сту довжиною до 1 м з потовщенням на кінці.
Також був символом влади (Євр.1:8; Пс.
44(45):7�8).

Посох був трохи довший від жезла і мав
вигнуту чи Т�подібну рукоятку. Застосовувався
для опори (Вих. 12:11).

Добро – доброта, щастя.
Милосердя – помилування, прихильність;

вчинок, що винагороджує кого�небудь за відда�
ність і вірність.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть групі ілюстрацію пастуха і отари
овець та запитайте, чи всі знають автора псалма
про Пастиря. Це цар Давид. У Псалмі 22(23) ми
бачимо його славослів’я – гімн Господу�Пасти�
рю. Тут Давид надає особливої уваги турботі,
яку Бог виявляє стосовно кожної окремої «вівці».
Цар Давид говорить у цьому псалмі про повне
сподівання на свого Пастиря. Він знає, про що
говорить, адже він починав свою «кар’єру» з пас�
тухування. Незважаючи на те, що він став ца�
рем, керівником, наставником народу, він сам
дуже потребував єдиного істинного Пастиря,
свого улюбленого Господа.

Робота над темою
Попросіть учнів по черзі прочитати в Робо�

чих зошитах відповіді на завдання «Що повинен
робити добрий пастух?».

� 1 Сам. 17:33�37 – захищати овець;
� Іс. 40:9�11 – пасти отару, носити на руках

малих і слабких;
� Буття 47:1�6 – знаходити для овець пасо�

вища;
� Буття 29:1�10 – напувати отару;
� Єр. 33:12�13 – дбати про відпочинок для

овець;
� Єз. 34:11�12 – оглядати овець і піклувати�

ся про їхнє здоров’я та безпеку;
� Ів. 10:1�16 – знати своїх овець поіменно;
� Лк. 15:1�7 – шукати тих, що заблудилися.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 22(23) 
Ключовий вірш: «Я – Пастир Добрий! Пастир добрий кладе життя власне

за вівці» (Івана 10:11)
Біблійна істина: Добрий Пастир Ісус Христос обіцяє Свою турботу і благословення Його

вівцям, що прямують за Ним
Мета: а) допомогти молодим людям усвідомити, що вони мають потребу в пастирі (лідері, 

провіднику);
б) показати молоді, що єдиним добрим, вірним і могутнім Пастирем є Господь Ісус Христос

9
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ЗА КИМ УСЛІД ІДЕ МОЛОДЬ?
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Сьогоднішнє заняття проведіть у формі
лекції. У процесі викладення матеріалу нехай уч�
ні вголос зачитують наведені тексти Святого
Письма і тезисно записують у 3 стовпчик табли�
ці в Робочих зошитах докази того, що Господь є
нашим Пастирем. Під час лекції давайте відпо�
відні пояснення з біблійного словника, а також
нехай учні зачитують по черзі посилання зі Свя�
того Письма.

1) «Господь – то мій Пастир, тому в не.
достатку не буду» (Пс. 22(23):1)

Псалом 22(23) показує, Ким був наш Гос�
подь для царя Давида. Псалмоспівець обрав
собі Пастиря і пішов за Ним добровільно, без
примусу. На перший погляд визнання того, що
«Господь – то мій Пастир», може показатися
не таким вже й утішним, тому що далі потріб�
но зізнатися в тому, що вівця – це я (ми). Але
Давид, будучи царем і маючи високе станови�
ще, визнає, що потребує Пастиря. І не якогось
високого земного авторитета, що може бути
вищим за нього духовно чи сильнішим фізич�
но. Давид має потребу в Самому Богові! Був�
ши сам колись пастухом, Давид знає, про що
каже. Вівці як повітря потрібний надійний,
добрий пастух. У цьому Псалмі бачимо, що
йому анітрохи не принизливо вважати себе
вівцею Доброго Пастиря. Ставлячи себе в та�
ку залежність, він знає і тішиться, що може пе�
ребувати під покровом Вічної Премудрості.
Він навіть пишається тим, що може назвати се�
бе «вівцею» стосовно Господа. Для Давида Бог
був провідником, лідером, тим ідеалом, за
яким він хотів іти. Йому з Ним було безпечно
і спокійно. У Його присутності Давид був ціл�
ком задоволений своїм життям.

Наші розмови про волю і незалежність у
цьому світі – це просто слова на вітер. Кожна
людина залежна, вона не може жити «сама по
собі». Над кожною людиною панує чи Господь,
чи диявол (Ів. 10:10�16). Порівнюючи людей з
вівцями, Писання досить яскраво ілюструє за�
лежну сутність людини і її потребу в пастирі.
Благополучний стан овець залежить від того,
як пастух доглядає за ними. І якщо у своєму
житті ми виберемо правильного Пастиря, то
будемо добре доглянуті. Християн веде жит�
тям Бог, і рядки «Господь – то мій Пастир» є
для них живими і радісними. Коли протягом
свого життя ми переживаємо безліч труднощів,
ми можемо звертатися до свого Пастиря: «Я
не знаю, що мені робити, допоможи!». Ми ні�
чого і нікого настільки не потребуємо, як силь�

ного і доброго Пастиря, і Він обіцяє Свою по�
стійну присутність, а також несе повну відпові�
дальність за кожну вівцю Своєї отари.

2) «...На пасовиськах зелених оселить
мене, на тихую воду мене запровадить!»
(Пс. 22(23):2)

Наш Пастир Ісус Христос, Який прийшов
у тілі і жив серед людей, сказав: «Я – Пастир
Добрий». Ісус – найбільш добрий, ніжний і люб�
лячий Пастир. Він знає, де Його «вівці» можуть
отримати благословення, як духовні, так і мате�
ріальні. І ці «пасовиська зелені» ми знаходимо
на полях Слова Божого. А джерело живої і сві�
жої води ми можемо знайти, прямуючи за Хри�
стом (Ів. 4:14). Без поживної їжі і свіжої води
людина може дуже серйозно занедужати, а по�
тім і вмерти. Тільки в Христі – джерело розра�
ди, радості, премудрості, сили. Слава і хвала
нашому Пастирю – Ісусу Христу, що Він Сам
нас веде, інакше ми б ніколи не знайшли ці па�
совиська і джерела чистої води!

3) «Він душу мою відживляє, провадить
мене ради Ймення Свого по стежках спра.
ведливости» (Пс. 22(23):3)

На своєму життєвому шляху проходження
за Господом Давид іноді спотикався, навіть па�
дав. Але Господь – добрий Пастир – не зали�
шав його, Він піднімав Давида і спрямовував на
правильну дорогу. Давид ніколи не забував
про залишки гріха, з якими він боровся у своє�
му житті. Коли Давид грішив, Бог – Добрий
Пастир не залишав свою вівцю, а скеровував у
правильному напрямку, навіть якщо для цього
було потрібне покарання. І все це Господь ро�
бив заради Свого Імені, щоб воно прославило�
ся через Давида і його нащадків.

Якщо на життєвій дорозі нам стає важко,
якщо ми відстали, упали через нестачу сил чи
загубилися, то Господь, наш Пастир, ніколи
не залишить нас. Падіння в християнському
житті не означає повну дискваліфікацію. Бог
милує і прощає. Він не хоче, щоб ми загинули.
Він повертається за нами, щоб спасти і благо�
словити нас (Мт. 18:11�14).

Християнин може знаходитися у великій
небезпеці, якщо він відходить від Пастиря Ісуса
і Церкви, шукаючи «кращі пасовиська». Йому
може здаватися, що десь краще, і бувають мо�
менти, що він вірить, начебто вже досяг того, чо�
го шукав. Християнин іноді може стати занадто
гордовитим, упевненим у своїх силах. Наш Пас�
тир Ісус Христос знає, як виправити наше стано�
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вище, як повернути вівцю, яка заблукала, щоб
вона не загинула. Він хоче, щоб ми примкнули
до Нього і міцно трималися своєї отари.

4) «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!» (Пс. 22(23):4)

Цей вірш для Давида був розрадою. Як
радісно було йому у важких ситуаціях знати,
що навіть якщо темно довкола нього, немає
світла попереду, ніхто не зможе викрасти його
з руки Доброго Пастиря. Ні ворог, ні смерть –
ніяка сила не може перемогти Бога, Який за�
вжди готовий захистити його, тому що вся сила
і влада знаходиться в Його руках. Це завжди
втішало і заспокоювало Давида. Для нас ці сло�
ва підтверджуються в Ів. 10:27�29.

Деякі з нас пройшли через це похмуре та
жахливе місце не один раз і можуть засвідчити,
що тільки Господь підтримував їх під час ду�
шевних метань, страху, що сковує, і нищівних
депресій.

Страждання, скорбота, нестатки і смерть
осягають дітей Господніх так само, як і неві�
руючих. Для «овець» Божих немає дороги в об�
хід цієї долини, але є свята, протоптана дорога
через неї. І цю дорогу проклав Сам Господь
Ісус Христос. Знаходячись у людському тілі, Він
пережив біль, страждання, зрадництво і страш�
ну смерть, але здобув перемогу над ворогом, і
тепер дорога через долину для нас не страшна:
там нас можуть зустріти вороги, але ми не са�
мотні. З нами Той, Хто сказав: «Я – дорога, і
правда, і життя. До Отця не приходить ніхто,
якщо не через Мене» (Ів. 14:6), і Він сильніший
за всіх ворогів, мудріший за всіх супротивників,
вірніший за будь�якого друга. Його жезл всемо�
гутності може повалити кожного хижака. Сла�
ва Богу, що ця долина смертної темряви при�
значена нам не для постійного перебування, а
лише для проходження її. Усі ми, хто вірує в
Ісуса Христа, будемо врятовані з цієї долини,
ми не залишимося в ній назавжди. Виходячи з
неї, ми одержимо від Пастиря великі благосло�
вення. Ми не повинні лякатися і боятися цієї
дороги, тому що наш Добрий Пастир буде за�
вжди поруч. Тільки впевненість у присутності
Ісуса Христа може прогнати наш переляк, пані�
ку і страх перед невідомістю.

На хресті Добрий Пастир віддав життя
Своє за овець, Він взяв на Себе їхнє пока�
рання, тому Псалом 22(23) ми можемо про�
мовляти, як молитву. Завдяки замісній смерті

Ісуса на хресті ми можемо цілком довірити�
ся Йому.

5) «Ти передо мною трапезу зготовив
при моїх ворогах, мою голову Ти намастив
був оливою, моя чаша – то надмір пиття!»
(Пс. 22(23):5)

Подібно до овець, а особливо ягнят, нам,
людям, також іноді хочеться спробувати і ви�
пробувати все, що зустрічаємо на життєвій до�
розі. Наша цікавість часто нам тільки шкодить,
проте ми знову і знову захоплюємося чимось
новим, що обіцяє насолоду. Тільки Пастир Ісус
знає, як перебороти всі важкі ситуації земного
життя, які могли б заподіяти нам шкоду. Хри�
стос йде попереду, щоб допомогти нам побо�
роти небезпеку, яка насувається. Також наш
Пастир добре знає нашого спільного ворога –
сатану і його демонів, що намагаються нас спо�
кусити. «Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супро�
тивник диявол ходить, ричучи, як лев, що
шукає пожерти кого» (1 Петр. 5:8). Але якщо
ми будемо знаходитися поблизу нашого Добро�
го Пастиря, то завжди будемо під Його захис�
том і в безпеці.

Ми з вами живемо у світі, де багато неправ�
ди, зла і розпусти, нам часто дошкуляють мало�
значущі дрібниці, які порушують наш внутріш�
ній спокій. Ці прикрощі можуть нас довести до
ганебного гніву, що негідне для Божих дітей. І
як пастух змазує олією голови овець, щоб по�
збавити від дошкульних мух, так і Бог хоче,
щоб Дух Святий постійно діяв у нас, для того,
щоб ми могли перебороти слабкості нашого ха�
рактеру. А Святий Дух діє в тих серцях, які
смиренні перед Пастирем і слухняні Йому, як ті
вівці. Коли Святий Дух наповняє нас і діє в на�
шому житті, ми раптом виявляємо, що в нас
зникли роздратування, гнів, ворожість, злість,
неприязнь, а замість них з’явилися терпіння,
мир, любов, щедрість, милосердя. Тільки під
водійством Доброго Пастиря ми можемо отри�
мати повне заспокоєння для себе.

6) «Тільки добро й милосердя мене су.
проводити будуть по всі дні мого життя, а я
пробуватиму в домі Господньому довгі часи!»
(Пс. 22(23):6)

Псалмоспівець усвідомлює, що не може
жити без Божої доброти і милості до нього,
грішника. Він жадає спілкування зі своїм Пас�
тирем. Для віруючого дуже важливо знаходити�
ся в Домі Божому, де він може спілкуватися з
іншими віруючими, разом з ними прославляти
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Ім’я Господнє і підносити спільні молитви, що
мають велику силу.

Як шкода, що деякі молоді люди думають,
що якщо вони стануть вівцями Христовими, то
вони повинні попрощатися з будь�якою радістю
і насолодою! Це велика помилка! Навпаки,
Христос хоче тільки збільшити нашу радість і
насолоду цим життям. Упевненість віруючої
людини у радісному майбутньому не є ні неуц�
твом, ні хвастощами. Ця впевненість має чудо�
ву підставу: доброта і милість будуть невідступ�
но прямувати за нами і супроводжувати не до
якогось певного віку, а все наше життя.

Ми повинні завжди знати і пам’ятати: що б
не трапилося в нашому житті – це для нашого
добра (Рим. 8:28). Божа милість до нас обнов�
ляється щодня, і Господь знає, як нам чинити
якнайправильніше. Як вівця рада тому, що на�
лежить до отари, де є добрий і люблячий пас�
тух, так ми повинні бути завжди вдячні і раді,
що належимо до родини Божої.

Практичне застосування
Хоча молодь не любить це визнавати, та

вона особливо потребує провідника, пастиря,

бо світ саме їй наполегливо пропонує безліч
спокус. Але без доброго Пастиря життя моло�
дих людей розіб’ється об підводні камені гріха
і потрапить у капкани спокуси, що розставлені
скрізь для того, щоб уловити юну душу, замани�
ти її в стан ворога принадами гріховних на�
солод, а потім погубити її, зробивши життя
нестерпною каторгою (Як. 1:12�15).

Тільки Той, Хто є Творцем людини, знає,
що необхідно для нього, щоб знайти справжнє
щастя. Колись Господь був Пастирем для Да�
вида і для всього ізраїльського народу, і Він
не змінився, тому і зараз пропонує Своє во�
дійство тим, хто хоче називатися Його вівцями
(Ів. 10:16).

Молитва
Прославте Бога за те, що Він є нашим Доб�

рим Пастирем. Подякуйте за те, що Він послав
Свого Сина Ісуса Христа, щоб Той заради нас
зійшов на грішну землю і зробив наше життя ду�
ховно багатим, красивим, плідним.

Якщо хтось із молодих захоче звернутися
до Господа з покаянням, будьте готові підтрима�
ти їх у молитві.

Знайде душа в Ісусі відпочинок,
Лише Ісус – пристанище моє,
Його любов і кров мене рятує
І впевненість тверду мені дає.

І я ніколи того не втрачаю,
Що Він нам дав в одну прекрасну мить.
До Нього завжди душу пригортаю
Як зло лютує, а удача спить.

Він Бог, і в Нім моє благословення.
Я не впаду і не спіткнуся з Ним.
Відродження святе з благоговінням
Я називаю даром дорогим.

Ісус із мною, що би там не сталось,
Коли пора негод в краю земнім,
Душа моя у Нім не сумнівалась,
Він – мир і радість у житті моїм.

Як добре сподіватися на Бога,
І жить завжди одним лиш тільки Ним.
Нехай душею буду я убогим,
Та лиш не бути би Йому чужим.

Любов і кров Христа мене спасає
І забирає весь гріха тягар.
Моя душа так вільно спочиває,
В ній мир панує – Бога вічний дар.

Віктор Новик

ІСУС ЗІ МНОЮ
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Один із найнеприємніших видів лицемір�
ства – це коли батьки чи викладачі виставляють
себе праведними перед дітьми чи, відповідно,
учнями. Ніколи не намагайтеся здаватися без�
грішною людиною. Будьте для учнів взірцем по�
каяння, смиренності і залежності від Господа
Ісуса Христа.

Приготуйте аркуші паперу і ручки для зав�
дання, описаного в розділі «Вступ».

Історична довідка, 
біблійний словник

Сповідатися – визнати свій гріх і попроси�
ти в Бога прощення (Чис. 5:5�10; Неем. 1:6�9;
Марка 1:4�5; Дії 19:18�20). Людина має відпові�
дати перед Творцем за свої вчинки і повинна зві�
туватися Йому за все, у тому числі і за свої гріхи
(Євр.4:13). Крім того, що потрібно сповідатися у
своїх гріхах перед Богом, людина повинна при�
мирятися з людьми, які мають що�небудь проти
неї (Мт. 5:23�24).

Сповідувати – відкрито і привселюдно за�
являти про свої переконання (1Цар. 8:33�36;
Лк. 12:8�9; 1 Ів. 4:3�4,15; Рим. 10:8�11; 1Тим.
6:12�14).

Покаяння – добровільне визнання свого
гріха. Покаяння включає в себе зміну способу
мислення і життя (Рим. 12:1�3). Це повний роз�
ворот від гріха до Бога (Еф. 4:20�32), коли наша
нова людина не просто відвертається від зла, а й
знаходить нове життя у Христі і робить добро
для Бога і людей.

Ісоп – невелика рослина з пахучим листям,
зручна для кроплення. Тримаючи в руках ісоп,
священик окроплював кров’ю жертовної тварини
чи водою (Вих. 12:22; Чис. 19:17�19; Євр.9:19).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте групі написати Богу лист
каяття Давида після того, як він згрішив з Вір�
савією і був викритий Натаном. Після цього за�
пропонуйте декільком охочим прочитати свій
лист. Нехай учні висловляться, що вони відчува�
ли, коли писали це послання.

Ми знаємо життя Давида і те, як Бог оціню�
вав Його (чоловік «за серцем Моїм»). Як же таке
гріхопадіння могло статися в житті відданої Гос�
поду людини? Чому Бог не захистив його від спо�
кус? Щоб відповісти на ці запитання, нам потріб�
но насамперед довідатися, як приходить гріх і чи
трапляється гріх у житті дітей Божих.

Робота над темою
Людина має гріховну природу з самого на�

родження. Ми – нащадки Адама й успадкували
від нього гріховну природу (Рим. 5:12), тому,
поки ми живемо на цій землі, гріх проникає в
кожен куточок нашого життя. І навіть якщо ми
сьогодні не вчинили гріха, то потенційно може�
мо згрішити.

Виникає запитання: «Чому ми повинні шу�
кати Божого прощення, якщо Він колись вже по�
дарував нам прощення через жертву Христа?»
Відповідь полягає в тому, що Божественне про�
щення має два аспекти.

1) Бог дарує нам прощення як Суддя. Це
прощення було здійснено на Голгофському хре�
сті, коли Син Божий помер за гріхи людства. У
момент нашого навернення до Господа ми одер�
жуємо прощення для спасіння.

2) Бог як Батько прощає наші гріхи. Бог за�
смучений і незадоволений, коли Його діти грі�
шать (на жаль, усі ми падаємо і допускаємо гріх

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 50(51) 
Ключовий вірш: «Обмий мене зовсім з мого беззаконня, й очисти мене

від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно» (Псалом
50(51):4�5)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми визнавали перед Ним усі свої гріхи
Мета: а) показати молоді, що важливо сповідатися у всіх своїх гріхах;

б) спонукати учнів довіряти Богу, тому що Він прощає й очищає від гріха кожного, 
хто щиро кається перед Ним
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після покаяння). Але щоразу після нашого каят�
тя Бог очищає нас.

У своїй молитві до Бога Давид визнає, що
він згрішив: гріх не дає йому спокою. Він розу�
міє, що заслуговує вироку Божого, але водночас
шукає Батьківського прощення і милості.

Завдання №1
Проаналізуйте з групою послідовність ета�

пів сповідання Давида.
1. Прохання Божої милості (Пс. 50(51):3�4).
2. Усвідомлення свого гріха і безумовне йо�

го засудження перед Богом (Пс. 50(51):5�7).
3. Вихваляння Божої премудрості і влади

прощати й очищати від гріхів (Пс. 50(51):8�9).
4. Визнання безглуздості і безрадісності

життя без Бога і висловлення бажання поверну�
тися в присутність Божу (Пс. 50(51):10�14).

5. Бажання знову служити Богу (Пс.
50(51):15�21).

Псалом 50(51) описує переживання, які
має відроджена людина, що згрішила. Сповіда�
тися у гріхові – це не просто визнати його перед
Богом, попросити прощення, а потім, відчувши
полегшення на душі, продовжувати грішити далі.
Так як наш Отець Небесний хоче бачити хри�
стиян справжніми спадкоємцями Свого Царства,
тож і ставлення до всякого гріха в нас має бути
набагато серйозніше, ніж у невідродженої люди�
ни. Ми повинні уникати гріха за допомогою тіс�
ного спілкування з Господом і перебування в
Його Законі (Пс. 1).

Завдання №2
Попросіть молодих людей перечитати Пса�

лом 50(51) і назвати благословення, які вони
можуть отримати, прийнявши Боже прощення
через сповідь:

� вірші 3,4 – милість Бога очищає нас від
гріха;

� вірш 8 – ми чуємо викривальний і спрямо�
вуючий внутрішній голос Духа Святого;

� вірш 9 – Бог змиває гріх;
� вірші 10,14 – повертаються радість і втіха;
� вірш 12 – обновляються чистота серця і

міцність духу;
� вірш 13 – відновлюється спілкування з

Богом і дія Духа Святого в нашому житті;
� вірш 15 – повертається сила й переконли�

вість свідчення;
� вірші 16�17 – душа, не соромлячись, може

прославляти Бога;
� вірші 18�19 – з’являється більш глибоке

пізнання Бога, Його дій і природи;

� вірші 20�21 – повертається здатність до
молитви�клопотання.

Попросіть учнів прочитати по черзі Пс.
31(32):1�11.

Практичне застосування
Що ж робити, аби вчасно висповідатися

перед Богом і не дати гріхові, що з’явився у ва�
шому житті, узяти над вами верх, контролюва�
ти вас? Попросіть молодих людей відкрити Ро�
бочі зошити і, знайшовши відповідь у Святому
Письмі, записати її.

� Мр. 14:38; 1 Кор. 10:12; 2 Кор. 13:5;
Рим. 8:26�27; Євр. 3:12�15 – ми повинні пиль�
нувати у молитві, читанні Біблії і праведному
житті, щоб дотримуватися керівництва Святого
Духа;

� 1 Ів. 1:8�10; Рим. 7:18�25; 8:5�10; Гал.
2:19�21– пам’ятати, що ми у тілі залишаємося
грішниками, тому треба покладатися не на свою
праведність, а на Боже милосердя;

� 2 Петр. 3:17�18; Рим. 16:17�19; 1 Кор.
6:18�20; 10:14; Євр. 10:24�27; 12:14�16 – уни�
кати сфер життя, де зустрічаються спокуси і
гріх;

� Чис. 5:6�7; Лк. 19:8�9 – після сповіді від�
шкодовувати заподіяний нами матеріальний і
моральний збиток;

� Пс. 102(103):8�14; Іс. 1:16�18; 1 Ів.
1:9�10 – вірити, що після сповіді Бог очищає
наше серце і не згадує нашу провину;

� Пр. 17:14; Мт. 5:23�26; Як. 5:16 – у ви�
падку конфлікту не чекати, поки спалахне свар�
ка, а просити прощення один у одного, не за�
тягуючи;

� 2 Петр. 1:10�11; Рим. 14:4; Фил. 3:13�16
– не зневірюватися після гріха, а висповідавшись
перед Богом, прямувати вперед, до духовного
зростання та освячення.

Також кожен з нас повинен пам’ятати:
� якщо я згрішив проти людини – то пови�

нен визнати гріх перед людиною і перед Богом;
� слід усвідомлювати серйозність будь�якого

гріха і сповідатися у вчиненні кожного гріха;
� знайти вірних друзів�християн, перед яки�

ми можна взаємно розповісти свої гріхи, разом
молитися за очищення і допомагати один одно�
му звільнитися (Як. 5:14�20)

Молитва
Бог хоче благословляти нас у всіх сферах

життя, якщо ми готові зі зламаним серцем визна�
ти всі свої гріхи. Тоді Бог чує наші молитви, про�
щає і повертає радість спасіння.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Поміркуйте про сумніви у своєму житті. Ча�
сто вони так довго сусідять з нашою вірою, що
ми їх навіть не зауважуємо і не задумуємося над
ними. Уявіть, наскільки міцнішою буде наша віра
і сильнішою надія, коли ми будемо нещадно ви�
шукувати наші сумніви і віддавати їх Господу!

Для Вступу підготуйте і запишіть запитання
на тему «Справедливість», а також знайдіть мі�
крофон чи предмет, схожий на нього. Оформіть
на дошці чи плакаті таблицю з Завдання №2.
Для Завдання №3 випишіть на 2 листочки папе�
ру посилання і тему дослідження.

Історична довідка, 
біблійний словник

Сумнів – непевність в істинності чого�не�
будь, відсутність твердої віри; наявність декіль�
кох взаємовиключних суджень і нездатність зро�
бити вибір.

Справедливість – відповідність моральним,
етичним, правовим, біблійним нормам; безсто�
роння дія згідно з правдою.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Опитайте групу за методом «Мікрофон»:
дайте першому учневі «мікрофон» і почніть ста�
вити запитання. Право говорити має тільки той,
у кого в руках знаходиться мікрофон. На кож�
ного учня підготуйте 1�3 запитання (нижче наве�
дені приклади, ви можете їх використовувати,
доповнивши своїми).

1. Чи завжди люди чинили з тобою справедли�
во? Чому?

2. Чи чиниш ти справедливо зі своїми молодши�
ми братами і сестрами? Розкажи докладніше.

3. Чи завжди справедливо тобі ставили оцінки в
школі? Чому?

4. Чи завжди ти можеш справедливо оцінити
вчинок свого друга? Чому?

5. Чи всі закони в нашій країні справедливі?
Чому?

6. Чи справедливо те, що за гріхи батьків�нар�
команів, алкоголіків розплачуються діти (СНІДом,
розумовою відсталістю, викликаною дією алкоголю,
нікотину)? Чому?

7. Сонце і дощ Бог посилає для всіх: праведних
і несправедливих. Це справедливо? Чому?

8. Людина, яка не служить Богу і не жертвує
для Нього, часто має більше матеріальних благ, ніж
віруюча. Це справедливо? Чому?

Ці і багато інших запитань хвилюють лю�
дей не тільки сучасних, але і тих, які жили в ча�
си царя Давида. І не завжди вони знаходили
правильні відповіді на свої запитання, тому де�
які з них, не дійшовши до пізнання істини, роз�
чарувалися в справедливості як людській, так і
Божій. Щоб цього не сталося з нами, спробуй�
мо дослідити Псалом однієї мудрої і терплячої
людини, псалмоспівця Асафа.

Робота над темою
Завдання №1
Запропонуйте групі прочитати Псалом

72(73) і відповісти на такі запитання:
� Чому Асаф ледве не похитнувся у вірі в Гос�

пода і засумнівався в Божій справедливості? (Пс.
72(73):1�9, 21�22)

Він позаздрив процвітаючим нечестивим
людям. Асафу було важко зрозуміти це явище,
як і нам зараз буває важко зрозуміти, чому ба�

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 72(73) 
Ключовий вірш: «Нехай веселяться й співають племена, бо Ти правдою судиш

народи й племена ведеш на землі!» (Псалом 66(67):5)
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми за допомогою віри в істини Слова Божого і силою Духа

Святого переборювали різні сумніви щодо Божої любові і справедливості
Мета: а) учні повинні на підставі Святого Письма впевнитися в Божій справедливості 

і дізнатися, як можна боротися зі своїми сумнівами;
б) показати групі, що Божа справедливість тісно взаємодіє з Його любов’ю і милосердям
в) допомогти учням виявити свої сумніви щодо Бога і навчитися їх переборювати
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гатьом людям, що не прийняли Христа і живуть
за законами цього світу, ведеться дуже добре: 
у них шикарні будинки, дорогі машини, до�
хідний бізнес, великий вплив у суспільстві, на
перший погляд – повне процвітання. Чому лю�
ди, які відкидають Бога, купаються у багатстві,
у насолодах, у славі, а багатьом християнам
доводиться бідувати, терпіти нестатки і багато
страждати? Чому молоді християни, навчаю�
чись у школах і вищих навчальних закладах,
навколо бачать однокурсників, у яких багато
грошей і немає ніяких моральних принципів?
Де ж Бог? Асаф поставив під сумнів Божу
справедливість, він позаздрив успіху нечестив�
ців. Його серце було наповнене образою: чому
це вони мають, а я – ні! Коли ми наповнені гні�
вом, образою, роздратуванням, здоровий ро�
зум і Божий голос мовчать. Але в смиренності і
присутності Бога відходить усе зайве, напуск�
не, і ми можемо слухати тихий голос Святого
Духа, Який нічого не доводить, а говорить істи�
ну Слова Божого тим, хто слухає Його.

� Що мучило Асафа? (Пс. 72(73):10�12)
Він побачив, що багато хто з благочестиво�

го народу Божого пішов дорогою нечестивців і
стали безбожниками. Ми сьогодні теж іноді роз�
гублюємося, коли бачимо, як деякі наші віруючі
друзі спокійно «жартують» із гріховним світом і
нехтують Законом Божим, і на них за це не па�
дають громи і блискавки Божі.

� Який головний сумнів мав Асаф? (Пс.
72(73):13�14)

Він перестав бачити сенс у тім, що ходив у
непорочності відповідно до Божого Закону,
визнавав перед Богом свої гріхи, тримав у сми�
ренні свій дух і тіло. Зате Асаф помітив, що
нечестивим людям і без очищення та покаяння
прекрасно живеться на землі, і Бог не поспішає
карати їх за злочини! І нас іноді охоплюють сум�
ніви: чи завжди потрібно старанно слухатися
Слова Божого? Чи настільки вже погано звер�
нути з дороги слухняності Господу? Асафа му�
чили ці думки, поки він не прозрів.

� У який момент Асаф зміг знайти рішення
проблеми, що мучила його? (Пс. 72(73):15�17)

Він нарешті згадав, як і в Кого можна знай�
ти відповідь. Асаф спробував подивитися на
життя з Божої точки зору, і в цьому була його
перемога над сумнівами. Він прийшов за відпо�
віддю в Боже святилище, де Бог відкрив йому
очі на справжню долю тих, хто не боявся Його.

� До якого висновку прийшов Асаф? Що очікує
тих, хто віддаляє себе від Бога? (Пс. 72(73):18�
20,27)

Псалмоспівець побачив, що процвітання
нечестивих людей швидкоплинне і короткочас�
не, а самі вони живуть у світі фальшивої забез�
печеності і розкоші. Можливо, до самої смерті
вони будуть при своєму багатстві, але його у віч�
ність не візьмеш (Мр. 8:36�37). Прийшовши до
тями після смерті для Божого суду, ті, хто споді�
вається на власні сили та відступає від Бога, бу�
дуть жалюгідні і безпомічні.

� В чому Асаф побачив благо для свого життя?
(Пс. 72(73):23�26,28)

Асаф кається у своїх помислах. Тепер він
усвідомлює, що Бог завжди тримає його за пра�
вицю і найбільше благо для людини – бути по�
руч зі своїм Господом. Після того, як Асаф увій�
шов у святилище, він зрозумів, що всі, хто на�
ближається до Бога, будуть мати вічні благосло�
вення. Так було і буде до кінця віку: постійна
близькість до Господа допомагає тим, хто вірує
в Нього, правильно порівнювати цінність мате�
ріального і духовного й остерігатися надмірного
захоплення матеріальним, щоб не відступити від
Бога (1 Кор. 2).

Завдання №2
Запропонуйте молодим людям проаналізу�

вати місця Святого Письма, записані в таблиці:

Ми бачимо, що й у житті різних персонажів
Біблії сумніви мали місце. І тільки тоді, коли во�
ни усвідомлювали свою безпорадність, коли під�
німали свій погляд до неба, коли бачили славу
Божу, сумніви залишали їх. Бог хоче, щоб ми пе�
реборювали за допомогою нашої віри і Духа
Святого різні сумніви щодо Його справедливості
стосовно кожної людини, що живе на цій землі.
Для сатани дуже важливо, щоб люди почали
сумніватися в Божій справедливості. Адже саме
через сумніви, посіяні ним у серцях Адама і Єви
на самому початку існування нашої землі, наші
прабатьки не встояли перед злом. І в наш час лу�
кавий продовжує сіяти сумніви щодо Божої свя�
тості і Його справедливості. Зцілення ж від сум�

Приклади віруючих,
що сумнівалися

Як були розвіяні
сумніви

Суд. 6:36�40 Суд. 7:9�15

2 Цар. 18:28�35 2 Цар. 19:1�7

Мт. 11:2�3 Мт. 11:4�6

Мт. 14:25�30 Мт. 14:31

Лк. 24:36�37 Лк. 24:38�43
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нівів дає тільки віра, яку Бог дарує тому, хто щи�
ро хоче вірити і смиренно просить про це.

Завдання №3
Розділіть молодих людей на 2 групи і роздай�

те кожному посилання Святого Письма, щоб вони
довідалися про аспекти Божої справедливості.

1. Бог справедливий:
� Пс. 98(99):4 – справедливість Ним постав�

лена;
� Повт. Закону 32:4 – Бог праведний, і всі

Його дороги справедливі;
� Пс. 32(33):5 – Бог любить правду;
� Пс. 118(119):137 – Господь судить спра�

ведливо;
� 2 Хр. 19:7; Рим. 2:11 – Він нелицемірний і

безсторонній;
� Повт. Закону 4:8; Неем. 9:13 – Бог дає лю�

дям справедливі закони.

2. Дії Божої справедливості:
� Іс. 11:4; Пс. 145(146):9; Рим. 1:18 – під�

тримує немічних і скидає гордих і пихатих;
� Мт. 25:32�34,41,46; Лк. 6:21�26 – спра�

ведливо роздає нагороди;
� Рим. 5:6; Лк. 23:4,41 – помер за нас, буду�

чи несправедливо засуджений;
� Іс. 55:7; Мих. 7:18 – любить милувати.

Чи можемо ми сумніватися в Божій спра�
ведливості? Ні в якому разі! Чому? Та тому, що
справедливість – це сутність Самого Бога! У
Своїй справедливості Господь протистоїть нечес�
тивцям. І якщо нас долатимуть сумніви, як дола�
ли колись псалмоспівця Асафа, то ми повинні
проаналізувати свій духовний стан: наскільки ми
близькі до нашого Господа, щоб, прийнявши в
серце вірою Його Слово, могли довіритися Йо�
му у всьому? У людині, що наближається до Бо�
га, зменшується заздрість, тяга до речей, вразли�
вість, гордість, зарозумілість. Багато чого того,
що мають нечестиві люди, Бог не обіцяє правед�
нику, але Він обіцяє головне – завжди підтриму�
вати і спрямовувати його в цьому житті, а потім
прийняти у Свою славу. А всі ті, котрі відкинули
Господа, загинуть. Це буде остаточним справед�
ливим Божим судом, а також останньою відпо�
віддю, що спростовує будь�які підозри, що Бог,
нібито, перестав піклуватися про праведників.

Практичне застосування
Якщо у вас є сумніви в справедливості Бо�

жій, то головна причина цього – заздрість і

недовіра до того, що говориться про Бога в
Писанні: про Його любов, усемогутність, вір�
ність, справедливість, всевідання тощо. Наші
сумніви спрямовані безпосередньо на Само�
го Бога і посланого Ним Ісуса Христа. Вони
діють, як отрута, коли наша віра в Бога підда�
ється випробуванню. Причини виникнення
сумнівів кореняться в нашому природному лег�
кодумстві, поверхневому ставленні до пізнання
Бога, схильності до впливу чужих думок. По�
ряд з Божими справедливістю і правосуддям
ми повинні зустрітися з Його досконалою лю�
бов’ю, добротою, милосердям і довготерпін�
ням. Нестача відведеного для спілкування з
Богом часу, неуважне, поверхневе читання
Біблії, нечасте відвідування церкви також за�
роджують у серці людини сумніви щодо Божої
справедливості.

Попросіть охочих прочитати свої відповіді
з 1�ої частини завдання «Сумніви» у Робочому
зошиті, а потім попросіть дати відповіді на 2�у
частину. Якщо сумніви щодо тієї чи іншої Божої
якості є в них і на цей момент, то їм треба
уважно проаналізувати своє життя. Чи не сто�
ять вони на небезпечній дорозі? Нехай учні
спробують поділитися своїми сумнівами з вами,
зі своїм духовним наставником чи пастором,
щоб разом звернутися в молитві до Бога. Бача�
чи щире бажання серця, Господь обов’язково
покаже через Своє Слово чи присвячених бла�
гочестивих християн, у чому причина ваших
сумнівів, а також обов’язково утвердить вас
у вірі, якщо ви всією душею і всіма силами
будете до цього прагнути. Бог дарує Свої бла�
гословення тим, хто наближається до Нього і
покладає на Нього свої сподівання. І зовсім
не обов’язково ці благословення будуть вияв�
лені через матеріальні блага (рідко хто може
встояти проти їхньої спокуси). Ці благословен�
ня можуть бути виявлені у вигляді допомоги у
виборі супутника життя, у благословенні діть�
ми, у присвяті служінню, у наполегливості до
роботи, у духовному спілкуванні тощо.

Бог хоче Своїм дітям тільки добра. Але як�
що раптом лукаві, заздрісні думки почнуть під�
биратися до вашого розуму, пам’ятайте, що на
землі ми тільки мандрівники і тимчасові жителі
(Фил. 3:18�21).

Молитва
Призначте час для чотирьох видів молитви:

прославлення, сповідання, прохання, подяки.
Домовтеся з групою, що кожним видом молитви
моляться по 2�3 охочих.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Перш ніж ви будете проводити цей урок,
ще раз переосмисліть своє поклоніння перед
святим Богом. Перегляньте і випишіть усі місця
Святого Письма, де говориться про поклоніння.
Приготуйте чисті аркуші паперу й олівці, вони
вам знадобляться на цьому уроці.

Історична довідка, 
біблійний словник

Поклоніння – у духовному змісті – глибоке
вшанування і схилення перед вищою істотою,
побожне вихваляння, віддане замилування. У
буквальному значенні поклонятися – вшановува�
ти, схилятися, упасти долілиць для того, щоб
зробити честь вищій особі (Мт. 2:11; 3:11).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Роздайте кожному учневі по аркушу паперу
і попросіть по довжині аркуша намалювати до�
рогу. Ця дорога – наше життя від народження до
сьогоднішнього дня (нехай група напише відпо�
відні дати з двох боків).

Потім запропонуйте молодим людям нама�
лювати на дорозі знаки, що позначають визначні
події в їхньому житті (наприклад, коли вперше
замислилися про Бога, коли пішли до школи,
закінчили її, вступили до вищого навчального
закладу, покаялися, прийняли водне хрещення
тощо). А тепер попросіть їх поміркувати про
своє поклоніння Богу.

Сьогодні більшість людей упевнена, що у
всесвіті існує деяка Сила, що керує всім види�
мим і невидимим світом, і яку треба якось вша�
новувати. Чимала частина з них знає, що ім’я
цієї Сили – Бог і Йому треба поклонятися. Але
не всі з них знають Бога особисто і як саме тре�
ба схилятися перед Його Ім’ям.

Слово Боже може пролити нам світло на
все, що стосується Творця всесвіту. У кожній
книзі Святого Письма Бог відкриває людині ті
істини, які вона повинна засвоїти протягом
усього свого земного життя, щоб на порозі віч�
ності мати можливість з радістю зустрітися з
Тим, Кому вона поклонялася все життя. І тому
що наше життя – це подорож, тож погляньмо,
на що в цій подорожі людина має звернути ува�
гу більше за все.

Робота над темою
У царя Давида з юних років було одне най�

більше прагнення: «Одного прошу я від Господа,
буду жадати того, – щоб я міг пробувати в Гос�
подньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг
оглядати Господню приємність і в храмі Його
пробувати!» (Пс. 26(27):4). Давид просив у Бога
найголовнішого – перебувати в Його святині,
щоб мати тісне з Ним спілкування і бути Його
справжнім шанувальником.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 94(95)�95(96)
Ключовий вірш: «Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та

силу, дайте Господу славу ймення Його, жертви приносьте і входьте в подвір’я Його!
Додолу впадіть ув оздобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся
земле» (Псалом 95(96):7�9)

Біблійна істина: Біблія вчить, що наше життя має бути наповнене поклонінням Богу
Мета: а) проаналізувати з молодими людьми, що таке поклоніння Богу;

б) спонукати молодь поклонятися Єдиному Богу і показати практичні дороги 
виконання цього

12
”–Œü

ВСЕ ЖИТТЯ – ПОКЛОНІННЯ12
”–Œü

15.04.1986

Пішов до
школи
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Завдання №1
Запропонуйте учням прочитати Псалми

94(95) і 95(96) і відповісти на запитання:
� До чого закликає автор псалмів? (Пс.

94(95):1�2,6; 95(96):7�9,11�13)
До дій, які належать до поклоніння Богу.
� Ким є Господь? (Пс. 94(95):5�7а; 95(96):4�5)
Єдиним Богом, Владикою всесвіту, могут�

нім Творцем.
� На підставі чого ми повинні поклонятися Богу?

(Пс. 94(95):3,6�7; 95(96):10,13)
Він – наш Пастир, Господь, Творець, Суддя

і Цар.
� Чим є «всі боги народів»? (Пс. 95(96):5а)
Божками�ідолами, виробом рук людських.
� Що повинні знати всі люди? (Пс. 95(96):10)
Вони повинні знати, що, незважаючи на

їхнє легковажне ставлення до Бога, Він царює
і буде судити народи справедливо.

Завдання №2
На підставі Слова Божого запропонуйте

учням розглянути поетапно такі аспекти по�
клоніння:

1. Що таке поклоніння Богу:
� 2 Цар. 17:35�39; Повт. Закону 6:1�15;

10:12�22 – заповнення сутністю Бога всього
свого життя, виконання Його заповідей, усві�
домлена любов до Бога, схиляння перед Його
могутністю і святістю;

� Вих. 20:4�6; Пс. 21(22):28�30; 85(86):
9�10; 95(96):6�9; Фил. 2:6�11; Об. 4:8�11–
Бог – єдиний, Кому слід поклонятися на землі
і на небесах;

� Ам. 5:21�24; Мт. 15:8�9; Ів. 4:20�24 –
поклоніння полягає не у формальному вико�
нанні обрядових дій, його треба робити в дусі
та правді;

� Мих. 6:6�8 – поклоніння це виконання пра�
восуддя, милосердя і смиренності перед Богом.

На підставі цих посилань ми можемо виве�
сти визначення: поклоніння Богу – це усвідомле�
не, добровільне, побожне підпорядкування Богу
всього свого життя.

2. У яких формах може відбуватися по
клоніння Богу:

а) особисте поклоніння
� Дан. 6:10 – має відбуватися при будь�яких

обставинах;
� Пс. 100(101) – у ньому можна розкривати

все своє серце і говорити з Богом про найпота�
ємніше;

� Пс. 102(103) – підкріплює душу сподіван�
ням на Господа;

� Мр. 1:35; 6:46 – особистим молитовним
поклонінням має починатися і завершуватися
будь�яка справа;

б) поклоніння в родинному колі
� Повт. Закону 11:18�21 – має відбуватися

завжди;
� Еф. 6:1�4 – має відбуватися в слухняності

і наставлянні, на зрозумілому для дітей рівні;
� Лк. 2:41�42; 1 Кор. 16:19 – має здійсню�

ватися всією родиною в церкві і вдома;
� Вих. 13:14�16; Пс. 77(78):3�8 – має бути

щире особисте свідчення;
в) спільне церковне поклоніння
� Дії 2:42�47 – відбувається через навчан�

ня, спілкування, молитву і ламання хліба;
� Дії 12:5�17 – у відповідь на молитву Бог

робить чудеса;

3. Що перешкоджає поклонінню:
� Іс. 1:15�18 – не висповіданий, свідомо

вчинений гріх;
� Як. 4:6�10; 1 Петр. 5:5 – гордість;
� Мт. 5:23�24 – незгоди з братами і сестрами

в Христі;
� Пс. 65(66):18; 136(137):1�4; Пр. 21:27;

2 Сол. 3:13 – зневіра, невір’я;
� Пр. 21:25�26 – лінь;
� 2 Цар. 17:14�17; Мр. 4:18�19 – суєта,

мирські турботи, бажання бути «як усі» у цьо�
му світі.

Практичне застосування
Розгляньте з групою, як на практиці можна

поклонятися Богу в усіх сферах свого життя.

1. У чому може виражатися особисте по
клоніння:

 У молитві
Для особистої молитви мають бути підіб�

рані відповідні місце і час, вона має бути бага�
та не пишномовністю, зайвими словами, а сми�
ренністю духу і щирістю серця (Мт. 6:5�13).
Якщо ви молитеся вголос, то віддайте словами
хвалу Богу за Його чесноти.

 У благочестивому способі життя
Все ваше життя, всі слова і вчинки повинні

бути спрямовані на те, щоб був прославлений
Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий.

 У читанні Святого Письма
Щоранку підживляйтеся істинами Біблії,

щоб потім протягом усього дня міркувати над
ними. Завершуйте день також читанням і молит�
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вою, обмірковуючи те, що сталося за день і
аналізуючи, як Бог спрямовує вас зі сторінок
Писання: «Уважай на самого себе та на науку,
тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і са�
мого себе, і тих, хто тебе слухає!» (1 Тим. 4:16).

 У служінні
Використайте всі дари, що дав вам Бог для

служіння, не «закопуйте» їх. Але ніколи не слу�
жіть заради самого служіння, його метою має бу�
ти поклоніння Богу: «Коли хто говорить, говори,
як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як
від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в
усьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада
на віки вічні, амінь» (1 Петр. 4:11).

 У співі
Співайте у своєму серці Господу, прослав�

ляйте Його. Не обов’язково мати музичний слух
чи вміти грати на якому�небудь інструменті.
Наша душа сама може співати своєму Творцю,
коли міркує над Його величчю (Еф. 5:19; Пс.
32(33):3).

Бог чекає від кожного з нас особистого по�
клоніння. Поклоніння має бути таким же при�
родним, як їсти чи дихати. І якщо людина не бу�
де поклонятися Богу, вона обов’язково знайде
інший об’єкт для поклоніння, і це вже буде ідо�
лопоклонство. Поклоніння Богу має стати жит�
тєвою необхідністю. Поклоніння – це наші молит�
ви, слова, робота, складання віршів, милування
природою, взаємини з іншими людьми, пережи�
вання, страждання, пожертвування, служіння –
це просто все наше життя! «Я благословляти�
му Господа кожного часу, хвала Йому завсіди
в устах моїх!» (Пс. 33(34):2). Будь�яка наша
справа, що буде приносити Богу славу і радість,
є поклонінням.

2. У чому може виражатися сімейне по
клоніння:

 У молитві
Намагайтеся жити в одному «ритмі» покло�

ніння: починайте свій день з Богом, сідайте ра�
зом за стіл, щоб усі члени родини могли об’єдна�
тися в молитві і віддати Богу честь і славу. Дітей
із самого народження теж потрібно вчити слави�
ти Бога: обов’язково моліться всі разом і вранці,
і виходячи на вулицю, і на ніч, перед тим як по�
класти дітей спати.

 В особистому прикладі
Ви повинні бути в родині зразковим хри�

стиянином – батьком, чоловіком, сестрою, дру�
жиною – виконуючи обов’язки, визначені для
кожного у Святому Письмі.

 У читанні Біблії

Виділіть час для спільного читання Писання
і міркування над ним.

 У служінні
Якщо у вас маленькі діти, поміркуйте про

який�небудь вид спільного служіння, щоб вони
також могли в ньому брати участь.

 У співі
Співайте у колі родини частіше! Якщо є

який�небудь музичний інструмент – це надихне
ваш спів.

Якщо особисте поклоніння кожної людини
славить Бога, то подвоєне, потроєне... – ще біль�
ше! Сьогодні майже кожна родина має потребу
у відродженні молитовного життя. На дорослих
людях лежить обов’язок показувати дітям, як
потрібно в дусі та правді поклонятися Богу, щоб
сімейна практика поклоніння, яка приносила б
задоволення вашій родині і славила Бога, могла
передаватися з роду в рід. Тоді ваш рід буде
справді благословенний!

3. У чому може виражатися церковне по
клоніння:

 У молитві
У церкві молитва вголос повинна бути ко�

роткою, зрозумілою, чіткою, досить чутною,
щоб ті, хто слухає, повчалися і могли разом з ва�
ми вимовити «амінь». Під час молитви іншого
члена церкви або уважно слухайте, про що він
говорить, щоб у випадку згоди підкріпити його
молитву своїм «амінь», або моліться про себе, ті�
шачись, що можете поклонятися Богу у зібранні
святих. Дуже багато користі і благословень при�
носять молитовні зібрання та групи (Дії 2:42�
47). Якщо у вас у церкві їх немає, намагайтеся з
Божою допомогою їх організувати.

 У єдності
Якщо ви будете у мирі зі своїми братами і

сестрами, якщо будете плакати і тішитися з ни�
ми, маючи любов до кожного з них, ви будете
цим віддавати честь Главі Церкви – Господу
Ісусу.

 У проповіді Слова Божого
Проповідуйте, якщо це є вашим даром. Як�

що ж ні, то будьте уважні, коли проповідується
Слово Боже. Якщо можливо, записуйте головні
вірші і думки, що виголошуються проповідни�
ком, щоб потім поміркувати над цим самому, з
родиною чи друзями.

 У служінні
Не будьте просто відвідувачами своєї церк�

ви. Намагайтеся прославити Бога через напи�
сання віршів, свідчення, хорове служіння тощо
(Кол. 3:16�17). Матеріально служачи церкви, ви
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також поклоняєтеся Богу, роблячи Божу справу
і віддаючи себе під Його опіку. Поклоніння – це
не те, що потрібно стримувати в собі від зібран�
ня до зібрання, а те, що має постійно виходити з
душі віруючої людини.

 У виконанні церковних таїнств
Участь у таких церковних таїнствах, як хлі�

боламання, водне хрещення, рукопокладення,
одруження також є актом поклоніння Богу, тому
що цим ми свідчимо, що підкоряємося Його волі
і хочемо, щоби Він керував нашим життям.

 У співі
Співати потрібно радісно і від усієї душі

(не з кислим і неуважним виглядом), вникаючи
в зміст кожного проспіваного вами слова.

Земне життя Ісуса Христа є для кожного з
нас яскравим прикладом того, щоб ми покло�
нялися Богу також і в храмі (Лк. 4:16). Якщо
сімейне поклоніння примножує його силу в
кілька разів, то в скільки разів примножує цер�
ковне! Тому дуже важливо не «кидати збору
свого» (Євр.10:25). Церковне поклоніння – це

більше, ніж «мурашки по тілу», це коли кожний
окремо й усі разом з чистим серцем віддають
Господу нашому Ісусу Христу хвалу, честь, сла�
ву і поклоніння. Саме тоді, коли спільна хвала
народу Божого піднімається до Нього, Його
слава спускається, щоб «наповнити дім Божий»
(2 Хр. 5:13�14).

Тепер запропонуйте учням знову подивити�
ся на їхні аркуші паперу з пам’ятними знаками.
Нехай під кожним знаком вони напишуть
обґрунтування, чому ми повинні поклонятися
Богу в тому чи іншому випадку.

Молитва
Цього уроку молоді люди повинні більше

часу призначити для поклоніння Господу через
щирі молитви. Прославте Його за те, що Він –
святий Бог, подякуйте за істини, що Він залишив
на сторінках Святого Письма, дізнаючись як ми
можемо виконати Його веління. Просіть Госпо�
да, щоб Він давав вам старанність і сили в пра�
вильному поклонінні Його Імені.

О любі сестро в Господі і брате!
Храніть в душі любові первоцвіт,
Учіться в сонця радістю сіяти,
У небі жити, зігрівати світ.

Спаліть свій гнів – образи ні до чого,
Відкиньте нарікання і жалі!
Учіться в сонця жити завжди з Богом,
Щодня добро творити на землі.

Нехай невірство одійде в минуле,
Схиліть в спокуті стомлене чоло!
Учіться в сонця завжди бути чулим,
Любов плекати в серці, а не зло.

Живіть не днем, що у минуле кличе –
Йому назад немає вороття.
Учіться в сонця думати про Вічність –
Воно від Бога, значить, для життя.

УЧІТЬСЯ В СОНЦЯ

Сергій Рачинець
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Зробіть велике серце, проріжте в ньому че�
тверо дверей і зробіть на них з 2�ох боків напи�
си ДУМКИ, МОВА, СЛУХ, ЗІР. Випишіть на 4
листочки додаткові посилання з Завдання №1.

Історична довідка, 
біблійний словник

Серце – у прямому значенні – життєво важ�
ливий орган. У Біблії воно означає сутність
людської особистості. Саме серце приймає ду�
ховне рішення про ставлення до Бога, обираю�
чи віру чи непослух Йому. Тому заклик любити
Господа (Мр. 12:30) звернений у першу чергу до
серця і тільки потім – до душі, волі і розуму. Сер�
це може озлобитися чи скам’яніти (Євр. 3:8),
затьмаритися відкиданням Бога (Рим. 1:21), на
ньому може лежати «покривало» нерозуміння
(2 Кор. 3:15).

Слово Боже – слово Бога, виконане в Хри�
сті, Особистість і справа Самого Ісуса Христа
(Ів. 1:14; Кол. 1:25�27).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Поставте групі запитання:

� Хто би з вас зараз хотів, щоб усім стало видно
все, що у вас на серці?

Навряд чи знайдеться хоч один охочий.
Адже наше серце, поряд із добрими намірами,
милосердям і любов’ю, часто зберігає непот�
рібні «речі», і ми б не хотіли, щоб цей «мотлох»
бачили навколишні люди і навіть ми самі. Чому
ж усе це знаходиться саме в серці? Тому що во�
но – джерело нашого духовного, інтелектуаль�
ного й емоційного життя. Усе наше життя за�
лежить від стану серця. Воно – джерело життя,
і від нас залежить, що з цього джерела буде ви�
тікати – добре чи зле. Ми часто можемо чути:
«Яке в нього жорстоке серце!», чи «Безсердеч�
ний!», чи «Оце добре серце!». І якщо з серця
виходить щось добре чи зле, то уявімо, що в
нього є двері, щоб туди могло щось увійти,
перш ніж вийти.

Робота над темою
Завдання №1
Покажіть молоді серце з 4 дверима. Розді�

літь молодих людей на 4 групи відповідно до
назв дверей і дайте кожній завдання знайти в
Псалмі 118(119) усе, що говориться відповідно
про думки, мову, слух і зір. Роздайте також до�
даткові посилання. Після закінчення роботи ви
відкривайте по черзі кожні дверцята серця, а
група нехай розповідає, що вона довідалася з
цього питання в Біблії.

1і двері «ДУМКИ»
Пс. 118(119):15,23,59,78,97�99.
Допоміжні посилання: Буття 6:5; Пс.

93(94):11; Мт. 15:19�20.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Псалом 118(119)
Ключовий вірш: «Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? – Як

держатиметься Твоїх слів! Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, – не дай же мені
заблудитися від Твоїх заповідей! Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені
не грішити проти Тебе» (Псалом 118(119):9�11)

Біблійна істина: Біблія вчить, що тільки Слово Боже, яке проникло в серце і діє там, може
зберегти чистоту доріг молоді

Мета: а) показати молодим людям, якими способами входить у наше серце інформація ззовні;
б) проаналізувати з групою, як можна оберігати себе від гріха;
в) спонукати молодь більше спілкуватися з Господом, читати Біблію, міркувати про 

заповіді Божі, оберігати себе від усього нечистого

13
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Усі люди про щось думають: про добре і
погане, про духовне і тілесне. Кому б із людей
сподобалося, якби кожна думка, що промайнула
у них, була виставлена на огляд їхніх знайомих,
друзів, сусідів? Напевно, нікому, і неможливість
цього тішить нас, правда?! Але не будемо себе
цим заспокоювати, адже те, що неможливе лю�
дям, можливе Богу. Бог знає про всі наші думки,
що вони марнотні. Постійно міркуючи про чуде�
са Божі, про Його заповіді і веління, про Його
всемогутність, славу, любов і справедливість, ми
зможемо максимально зберігати в чистоті своє
серце. Від того, які думки ми будемо допускати
у свою свідомість і утримувати там, залежить,
якими ми будемо.

2і двері «МОВА»
Пс. 118(119):42,46,54,62,103,172.
Допоміжні посилання: Мт. 12:34�37; Як.

3:5�6.
Відомо, що часто лікар починає огляд па�

цієнта зі слів: «Покажіть язика». Іноді цього буває
досить, щоб визначити деякі хвороби людини.
Про стан духовного здоров’я людини також
можна судити за тим, що каже її язик. За тим, як
і що людина говорить, не так вже й важко зро�
зуміти, що в неї на душі. Слово виявляє те, що
приховано в людині. Наші слова мають величез�
ну як творчу, так і руйнівну силу, наш язик як
інструмент людської мови може використовува�
тися як для гріха, так і для прославлення Бога.
Цей невеликий орган у нашому організмі має в
собі можливість дуже впливати на людей. І в за�
лежності від того, чим наповнене наше серце, те
й будуть говорити наші вуста. Якщо з молодості
ми наповнимо серце постановами Божими, як
це робив автор псалма, то наші слова будуть
приносити славу Творцю, наставляючи нас са�
мих і навколишніх людей.

3і двері «СЛУХ»
Пс. 118(119):50�51,130,162.
Допоміжні посилання: Повт. Закону 13:4;

Пс. 77(78):1; Пр. 4:20; 28:9; 2 Тим. 4:3�4.
Якщо ми маємо слух, то повинні бути вдяч�

ні Богу за це, адже багато людей позбавлені
цього дару. Із самого народження ми вбираємо
в себе ту інформацію, яку слухаємо чи яка ми�
моволі долітає до наших вух. У деяких випадках
можна позаздрити глухим людям, коли чуєш по�
тік непристойних слів. Ми несемо відповідаль�
ність перед Богом за те, що ми слухаємо, тому
що Бог нам надав право вибору – слухати бру�

тальності чи відійти вбік, вимкнути радіо чи
крутити непристойну пісню до кінця. Але саме
тільки неслухання нечестивого не зробить нас
чистими. Ми повинні слухати Божий голос, що
говорить через молитву, через Писання, через
проповідників і справжніх друзів. Ми повинні
тішитися будь�якому прояву Божої волі: чи зві�
щає Він нам її у повіванні тихого вітру, як Іллі,
чи в бурі, як Йову.

4і двері «ЗІР»
Пс. 118(119):18,30,37,148,158.
Допоміжні посилання: Пс. 100(101):3,6;

Мт. 5:28; 6:22�23.
Бог дав людині очі для того, щоб вони

сприймали зовнішній світ і передавали інфор�
мацію душі людини. Тому очі несуть із зовніш�
нього світу світло чи пітьму в наш внутрішній
світ і водночас відкривають те, що таїться в сер�
ці. Нашій душі властиво захоплюватися всім
красивим і привабливим, адже тягу до краси і її
розуміння заклав у нас Сам Бог. Але іноді це за�
милування перетворюється в гріховні бажання.
Тому дуже важливо привчити себе з молодості
відмовлятися від перегляду непотрібних і шкід�
ливих для нашого серця речей, затримуючи свій
погляд на величі Божого творіння, на проявах
Його любові і турботи.

Практичне застосування
Ми повинні погодитися, що живемо в такий

час, коли духовно�моральні цінності не популяр�
ні серед молоді. Це результат двох факторів:

1) поширення засобів масової інформації,
особливо телебачення, яке чинить незрівнянно
сильний вплив на глядача;

2) сексуальна вседозволеність і насилля, які
пропагують ці ж самі засоби масової інформації.

Впливу цих двох факторів підлягають не
тільки невіруючі люди, але, на жаль, і христия�
ни. Кожен віруючий добре знає, що час Другого
пришестя вже близько і ми незабаром зустріне�
мося з нашим Господом Ісусом Христом. Але
тільки «чисті серцем Бога побачать». Як же моло�
дим людям зберігати в чистоті своє серце серед
порочного і розбещеного світу? На що вони по�
винні звернути увагу, якщо хочуть мати щасливе,
благословенне Богом життя на землі і радісну
зустріч із Христом?

Важливо стежити, чим наповняється наше
серце – центр фізичного і духовного життя, а
також знати, через які «двері» туди входить
інформація.
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1. Через думки
Ніхто не може змусити гарні чи погані дум�

ки не приходити в нашу голову. Більш того, дум�
ки про погане не можуть не виникати – наша
природа гріховна. Тому перший спосіб бороть�
би з нечестивими думками – це відразу ж визна�
ти їх нечистими і негайно відбити їхній наступ
міркуваннями про Бога. Якщо все�таки нав’язли�
ві думки про гріховне долають вас, кличте до
Господа, моліться, постіться, поділіться пробле�
мою з пастором, але в першу чергу перевірте,
відкіля береться «джерело подразнення» – може,
ви самі собі створили проблему і її легко ліквіду�
вати?! Те, про що ми думаємо, дуже важливе для
Бога. Думки – джерело, з якого випливає біль�
шість наших вчинків. І якщо ми будемо тримати
під контролем першоджерело, то будемо тим са�
мим контролювати і потік, що випливає з нього.

Посій думку – пожнеш вчинок;
Посій вчинок – пожнеш звичку;
Посій звичку – пожнеш характер;
Посій характер – пожнеш долю.

2. Через мову
Є такий вираз: «Лише одне слово з наших

вуст може багато чого розповісти про наше сер�
це». Потрібно оберігати себе від нечестивих і
порожніх розмов, намагатися уникати непри�
стойних бесід і натяків, лихослів’я, пліток, мар�
нослів’я, «брудних» жартів (Еф. 5:4). Наша мова
повинна відрізнятися правдивістю (Еф. 4:25),
лагідністю, добротою і чистотою – не маючи цьо�
го, ми ризикуємо образити Святого Духа (Еф.
4:29�31). Пам’ятайте: багатослівність веде до
гріха (Пр. 10:19). Наші слова повинні завжди
йти за нашими мудрими і виваженими думками,
а не випереджати їх, щоб потім не шкодувати
про сказане. Слова мають властивість укореня�
тися в нашому серці й у нашому житті, тому ми
повинні ретельно стежити за їхнім характером.
Тільки людина, у чиєму серці зберігається Слово
Боже, може своїми словами принести благосло�
вення для навколишніх людей і прославити сво�
го Господа від усього серця.

3. Через слух
Будьте уважні до того, що ви слухаєте.

Звичайно, ми не можемо постійно ходити з за�

критими вухами. Хочеш�не хочеш, а доводить�
ся іноді ставати пасивним слухачем нечестивих
розмов (непристойні слова, вульгарні жарти,
плітки) чи музики (пісні з розпусними словами).
Від того, як часто ми будемо слухати Боже Сло�
во (у широкому розумінні), буде залежати стан
нашого серця.

4. Через зір
Якщо з усього, що ми чуємо, засвоюється

приблизно 10%, то з того, що ми чуємо + бачи�
мо, – близько 60%. Тому дуже важливо, що
саме потрапляє в поле нашого зору, що нас
більше за все цікавить, чим ми захоплюємося,
що вабить наше око понад усе. Адже все, що
ми побачили, відкладається в нашому серці, і
потім його звідтіля нелегко витягти. Сатана ж
буде послужливо вам підсувати ці образи в
«найневідповідніший момент». Тому намагайте�
ся давати очам «чисту їжу», щоб потім усе тіло і
душа не страждали.

Якщо ми будемо заглушати голос Божий
марнотою і гріхом, то не зможемо Його почути,
щоб він попередив, наставив чи підбадьорив нас
під час різних спокус і випробувань. Якщо ж ми
всі види свого сприймання будемо присвячувати
Господу, Він чітко і вчасно промовить до нас.
Хочете знати, як зберегти своє серце чистим?
Бог не залишає нас у незнанні щодо того, що
добре, а що гидота перед Ним: усе це Він зали�
шив на сторінках Біблії. Також ми повинні
пам’ятати, що самого нашого бажання і прагнен�
ня до моральної досконалості мало, потрібно
завжди просити для цього силу в Бога.

Молитва
Бажано, щоб кожна людина, яка прийшла

сьогодні на заняття, змогла звернутися в моли�
тві до Бога, проаналізувавши стан свого серця.
Подякуйте Богу, що Він любить нас такими, які
ми є, і не відвертається від нас, допомагаючи
вставати після спотикань і падінь. Відкрийте
перед Господом бажання наповнювати своє
серце тільки тим, що буде славити Його. Про�
сіть допомоги стежити за тим, що входить у ва�
ше серце. А також, коли вивчаєте Слово Боже,
нехай воно очищає вас від усього, що гидке пе�
ред Творцем.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Підготуйте аркуші паперу і ручки, а також
кілька симфоній для Завдання №2. Підготуйте
посилання для Завдання №3.

Історична довідка,
біблійний словник

Премудрість – вища мудрість, що виходить
від Бога. Згадується в Біблії тільки в позитивно�
му контексті на відміну від мудрості, що буває
світською.

Притчі, приповісті – у Біблії під цими тер�
мінами мають на увазі повчальні життєві приклади
в алегоричній формі (часто використовував Ісус),
і прислів’я, афоризми (Книга приповістей).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Почніть урок з дискусії. Розділіть молодь на
2 групи і поставте кожній по 1 запитанню. Виді�
літь для обговорення 7�8 хв. Стежте, щоб диску�
сія не переросла в суперечку.

� Чи вважається хабаром подарунок від групи
викладачеві, наприклад, на Різдво чи День учителя?

� Якщо у вас є можливість заплатити, то чи мож�
на користуватися послугами віруючих (ремонт,
транспортні чи стоматологічні послуги, обслугову�
вання комп’ютера тощо) безкоштовно (маються на
увазі не ті випадки, коли сама людина хоче вам по�
служити, а ви маєте потребу в ії допомозі)?

Після закінчення обговорення нехай кожна
група поділиться висновками. Навряд чи всі зі�
йшлися на однаковій думці – у кожного на ці за�
питання можуть бути свої відповіді. Є ще багато
запитань, на які люди мають власну точку зору,
відповідно, і чинять по�різному. І кожний вва�
жає, що його думка – правильна (інакше б він так

не чинив). Як же нам знайти правдиву відповідь,
щоб вона дійсно була найправильнішою? Хто
нам може підказати, де джерело мудрості, завдя�
ки якій людина не робила б так багато помилок
у своєму житті?

Робота над темою
Завдання №1
Нехай група прочитає по черзі Припові�

сті 1�2 розділи і відповість на такі запитання:
� Чому нам варто вивчати Приповісті? Що во�

ни можуть нам дати? (Пр. 1:2�6,9)
� Де знаходиться джерело мудрості?
� Що таке страх Господній?
Коли ми говоримо про страх, то повинні

розрізняти 2 види страху. 1�ий – це коли вини�
кає тривожне відчуття при реальній чи уявній
небезпеці. 2�ий – це страх, при якому зникають
всі інші страхи, якими наповнений світ. Це
страх Божий, при наявності якого людина має
священний трепет благоговіння і глибокої пова�
ги перед своїм Творцем. Цей страх дає людині
можливість правильно розставити пріоритети у
своєму житті. Страх Божий – це такий стан ро�
зуму, коли замість своїх точки зору, волі, почут�
тів і мети, ми отримуємо Божі. Мати страх Бо�
жий – означає не тільки боятися Бога, коли ми
чинимо беззаконно і чекаємо Його гніву. Це
значить усвідомлювати, що ти грішний, а Бог –
святий, і ти заподіюєш Йому біль своїм безза�
конням. Страх Божий – це острах засмутити
Творця і благоговіння перед Його справедливі�
стю, величчю і любов’ю. Знайти страх Господ�
ній означає зробити перший крок на істинній
дорозі, що веде до спасіння.

� Що станеться з тими, хто відкидає мудрість?
(Пр. 1:26�27,31�32; 2:22)

� Що знаходить людина, яка прислухається до
голосу мудрості? (Пр. 1:23,33; 2:7�8, 20�21)

Розділ Святого Письма, що досліджується: Приповісті 1�2 
Ключовий вірш: «Страх Господній – початок премудрости» (Приповісті 1:7а)
Біблійна істина: Біблія вчить, що тільки страх Господній може привести людину до мудрості
Мета: а) розібрати з групою, що означає страх Господній; 

б) проаналізувати з молодими людьми дію Божої мудрості і благословення від 
володіння нею;

в) показати групі практичні способи здобуття мудрості
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� Що потрібно зробити, щоб стати мудрим?
(Пр. 2:1�6)

Для молодості характерно не завжди при�
слухатися до порад батьків, наставників. У
молодих на все є своя думка. Візьмемо, примі�
ром, сина Соломона – Рехав’ама. Він не захо�
тів вдуматися в мудрі слова порадників свого
батька і вчинив на догоду своєму марнослав�
ству. Що з цього вийшло, ми бачимо в 1 Цар.
12:13�17. А як вчинив його батько Соломон,
коли зійшов на престол замість Давида? Він
шукав одного – Божої мудрості. І Бог, бачачи

це чисте прагнення, благословив Соломона ду�
же щедро (1 Цар. 3:9�14).

� Що буде людині, коли мудрість увійде у її сер�
це? (Пр. 2:9�19)

Завдання №2
Роздайте групі симфонії (чи список поси�

лань) і запропонуйте скласти таблицю різниці
між Божою і світською мудрістю. Підкажіть їм
кілька прикладів. Після закінчення роботи нехай
кожний поділиться 2�3 пунктами, доповнюючи
один одного. Ви також доповніть молодих лю�
дей прикладами, які вони не назвали.

Порівнявши мудрість світу і Божу мудрість,
ми можемо побачити великий контраст. Тому і
результат їхньої дії має велике розходження. Де
немає преклоніння перед Богом, там усе оберта�
ється на «марноту марнот».

Завдання №3
Розділіть молодь на 3 групи і роздайте поси�

лання. На підставі Святого Письма молоді люди

повинні дізнатися про те, що дає Божа мудрість
людині. Божа мудрість...

� Пр. 3:13 – дає нам благословення;
� Екл. 7:12 – дає сенс життя;
� Пр. 29:3 – приносить втіху;
� Пр. 2:10�12 – оберігає нас і відводить від

гріха;
� Пр. 12:18 – зціляє;
� Пр. 4:7�9 – дасть вінець праведності;

СВІТСЬКА МУДРІСТЬ БОЖА МУДРІСТЬ

Мудрість людини полягає в багажі її знань 
і досвіду

Страх Господній – початок премудрості
(Пр. 1:7а)

Мудрість можна здобути самому Мудрість дає Господь (Пр. 2:6)

Правда – це те, що в даний момент 
здається загальноприйнятним

Правдою завжди і в усьому залишається
лише Христос (Ів. 14:6)

Живи для себе, піклуйся тільки про себе і
просто не заважай жити іншим

Віддай своє життя заради Христа, заради
Євангелії (Мр. 10:29�30), вважай іншого
вищим за себе і живи для іншого (Фил. 2:3�4)

Добробут досягається способом 
примноження багатства, хоча цей спосіб 
може бути і нечесним

Захоплене чуже добро приносить погибель
(Пр. 1:19). Справжнє багатство – 
це збагачення душі, віруючий складає собі
скарб на небесах (Мт. 6:19�20)

Побачу – повірю Віра – це впевненість у небаченому 
(Євр. 11:1)

Сподівайся на свій розум і свої сили Сподіватися можна тільки на Бога (Пр. 2:7�8)

Чужа дружина(чоловік) може бути
твоєю(твоїм), якщо між вами виникла любов Перелюбство – гріх (Пр. 2:16�19)

Заради справжньої дружби можна піти 
на все

Дружба з нечестивцями не веде до добра
(Пр. 1:10�15)

«Зустрічай по одежинці» Суди справедливо (Ів. 7:24)

Не варто на роботі викладатися – працюй
за настроєм Працюй, як для Христа (Кол. 3:23�24)
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� Пр. 8:10�11 – є найціннішим багатством;
� Екл. 7:19 – дає силу;
� 1 Кор. 1:30 – виявляє нам Христа.

Як ми бачимо, Божа мудрість приносить
багаті благословення. І якщо молоді люди будуть
шукати її вже тепер, то наскільки менше поми�
лок вони зроблять у своєму житті! Це стосується
всіх сфер: навчання, роботи, дружби, вибору
супутника життя, служіння в церкві, взаємин 
з іншими людьми. У нашому житті так багато
несподіванок, що без накопичення Божої пре�
мудрості ми не зможемо правильно вчинити в
різних ситуаціях.

Практичне застосування
Тепер ми можемо повернутися до тих запи�

тань, що були поставлені на початку уроку.
Взагалі, дарування подарунків – це всього

лише одне з правил етикету. Тому все буде за�
лежати від того, дякуєте ви викладачеві за щось
чи фактично даєте хабара, щоб він краще ста�
вився до вас. Якщо перше, то тут немає нічого
негожого (Естер 9:19), зате друге прямо засуд�
жується (Пр. 17:23).

Що стосується плати за працю, то ви повин�
ні розмежовувати служіння і роботу. Якщо, на�
приклад, ви просите прийти піаніста на незакріп�
лене за ним зібрання, щоб замінити іншого – це
його пряме служіння перед церквою, де ми по�
кликані служити один одному (1 Петра 4:10). Як�
що ж ви будуєте будинок і можете найняти буді�
вельників, але не впевнені в якості їхньої роботи
і тому просите досвідчених братів, то ви, звичай�
но, повинні відшкодувати їм їхню працю і витра�
чений час (1 Тим. 5:18; Мт. 10:9�10; Єр. 22:13).
Інша справа, якщо людина малозабезпечена чи

хвора і просить допомоги, якої дуже потребує,
але не може заплатити за роботу (1 Сол. 5:14).

Тільки завдяки мудрості Божій, що закладе�
на у віданні Духа Святого (Іс. 11:2�3) і Біблії
(2 Тим. 3:15) можна знайти правильні відповіді
на всі життєві питання.

Запропонуйте молодим людям навести
приклади зі свого життя, коли страх Божий чи
благоговіння перед Ним уплинули на їхню пове�
дінку чи на ставлення до людей. Розберіть з ни�
ми такі приклади, що повинна зробити молода
людина, щоб здобути мудрість:

� дізнатися, де джерело мудрості (Пр. 1:7);
� просити її в Бога (Як. 1:5);
� шанувати Бога й уникати зла (Пр. 3:7);
� досліджувати і пізнавати її через вчення

Христа (1 Тим. 4:16);
� спілкуватися з мудрими (Пр. 13:21);
� бути сприйнятливими до порад благочести�

вих людей (Пр. 1:1�5);
� вчитися бути дисциплінованим (Пр. 29:15);
� цінувати час (Еф. 5:15�16).

Якщо молоді люди будуть з побожним тре�
петом дивитися на свого Небесного Отця, запи�
тувати Його волю і жити за Його заповідями,
тоді можна вважати, що вони здобули премуд�
рість, з якою їм буде легше долати свою життє�
ву дорогу.

Молитва
Ви можете запропонувати молодим людям

стати в коло і помолитися по черзі. Нехай кож�
ний прославить Бога за те, що Він є джерелом
премудрості. Просіть Його, щоб Він рясно від�
кривав це джерело вам і вашим учням, щоб ви
мали страх Господній.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Запишіть на дошці чи плакаті запитання для
обговорення у Вступі.

Історична довідка,
біблійний словник

Перелюбство, перелюб – порушення по�
дружньої вірності.

Блуд – проституція, розпусний спосіб жит�
тя, співжиття (цивільний шлюб). Блудом стосов�
но Бога назване ідолопоклонство.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Заздалегідь домовтеся з учнями, щоб вони
серйозно поставилися до сьогоднішньої теми. Зро�
зуміло, що будуть порушуватися дуже особисті
питання, але жарти і сміх не налаштують вас на
потрібний лад і не дадуть можливості глибоко до�
слідити цю надзвичайно важливу й актуальну тему.

Проведіть дискусію методом «мозковий
штурм». Покажіть молодим людям запитання, на
які їм потрібно висловити свою думку. Встано�
віть основні правила: слід висловлювати нові по�
гляди, не повторюючи вже озвучені, а також
не сміятися ні над якими ідеями. Нехай один
охочий записує всі відповіді в порядку їхнього
надходження. Не вносьте у відповіді молодих
людей ніяких корективів – ви на них відповісте
протягом заняття, а потім коротко підіб’єте під�
сумки наприкінці.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
1. Чому засоби масової інформації мають

великий негативний вплив на формування сек�
суального погляду людини?

2. Якими конкретними способами ми може�
мо захиститися від цього впливу?

3. Для чого створено інтимні стосунки між
чоловіком і жінкою?

4. Як далеко можуть заходити стосунки в
пар, що зустрічаються? Чи обов’язково почи�
нати інтимні стосунки тільки після укладення
шлюбу?

Після опитування понад 10000 старшо�
класників виявилося, що на запитання до якої
сфери свого майбутнього життя вони сьогодні
менше за все готові, була відповідь – до інтимно�
го життя. Ця проблема завжди була дуже важли�
вою. Одним із найактуальніших питань, над яким
кожному з нас сьогодні слід поміркувати, це чо�
му поняття сексуальних стосунків має такий
вплив на наше життя.

Незалежно від того, хто ви, яке у вас вихо�
вання чи освіта, щось усередині притягує вас до
протилежної статі. Бог створив нас такими. Він
створив чоловіків і жінок так, щоб вони мали по�
тяг один до одного. Психологи називають це «ін�
стинкт пошуку партнера протилежної статі, щоб
отримати насолоду в інтимних стосунках і дати
потомство». Чи говорить що�небудь стосовно
цього Біблія?

Робота над темою
Завдання №1
Запропонуйте групі прочитати подумки

Приповісті 5 розділ і 6:20�35, а потім відповісти
на запитання, відкіля вони довідалися про стате�
ві стосунки:

� від батьків;
� від пасторів чи молодіжних лідерів;
� від друзів;
� через засоби масової інформації.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Приповісті 5; 6:20�35 
Ключовий вірш: «Пий воду з криниці своєї, і текуче з свого колодязя: чи

ж мають на вулицю вилиті бути джерела твої, а на площі – потоки твоєї води? –
Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих із тобою!» 
(Приповісті 5:15�17)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб молоді люди зберігали себе чистими від блуду і 
не піддавалися сексуальним спокусам

Мета: а) молоді люди повинні знати, як не піддатися сексуальним бажанням; 
б) попередити молодих людей про наслідки сексуальної розбещеності і нестриманості

15
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Де молоді люди повинні отримувати ста�
теве виховання? Від кого вони повинні перши�
ми дізнатися про статеві стосунки, щоб не бути
втягнутими в гріховні сексуальні зв’язки? Не іс�
нує жодної освітньої програми, жодної школи
чи вищого навчального закладу в усьому світі,
що за силою впливу могли б зрівнятися з бать�
ківською участю. У свою чергу батьки і вчите�
лі повинні будувати свої переконання щодо
даного питання винятково на біблійному вчен�
ні, тому що Бог створив наш потяг до проти�
лежної статі, і кому, як не Йому, навчати нас у
цій сфері.

Статева етика юдеїв ґрунтувалася на по�
вчаннях Мойсея (записана в П’ятикнижжі). Бог
висвітлив цю сферу життя, тому що хотів, щоб
Його народ уникав сексуальної розбещеності і
перекручень. Чистота стосунків між людьми різ�
ної статі була прообразом стосунків між Богом і
Ізраїлем (Іс. 54:5; Єз. 16), а надалі – між Хри�
стом і Церквою (Еф. 5:22�32; Об. 19:7�8). Ці
розпорядження були життєво важливими для на�
роду Божого і передбачали конкретні покаран�
ня за їхнє невиконання.

Зверніть увагу молодих людей на те, що всі
застереження, дані Богом через Соломона, сто�
суються також і їхнього покоління. Ісус Христос
звертається з подібними наставляннями до Сво�
їх учнів (Мт. 5:27�28), а ще раніше Він сказав:
«Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Про�
років прийшов, – Я не руйнувати прийшов, але
виконати» (Мт. 5:17).

Завдання №2
Запропонуйте групі на підставі Біблії про�

аналізувати, що говорить наш Творець із приво�
ду інтимних стосунків: гріховний чи ні сексуаль�
ний потяг, коли його можна втілювати тощо.

� Буття 1:27�28; 2:18,24 – Бог створив
людину різностатевою, таким чином, фізична
близькість між чоловіком і жінкою була Ним за�
планована.

� Мт. 19:4�6 – інтимні стосунки можливі
тільки в рамках шлюбу. І не слухайтесь тих, хто
каже, що питання другого шлюбу – «справа
складна і делікатна». Христос дуже точно назвав
причину, з якої він єдино можливий.

� Пр. 5:8�11 – перелюбні стосунки обплуту�
ють, як павутина, з якої потім вирватися дуже і
дуже складно. Вони виснажують душу та тіло і
можуть штовхнути людину до загибелі, як у зем�
ному житті, і в плані вічності.

� Пр. 5:15�20 – у своєму шлюбі можна
знайти всю насолоду, всю повноту стосунків.

� 1 Кор. 7:3�5 – у шлюбних інтимних сто�
сунках повинні бути певні закони.

Потяг до протилежної статі, що ми пере�
живаємо – це вияв природної потреби тіла, а
не гріховної природи. Наші сексуальні стосун�
ки, як і все інше в нас, були створені Богом як
щось прекрасне. Але вони можуть бути такими
тільки у шлюбі, у протилежному випадку вони
мають потворно перекручену форму і зміст.

Завдання №3
Розберіть з учнями, що говорить Біблія з

приводу позашлюбних статевих стосунків:
� збережена до шлюбу невинність – ознака

особливої честі і чистоти перед Богом і суспіль�
ством (Повт. Закону 22:13�21; 1 Сол. 4:3�5);

� незважаючи на те, що дошлюбні стосунки
можуть закінчитися шлюбом, початок такого со�
юзу названо «збезчещеним», а не благословен�
ним (Повт. Закону 22:28�29);

� дошлюбні стосунки – це гріх, тому вони
приносять не благословення, а біду, почуття ж
після фізичної близькості, не скріпленої шлю�
бом, можуть швидко згаснути (2 Сам. 13:1�29);

� ви можете бути господарем свого життя і
чинити, як вам здумається, але не чекайте тоді
Божої прихильності (Ек. 11:9; Еф. 5:3,5);

� якщо ви любите Господа всім серцем, то
віддасте в Його розпорядження і своє тіло, щоб
Він, коли це потрібно буде, Сам вказав вам на
вашого супутника життя, з яким ви зможете ма�
ти благословенний союз (1 Кор. 6:12�20);

� вступаючи в дошлюбні стосунки, ви обез�
чещуєте прообраз чистої Церкви, приготовленої
для Христа (2 Кор. 11:2; Еф. 5:25�27).

«Заповідь Господа, що наказує уникати
статевої близькості до одруження, дана не для
того, щоб позбавити нас задоволення. Навпаки,
саме з любові до нас Бог заборонив дошлюб�
ні стосунки, тому що нам загрожує безліч важ�
ких наслідків, якщо ми відмовимося підкорятися
Йому. Дошлюбні статеві стосунки – це гріх, а
людина не може дружити з Богом, якщо вона
свідомо й охоче грішить» (Д. Добсон).

Практичне застосування
Молоді люди повинні знати, що цілком

природно мати глибокі особисті бажання. Не
треба засмучуватися, коли виникає бажання
бути коханим і потреба показати свої глибокі
почуття до когось. Але завжди треба пам’ятати
про небезпеку вибухової ситуації, коли твої
емоційні потреби перехрещуються зі статевим
потягом. Так, інтимна близькість – це один із
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прекрасних Божих дарів людині, але правиль�
но використовувати його можна тільки у пев�
них умовах. Це подібне до вогню. У відведено�
му для нього місці (грубці, каміні) він зігріває і
приносить задоволення. Вийшовши з покори,
вогонь стає некерованим і завдає непоправної
шкоди.

Як же можна керувати своїми сексуальни�
ми бажаннями?

� «“Люби Господа, Бога свого, усім серцем
своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом,
і з цілої сили своєї!” (Це заповідь перша!)» (Мр.
12:30). Коли весь ваш розум, усе ваше серце, всі
ваші почуття будуть зайняті догоджанням своєму
Улюбленому (Еф. 1:4�6), ви будете одержувати
таку благодать, що в порівнянні з нею будуть
бліднути всі земні пристрасті.

� Вчіться слухати голос Бога, цінувати те,
що Він цінує, і відстоювати те, що дорогоцінне в
Його очах (Рим. 12:1�2).

� Пам’ятайте, що ваші тіла – храм Святого
Духа, Який любить «до заздрости» (1 Кор. 6:19;
Як. 4:5). Якими б сильними не були наші сек�
суальні спокуси, Господь – наш вірний помічник
у боротьбі з ними.

� Не йдіть на поводі у світу («У тебе що, ще
немає дівчини (хлопця)?» чи «Тобі перед весіллям
треба спробувати – підходите ви один одному
чи ні»), завжди пам’ятайте, що Господь чекає від
вас святості (2 Кор. 6:14�18).

� Стежте за своїми думками (Мт. 15:19),
очима (Мт. 18:9) і вухами (Мр. 4:24а), щоб через
них у ваше серце не приходили спокуси. Визнач�
те, через що й у який час вас більше за все дій�
мають похітливі думки, і намагайтеся уникати та�
ких ситуацій.

� Не одягайтеся відверто і зухвало. Це вби�
ває чистоту вашу і чистоту навколишніх людей
(Тит. 2:11�12).

� Напівтемні куточки, кокетство, донжуан�
ство – не для вас! (Рим. 13:12�14).

� Мудро розпоряджайтеся своїм вільним
часом: дбайте про служіння, навантажуйте се�
бе фізичною роботою, не ніжтеся довго в ліж�
ку, одним словом, не їжте «хліба з лінивства»
(Пр. 31:27).

� Допомагайте молитовно один одному ви�
ходити із сексуальних спокус (юнак – юнаку,
дівчина – дівчині), Моліться один за одного 
(Як. 5:16; 2 Сол. 3:1�2).

А тепер поверніться до запитань, поставле�
них на початку заняття.

1. ЗМІ сьогодні дуже поширені, і тому що
вони пропагують сексуальну вседозволеність, до
якої тяжіє наше гріховне тіло, молоді люди дуже
часто «клюють» на цю принаду, що спотворює
правильне сприйняття інтимних стосунків, уста�
новлене Богом.

2. Відповідь на це запитання ми докладно
розібрали в Практичному застосуванні.

3. Відповідь дана в Завданні №2.
4. Відповідь дана в Завданні №3.

Молитва
Прославте Бога за те, що Він так мудро

нас створив і вклав у нас усе те, що має нас ті�
шити. І якщо дотепер ваші інтимні бажання
не перебували під Божим контролем, то, ви�
знавши це перед Ним, попросіть Бога, щоб Він
упорядкував і цю сферу вашого життя, щоб
не тільки дух, але й усе ваше тіло було надано
для Його прославлення!
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

На трьох картках для Завдання №1 запи�
шіть такі посилання:

Гнівливість: Приповісті 12:16; 15:1,18;
19:11, 19; 29:11,22; 30:32�33

Поспішність, метушливість: Приповісті
12:23; 14:16�17,29; 16:32; 17:27; 18:14;
25:28; 29:20

Схильність до скандалів: Приповісті 17:14,
19; 18:6; 20:3; 26:17�21

Знайдіть і принесіть на урок малюнок чи
фото з зображенням міста зі зруйнованим муром.

Попросіть учнів до наступного уроку взяти
інтерв’ю в 2�3 чоловік (як віруючих, так і неві�
руючих, і бажано різного віку) про зміст, мету і
стан їхнього життя.

Історична довідка,
біблійний словник

Через те, що міста в давнину здебільшого
розташовувалися на пагорбах, то мури, що ото�
чують місто, будувалися по краях цих пагорбів.
Ці мури було дуже важко зруйнувати нападни�
кам. Наприклад, мур навколо Аю являв собою
два ряди мурів товщиною 1�2 м, складених із
природних каменів середньої величини. Прос�
тір між ними (6�8 м) заповнювалося уламками
породи і землею, таким чином, загальна товщи�
на споруди сягала 10 м. Щоб уникнути підкопів,
мур заглиблювали в землю на кілька метрів (як,
наприклад, у Єрихоні). Іноді стіна була оточена
глибоким, у кілька метрів, ровом, наповненим
водою. При цареві Соломоні мур клали з теса�
ного каменю, що обтесувався настільки ретель�
но, що в стики не могло ввійти навіть лезо ножа.
Так що захопити місто можна було тільки за до�
помогою облогових драбин чи способом довго�
строкової облоги.

Самовладання – здатність володіти собою,
витримка, контроль здорового розуму над ба�
жаннями, думками, почуттями і вчинками.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть групі зображення зруйнованого
міста і поставте таке запитання: «Що в старови�
ну охороняло міста від нападів ворогів?» Раніше
захистом міст від нападників служили мури. Без
них місто могло стати жертвою загарбників чи
перетворитися на руїни. Коли Неемія довідався,
що Єрусалимський мур зруйновано, він зрозу�
мів, що це означає руйнування всього міста, і
гірко заплакав за ним (Неем. 1:1�4). Розповісти
групі про укріплені міста (ще є назва «твердинне
місто» – Чис. 32:17). Сьогодні ми можемо бачи�
ти тільки залишки таких мурів і називаємо їх «іс�
торичними пам’ятками» (Золоті ворота, Хотин�
ская фортеця, стіна плачу в Єрусалимі). Зараз
замість мурів ми використовуємо кордони і при�
кордонні пости.

У людини також є мур, який має захищати
тіло, дух і душу від багатьох «ворогів», що хо�
чуть зруйнувати гідність людини. Цей мур нази�
вається «самовладанням». І що може статися з
нами, коли цей «мур» завалиться, ми сьогодні
довідаємося.

Робота над темою
Володіти собою ми повинні в багатьох ас�

пектах нашого життя – це контроль апетиту,
контроль ліні (наприклад, коли нам потрібно
вранці почитати Слово Боже і помолитися, а ми
спимо), контроль потягу до протилежної статі,
контроль своїх думок, мови тощо. Але цього
уроку ми поговоримо тільки про контроль над
своїми емоціями.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Книга Приповістей (вибірково) 
Ключовий вірш: «Людина, що стриму не має для духу свого, – 

це зруйноване місто без муру» (Приповісті 25:28)
Біблійна істина: Біблія вчить, що Божі діти повинні мати самовладання
Мета: а) показати групі, що розважливість, незлобливість і лагідність – це якості характеру, 

які Бог хоче бачити в кожному з нас;
б) спонукати молодих людей виховувати і розвивати в собі самовладання

16
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Завдання №1
Розділіть молодь на 3 групи і роздайте

картки з посиланнями. Після того, як учні все
прочитають, запропонуйте їм продемонструва�
ти (пантомімою, сценкою) кілька віршів на їхній
розсуд.

Чи подобається вам людина, що знаходить�
ся в гніві? Напевно, не дуже: обличчя перекоше�
не, слова різкі, навіть брутальні. Куди поділася
миловидність, що хвилину тому могла приваблю�
вати нас? Внутрішня сутність прорвалася назов�
ні. І всі ми знаємо, як важко зі скандалістами.
Один уже забув, з чого непорозуміння почалося,
а другий усе ще буркоче і намагається знову роз�
палити вогонь скандалу. Здається, кожний з нас
згадає хоча б одну таку людину. Але чи не поба�
чимо ми в цьому портреті себе?

Якщо хтось з нас має темперамент, який по�
требує контролю, то це не означає, що ми нече�
стиві люди. Але якщо ми заспокоюємо себе тим,
що це не можна виправити, що це закладено в
нас одвічно, і в результаті нічого не робимо для
того, щоб якось приборкати свій характер – ось
це вже нечестя. Не маючи самовладання, ми
руйнуємо добрі взаємини з іншими людьми, тому
що запальна і неприборкана вдача принижує гід�
ність і нашу, й інших. «Блаженні лагідні, бо зем�
лю вспадкують вони», – говорить Ісус Христос
(Мт. 5:5). А Соломон у Приповістях зауважив,
що завоювання міста в порівнянні з довготерпін�
ням здається дитячою грою, бо завоювання має
певний початок і кінець битви, а надбання дов�
готерпіння (самовладання) – кропітка праця, що
не припиняється протягом усього життя.

Завдання №2
Обговоріть з учнями, що сказано про само�

владання в Новому Заповіті. Те, що це впливає
на стосунки з людьми, ми вже з’ясували. Чи
впливає відсутність самовладання на наші сто�
сунки з Ісусом?

� Мт. 5:22; 11:29�30;
� Еф. 4:26�27;29�32;
� Як. 1:20;
� Рим. 13:13�14;
� Гал. 5:19�24;
� Фил. 4:5;
� Кол. 3:12�15;
� 2 Тим. 2:23�26;
� Тит. 3:9.

Гніваючись, легко втратити самовладання і
дати місце дияволу, а такий гнів не творить Бо�
жої правди. Контролюючи свій темперамент, ми
зможемо бути розважливими, не будемо мету�
шитися і робити поспішних учинків. Будучи ла�
гідними і смиренними, ми можемо бути схожи�
ми на Господа Ісуса. Той же, хто вперто грішить,
не успадковує вічного життя.

Практичне застосування
На жаль, поки ми живемо на цій землі, то ні�

коли не досягнемо повного самовладання у всіх
сферах нашого життя, та й результати боротьби
не в усіх будуть однакові. Але якщо ми дійсно хо�
чемо перетворюватися на образ Христа, то всіма
силами повинні прагнути виконувати ось що:

� постійно молитися, щоб мати силу Духа
Святого;

� уважно читати Біблію і прислухатися до
того, що Бог говорить нам через неї;

� бачачи себе в «дзеркалі» Біблії, чуючи ви�
криття Святого Духа, не бути черствими, не бу�
ти забудьками�слухачами (Як. 1:21�25);

� виконувати Божі заповіді;
� сповідатися перед Богом у своїх гріхах, не

шукаючи собі виправдань;
� визнати Ісуса Христа Паном свого харак�

теру і дозволити Йому панувати в усіх сферах
свого життя, щоб змінювати його на краще;

� проаналізувати, чи відповідають ваші дії і
слова, що виявляються в гніві, сповідуванню
«Ісус Христос – мій Цар» (тобто, чи змогли б ви
в момент свого гніву подивитися в очі Христу,
якби Він стояв поруч);

� пам’ятати про те, що ваша нестриманість
може глибоко ранити дитя Боже і навіть збити
його з істинної дороги.

І не звертаючи уваги на невдачі, продов�
жуйте діяти зі сподіванням на Живого Бога. Як�
що ви будете розвивати в собі самовладання, то
незабаром позбудетеся поганих звичок і заміни�
те їх добрими, а навколишні зможуть побачити у
вас істинного християнина.

Молитва
Подякуйте Ісусу за те, що Він довготерпе�

ливий до нас, за те, що вчить нас лагідності і
смиренності, якими Сам володіє повною мірою.
Просіть Бога, щоб Він став Паном ваших думок,
слів і дій, щоб через них Він був прославлений,
а не знеславлений.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Прочитайте за один раз всю книгу Еклезіяс�
тову і поміркуйте над нею. Зверніть увагу на те,
що саме Соломон каже про життя.

Випишіть на дошці запитання до Завдання
№1 (посилання не пишіть). Випишіть на 5 арку�
шів посилання для Завдання №3.

Історична довідка, 
біблійний словник

Життя – фізіологічне існування людини,
тварини, усього живого, форма існування ма�
терії. Але при цьому це не властивість матерії,
життя дається Богом (Буття 2:7). Він – Творець
життя і його джерело. Спілкуючись із Богом, по�
клоняючись і служачи Йому, людина знаходить
нову форму життя, ще незвідану і дивно пре�
красну – вічне існування.

Мета – предмет прагнення; те, що треба
здійснити, чого досягти.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розділіть молодих людей на 2 групи і за�
пропонуйте їм написати 2 статті «Для чого і як я
живу?». Одна група пише статтю від імені люди�
ни, яка вірить в Бога, друга – від імені невірую�
чого (саме тут можна використовувати відповіді
людей, у яких учні брали інтерв’ю). Відведіть на
роботу 12�15 хв. Потім нехай кожна група про�
читає свою статтю.

Віруючі люди і ті, хто не вірить у Єдиного
Бога, дають зовсім різні відповіді на запитан�
ня про сенс і мету життя. Якщо людина живе з

Богом і для Нього, то життя має сенс для неї.
Якщо ж людина в Бога не вірить, її життя –
«марнота марнот». Ніщо в ньому не буде мати
цінності, тому що все в підсумку прийде до сво�
го завершення і не залишить сліду. Ми не змо�
жемо забрати з собою нічого з того, що цінува�
ли при житті.

Робота над темою
Цар Соломон мав не тільки велику муд�

рість, багатство і владу, але також і близько ти�
сячі жінок, у результаті чого він перестав бу�
ти відданим Господу і став поклонятися ідолам
(1 Цар. 11:1�13). За це на царя запалився гнів
Господа. У книзі Еклезіястовій є рядки про те,
що Соломон зрозумів, яку небезпеку таїть у
собі потяг до жінок (Ек. 7:25�27; 9:9), тому
можна припустити, що він покаявся у своєму
гріхові ідолопоклонства і захотів залишити на�
ставляння майбутнім поколінням, у чому поля�
гає справжній сенс життя.

Завдання №1
Запропонуйте молодим людям прочитати

тексти з книги Еклезіяста, щоб вони визначили,
до яких висновків прийшов Соломон щодо жит�
тя (посилання подано після запитань).

� З чого створена людина й у що вертається?
(Ек. 3:19�20; 12:7)

За словами Біблії, Бог – джерело життя і са�
ме Життя. Однак людина посідає особливе міс�
це серед живих істот, тому що тільки в неї Бог
вдихнув подих життя, тобто наділив її образом
Своєї сутності і Свого життя.

� Чому Соломон зненавидів життя? (Ек. 2:1�21;
8:14; 9:1�6)

Розділ Святого Письма, що досліджується: Книга Еклезіястова (вибірково)
Ключовий вірш: «Нема ліпшого земній людині над те, щоб їсти та пити, 

і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й оце все, я бачив, воно з руки Бога! 
Бо хто буде їсти, і хто споживати спроможе без Нього?... Я знаю, немає нічого в них
кращого, як тільки радіти й робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік
їсть та п’є і в усім своїм труді радіє добром, – це дар Божий!» 
(Еклезіяста 2:24�25; 3:12�13)

Біблійна істина: Біблія вчить, що тільки в Богові людина може знайти справжній сенс життя
Мета: а) спонукати молодь замислитися про мету свого життя; 

б) учні повинні усвідомити, що життя без Бога не несе в собі ні радості, ні сенсу
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Якщо життя позбавлене сподівання на Гос�
пода, то втрачає будь�який сенс, стає звичайним
безрадісним існуванням, у якому немає справед�
ливості і радості. І багатство, і статевий потяг, і
влада, і знання – все це минеться. Якщо для нас
Господь не наповняє кожну сферу життя, то во�
но безглузде.

� В чому полягає правильне ставлення до жит�
тя, якщо ми знаємо, що воно скінченне, як і всі наші
праці і здобутки? (Ек. 2:22�26; 3:9�14,22; 5:11�19;
7:14; 8:12�15; 9:7�10; 11:7�10)

Тішитися кожному моменту нашого життя,
пам’ятаючи, що нас чекає вічність, у якій не бу�
де горя, сліз, страждань і смерті, у якій ми одер�
жимо вінець за свою працю – ось істинний дар
Божий! Пам’ятати про те, що тут, на землі, ми
тільки приходьки та подорожні (1 Петра 2:11;
Євр. 11:13�16).

� Чому людина повинна боятися Бога? (Ек. 3:17;
11:9; 12:13�14)

Тому що Він – справедливий Суддя і всемо�
гутній Бог, тому що благоговіти перед Ним і ви�
конувати Його заповіді – найвище щастя, яке
людина може отримати в цьому житті.

� Що наповнює серце людини, яка не боїться
Бога? (Ек. 8:11; 9:3)

� Чому треба жити за постановами Творця з мо�
лодих років? (Ек. 12:1�6)

Поки ти молодий, то можеш принести ба�
гато плоду для Царства Божого. Звичайно, кра�
ще прийти до Творця в старості, ніж ніколи, але
тоді багато чого просто фізично не вдасться ви�
конати. Проживши все життя без Бога, важко
навчитися радіти життю на схилі років, коли очі
не бачать, вуха не чують, коліна тремтять, зуби
випали і пропав сон...

Завдання №2
На підставі Слова Божого нехай молоді

люди визначать, як і чому людина повинна ста�
витися до Божого дару – земного життя.

� Пс. 55(56):14; 102(103):3�5; Єз. 16:5�6 –
цінувати, тому що Бог цінує його;

� Пс. 33(34):20�21; Мт. 4:5�7 – берегти, то�
му що його дав Бог;

� Буття 9:5�6; Вих. 20:13; 1 Сам. 26:23�24 –
не відбирати його в інших, тому що Бог забо�
ронив це;

� Пр. 11:7; Дії 27:34�35; Еф. 5:29�30; Кол.
2:23 – задовольняти його потреби, тому що так
нас задумав Бог;

� Лк. 12:22�34; Євр. 13:5�6 – піклуючись
про нього, не переставати дивитися на Бога і
Його Царство;

� Ек. 11:9�10; Рим. 1:18�32; 13:14; Еф.
5:15�16 – насолоджуватися життям, але не чи�
нити беззаконня, цінувати час, не витрачати
життя намарне.

На жаль, для багатьох людей життя – це
не більше, ніж пошук усіляких задоволень. Су�
часна людина не обтяжує себе запитанням про
те, чи має її існування яке�небудь значення. Во�
на думає, що в житті немає кінцевої мети, і то�
му присвячує себе миттєвим захопленням,
втрачаючи час, здоров’я і будь�який сенс, за�
мість того, щоб жити повноцінним здоровим
життям на славу Господа.

Завдання №3
Розділіть молодь на 5 груп і дайте кожній

посилання для розгляду мети життя людини, виз�
наченої Богом. Після закінчення роботи нехай
кожна група розповість про результати свого
дослідження.

1. Як. 1:18; Еф. 1:3�12; 2:10; Кол. 1:16�20 –
ми створені Богом для Його слави.

Коли ми лише з’явилися на світ, то нашому
приходу були раді не тільки наші батьки, але й
Сам Бог. Він разом з нашими рідними усміхав�
ся, дивлячись на нас. Ми були в Його планах ще
задовго до нашого народження. І якщо для на�
ших батьків найбільше щастя – це коли ми від�
плачуємо їм пошаною і вдячністю, то тим більше
наш Небесний Отець тішиться хвалі від Своїх ді�
тей. І це є доказом того, які ми дорогі для Ньо�
го. Бог прославляється, коли ми довіряємо Йо�
му всі куточки нашого життя, коли ми робимо в
Ім’я Його добрі справи, використовуємо на доб�
ро Його дари. Бог – наш Творець, і головна ме�
та нашого життя – Він.

2. Буття 1:26; Мт. 11:28�30; 2 Кор. 5:17�
21; 1 Ів. 1:7; 4:15; Еф. 4:21�24; Кол. 1:21�22 –
мета життя людини – стати новим створінням у
Христі, очистившись Його кров’ю.

З усього живого, що створив Господь, тіль�
ки людина була створена за образом і подобою
Божою. Подібно до Бога, ми – істоти духовні,
наш дух, на відміну від тіла, – вічний. Але наша
подоба дуже спотворилася, коли у світ увійшов
гріх. Тому Бог хоче через Свого Сина Ісуса Хри�
ста відновити в нас споконвічний образ, який
ми втратили. Він хоче, щоб людина в благочес�
ті уподібнилася до Його характеру. Але стати
подібним до Бога, просто копіюючи Христа,
неможливо; потрібно, щоб Христос внутрішньо
жив у нас. Це можливо через прийняття Госпо�
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да як свого Спасителя, сповідування Його своїм
Богом, очищення Його кров’ю.

3. Ів. 13:35; 1 Ів. 3:1�2,11�18; 1 Кор. 12:12�
27; 2 Кор. 6:18; Гал. 3:26�29; Еф. 5:30 – мета
життя людини – стати членом Божої родини.

Коли ми довіряємо своє життя Христу,
Бог стає нашим Отцем, ми – Його дітьми, а
інші віруючі – нашими братами і сестрами. І
всі ми складаємо одну Церкву – Тіло Христа.
Церква – це наша духовна родина, що містить
у собі всіх віруючих минулого, сьогодення і
майбутнього. І ми повинні цінувати її, тому що
вона продовжить своє існування навіть у віч�
ності, на відміну від земної родини, де іноді сі�
мейний союз припиняє своє існування через
розлучення. І як у земній родині необхідні вза�
єморозуміння і любов між членами родини, так
і в Божій родині необхідне прийняття кожного
брата і сестри, взаємна любов і повага. Ми
не зможемо називатися християнами, якщо
не будемо належати до Божої родини, не буде�
мо любити живої Церкви. Один проповідник
сказав: «Кому Церква – не мати, тому і Бог –
не Батько!». До помісної церкви зокрема і до
Божої родини в загальному приєднуються че�
рез святе водне хрещення.

4. Мт. 5:16; Мр. 8:35; Лк. 1:75; 1 Ів. 2:6;
Рим. 7:4; 12:1�2; 2 Кор. 3:18; 5:9�10; Еф. 2:10;
Кол. 1:9�11; 3:23; Євр.  13:15�16 – присвятити
своє життя на служіння Богу, все більше уподіб�
нюючись до Нього.

Дух Божий відновлює в нашому житті
втрачений Божий образ за допомогою Божого
Слова. Щоб стати схожими на Христа, ми по�
винні наповнити Ним своє життя. Слово Бо�
же – це духовна їжа, без якої людина не зможе
духовно рости. Біблія в нас не має припадати
порохом на поличці, молитва не має бути тіль�
ки за графіком, у зібранні наше спілкування
не має обмежуватися вітанням, у проповідях

ми повинні чути голос Божий, що промовляє
до нас, а не манеру мови проповідника. Все
це і є Слово Боже, перебуваючи в якому ми
не зіб’ємося з істинної дороги: «Як у слові Мо�
їм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями
будете, і пізнаєте правду, – а правда вас вільни�
ми зробить!» (Ів. 8:31�32).

5. Єр. 1; Мт. 28:19�20; Дії 1:8; 28:23;
1 Тим. 4:10�16 – нести Добру Звістку світові,
що гине.

Якщо ви вважаєте себе дитям Божим, но�
вим створінням у Христі, то доручення нести
Добру Звістку людям, що гинуть, ставиться саме
вам, тому що цю працю можна робити, тільки
знаходячись у Божій родині, постійно перебу�
ваючи в Господі, уподібнюючись до Нього і
ставши Його співробітником у творенні Його
Церкви: «Бо ми співробітники Божі, а ви – Боже
поле, Божа будівля» (1 Кор. 3:9).

Практичне застосування
Попросіть учнів написати твори на тему

«Життя! Яке воно прекрасне!». Домовтеся з ве�
дучим молодіжного спілкування, щоб охочі про�
читали свої твори на найближчому з них.

Молитва
Прославте Бога і подякуйте Йому за те, що

Він є джерелом життя, а також за те, що Він по�
дарував вам життя – цей цінний подарунок.
Просіть Бога, щоб кожен день вашого життя був
наповнений сенсом і щоб вам сміливо нести цей
сенс тим, хто його ще не знайшов. Нехай сьо�
годні помолиться кожний: ви закінчили перший
семестр свого біблійного навчання, і учням на�
певне є за що подякувати Господу. Нехай вони
поділяться своїми відкриттями і благословення�
ми. Помоліться також і ви за всіх своїх учнів, по�
дякуйте Богу за сили, які Він давав вам протягом
цього часу, і попросіть сил на наступний се�
местр, коли ви будете вивчати Новий Заповіт.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ретельно вивчіть усі посилання Святого
Письма, зазначені в цьому занятті. Підготуйте ка�
сету чи компакт�диск із піснею про Божу роди�
ну, щоб поставити її на початку уроку. Підготуй�
те папір і ручки для завдання «Переваги родини»
у Завданні №1. Принесіть у клас кілька симфо�
ній для виконання завдання в Практичному за�
стосуванні.

Спонукайте своїх учнів учити напам’ять
ключові вірші щотижня – завчання Писання до�
помагає більше розмірковувати про Христа.

Скажіть учням, що через одне заняття ви
хотіли б, щоб вони привели на групу хоча б од�
ного свого невіруючого друга.

Історична довідка,
біблійний словник

Родина – у прямому значенні – група близь�
ких родичів, які живуть разом, а в переносно�
му – об’єднання людей, міцно згуртованих спіль�
ними інтересами.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Увімкніть пісню про Божу родину, коли
учні будуть заходити до класу. Розпочніть за�
няття з прохання до групи дати визначення сло�
ву «родина».

Тепер поставте учням такі запитання:
� Якщо хтось знає ваших батьків, то як, не знаю�

чи вас, при зустрічі він може дізнатися, що ви – їхня
дитина?

Ваші риси обличчя можуть бути схожі на
риси облич ваших батьків, у вас можуть бути
схожі фігура, колір волосся, жести, вимова, дея�

кі характерні для вашої родини мовні звороти.
Також ви можете носити схожий одяг.

� Якщо люди не знають вас, то як вони можуть
визначити, що ви – християнин?

У вас мають бути якості характеру і пове�
дінка такі, про які люди знають, що вони влас�
тиві християнам: любов, лагідність, скромність,
чесність, чуйність, доброта, дружелюбність. Ви
повинні вести святий спосіб життя, щоб ваша
схожість з Небесним Отцем була очевидна.

Робота над темою
Завдання №1
Дайте кожному учневі чистий аркуш паперу

і попросіть записати вгорі переваги земної роди�
ни. Після закінчення роботи нехай кілька охочих
прочитають їх. Тепер запропонуйте учням про�
читати вголос по одній фразі 1 Ів. 2:12�14 і спо�
чатку виписати на цей же аркуш паперу групи
людей, до яких звертається Іван, а потім дати їм
визначення («діти» – новонавернені, «батьки» –
зрілі, досвідчені християни, «юнаки» – активно
зростаючі християни). Нехай учні скажуть, що
говориться про кожну з цих груп християн у
першому посланні Івана, а потім напишуть свої
власні спостереження.

Завдання №2
Розділіть клас на кілька підгруп і попро�

сіть кожну, дослідивши уривки 1 Ів. 3:1�3 
і Рим. 8:1�18, внизу на тому ж аркуші папе�
ру скласти перелік переваг бути частиною Бо�
жої родини. Відповіді учнів мають включати
пізнання Бога, прощення гріхів і звільнення
від їхнього рабства, очищення через сподіван�
ня на Бога, нагороду за страждання в ім’я
Христа, впевненість у Божих обітницях, пра�
во називатися дітьми і спадкоємцями Божими,

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Івана 2:12�14; 3:1�3;
Римлян 8:1�18 

Ключовий вірш: «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, 
і ними ми є» (1 Івана 3:1а)

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цінували дар називатися і бути Його дітьми
Мета: а) допомогти молоді побачити переваги дару бути Божими дітьми; 

б) переконати учнів у Божій любові до кожного з них;
в) спонукати їх зростати духовно

18
”–Œü

ПОГЛЯД НА БОГА:
ВІН УСИНОВИВ НАС

18
”–Œü



56 Присвячуємо своє життя Богу

обітницю побачити Бога і стати подібним до
Нього.

Практичне застосування
Напевне в учнів є родичі, які не вірять у

Бога Ісуса Христа. Будучи з такими людьми од�
нією земною родиною, учні, на жаль, не бачать
їх поруч із собою в родині Божій. Спонукайте
молодь впливати на людей, що знаходяться поза
Божою родиною, щоб вони стали її членами.
Наведіть такі приклади відмовок, які можна почу�
ти у відповідь на пропозицію стати Божими діть�
ми, і нехай група відповість на них, звертаючись
до біблійних текстів (для полегшення пошуку від�
повідей роздайте учням симфонії; якщо такої мож�
ливості немає, запропонуйте учням записати
потрібні посилання і вивчити їх напам’ять).

Я не християнин, тому що...
1) вважаю це нерозумним;
2) недостатньо добрий;
3) хочу повеселитися, поки молодий;
4) погано знаю Біблію;
5) більшість християн – лицеміри.

Відповіді:
1) Прийде час, і всі побачать Господа. Він

відплатить кожному, у залежності від того, віри�
ла людина в Христа чи ні. Тоді стане ясно, хто
мав рацію, але, на жаль, буде надто пізно – нічо�
го не можна буде змінити. Бог любить кожну ду�
шу і закликає сьогодні до покаяння (Мт. 4:17;
16:27; Рим. 2:3�11; 14:11; Об. 6:12�17).

2) Бог добрий, і Він послав Свого Сина,
щоб Він помер за наші гріхи. Ніхто і ніколи
не зможе бути досконалим, але Ісус умер за нас,
коли ми були ще грішниками. Тепер Він закли�
кає всіх до Себе, і після того, як людина прий�
має Ісуса Христа як свого Господа, Бог допома�
гає їй долати гріх і ставати все більше схожою
на Себе (Мр. 2:17; 1 Петр. 3:18; Рим. 5:8�12).

3) Божа дорога – найкраща, як для зем�
ного життя, так і для життя після смерті. Ніхто
не знає, скільки часу вам залишилося жити на
землі, але ж після смерті настає вічність, яку
ви проведете або з Христом, або без Нього
(Ек. 11:9; Мт. 7:13�14; 25:31�46; Ів. 14:4�7).

4) Бог не чекає від нас якоїсь особливої
мудрості чи знань – Він хоче, щоб ми просто
повірили Йому, як маленькі діти (Лк. 18:16�17;
1 Кор. 1:26�31).

5) Не існує досконалих людей, навіть якщо
вони і християни. Те, що люди іноді йдуть на по�
воді у своїх гріховних бажань, не означає, що
Бог не має сили їх змінити. Але якщо людина
віддає своє життя Христу і всією душею прагне
виконувати Його заповіді, Бог буде наставляти її
та все більше приводити до святості (1 Ів. 1:8�10;
Рим. 7:21�25).

На закінчення заняття запропонуйте групі
написати хоча б одну дію, яка допомогла б їм ду�
ховно зростати. Нехай вони перечитують цей
свій запис щодня і просять Божої підтримки.

Спонукайте молодь протягом тижня вести
Щоденник спілкування з Богом, а також регу�
лярно робити записи у своїх особистих щоден�
никах. Нехай вони записують не тільки свої ду�
ховні перемоги, але й поразки, з якими вони
стикаються як християни.

Молитва
Подякуйте Богу за Його любов до нас, за

те, що Він усиновив нас, і ми тепер не духовні
«безпритульні», а спадкоємці вічного Небесного
Царства. Ви можете стати в коло, щоб кожний
відчував себе частиною одного цілого – христи�
янської родини. Нехай помолиться вся група.
Будьте чуйними стосовно учнів під час молитви.
Просіть керівництва Святого Духа, щоб вам чу�
ти в молитві потреби кожного з них окремо,
адже в молитві, як ніде, відкривається наша ду�
ша і стає видно її стан.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Любов – це якість Бога й усіх, хто знає Йо�
го. Бог – це суть самої любові (1 Ів. 4:8,15�19).
Пережити Божу любов на собі – це єдиний спо�
сіб, як можна пізнати справжню любов і виявля�
ти її до навколишніх. Як ви оцінюєте свою любов
до інших людей? Так, легко сказати: «Я люблю
всіх». А виявити її набагато важче. Будьте взір�
цем для ваших учнів, дотримуючись заповідей
Христа у своєму житті.

Підготуйте тест про «студентські» правила
(розділ Вступ), папір і ручки.

Нагадайте учням привести на наступне за�
няття свого невіруючого друга. Ви можете підго�
тувати солодощі та чай для створення дружньої
атмосфери.

Історична довідка,
біблійний словник

Законники – у біблійні часи – люди, що при�
святили себе вивченню і тлумаченню єврейського
Закону, особливо переказів старших. Вони роз�
биралися не тільки в Законі, але й у його тлума�
ченнях, що з’являлися протягом століть. На цих
людях лежав обов’язок переписувати Закон, тому
ще їх називали книжниками. Христос часто ви�
кривав їх за лицемірство і перекручування Божо�
го Закону (Лк. 10:25�37; 11:44�48; Мт. 23).

Агапе (грецьк.) – це найвища, безкорислива
любов, що виявляється в присвяті і жертовності
Бога стосовно людей.

Найповніше любов�агапе Бога виразилася
в жертві Ісуса Христа.

Філео (грецьк.) – це любов, що виявляється
у вигляді нерозлучної дружби між двома людьми,
братерська любов, вона показує щиру симпатію
до іншої людини і бажання їй допомогти.

Також до видів любові ще належить любов�
ерос (любов до протилежної статі, романтичне,
сентиментальне і при цьому жагуче почуття) і
любов�сторге (затишні, узвичаєні взаємини, від�
чуття «сімейного вогнища», характерне для чле�
нів родини).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Коли учні зберуться, запропонуйте їм вико�
нати тест, позначивши подані нижче «студентсь�
кі» правила номерами від 1 (найважливішого
правила) до 8 (що має найменше значення). Ви
можете розмножити цей тест за кількістю учас�
ників групи чи до початку заняття записати
великим почерком на дошці чи аркуші паперу
формату А3.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 22:34�40; 1 Івана
4:7�21

Ключовий вірш: «Він же промовив йому: “Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і
всією душею своєю, і всією своєю думкою”. Це найбільша й найперша заповідь. А
друга однакова з нею: “Люби свого ближнього, як самого себе”. На двох оцих
заповідях увесь Закон і Пророки стоять» (Матвія 22:37�40)

Біблійна істина: Біблія говорить, що любов до Бога і любов до людей, які навколо нас, 
є найбільшими заповідями

Мета: а) допомогти учням усвідомити, наскільки це прекрасно – присвятити своє життя 
Богу, люблячи Його всім серцем; 

б) надихнути молодь виражати щиру християнську любов до навколишніх;
в) донести до учнів те, що любов – це дія, а не просте почуття
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_ Не курити в приміщенні навчального закладу.
_ Не вживати на території навчального

закладу наркотиків і алкоголю.
_ Не створювати шуму в бібліотеці.
_ Не розважатися петардами чи холодною

зброєю.
_ Не жувати під час пар жувальну гумку.
_ Дотримуватися правил дорожнього руху.
_ Попереджати батьків, якщо десь увечері

затримуєшся.
_ Не брати нічого чужого без дозволу.



58 Присвячуємо своє життя Богу

Після закінчення роботи попросіть декіль�
кох охочих розповісти, у якому порядку вони
розставили правила. Скажіть молодим людям,
що коли вони розставляли ці правила за ступе�
нем важливості, то, швидше за все, покладалися
на свій досвід і особистий світогляд. Людина, що
перенесла травму через використання петард у
неналежному місці чи від пустощів із ножем,
швидше за все поставить правило про зброю на
перше місце. Той, хто втратив близьку людину
через наркотики чи алкоголь, швидше за все на
перше місце поставить заборону їхнього вжи�
вання. Можливо, раніше хтось із учнів не вважав
важливим правилом попереджати батьків, коли
де�небудь затримувався, але після того, як його
маму забрали в лікарню із серцевим нападом,
строго його дотримується.

Може статися, що після обговорення цього
списку хтось у групі змінить свою думку щодо важ�
ливості того чи іншого правила. Деякі можуть
прийти до висновку, що найважливіші правила
тут узагалі не представлені. Ви ж попросіть мо�
лодь уявити собі, як би вони себе почували,
якби перед ними був список не тільки «студент�
ських» правил, але і соціальних, і економічних
законів, законів бізнесу і торгівлі, правил етики
і дорожнього руху, і їм довелося б вибрати най�
важливіше правило у світі.

Одного разу Ісуса поставили перед таким
завданням...

Робота над темою
Попросіть трьох учнів прочитати в ролях

уривок Писання Мт. 22:34�40. Запитайте в гру�
пи, чи знає вона, скільки заповідей було в
юдейському Законі (крім основних Десяти запо�
відей у Законі було понад 600 постанов). Ісус
сказав, що найбільша заповідь – це полюбити
Бога всім своїм єством. Розповісти учням, що
Ісус процитував дуже відомий уривок із книги
Повторення Закону (6:5). Це був один з перших
текстів, які єврейська дитина завчала напам’ять,
тому що нічого в цьому світі немає важливішого
і разом з тим прекраснішого, ніж любити Бога
усім своїм єством, усією сутністю.

Як продовження Своєї відповіді, Христос
каже, що друга заповідь, подібна до неї за
важливістю, проголошує: «Люби свого ближ�
нього, як самого себе». І знову Він посилається
безпосередньо на Закон (Лев. 19:18). Багато
юдеїв не хотіли помічати важливості другої за�
повіді, але Ісус підкреслює, що саме на цих
двох заповідях ґрунтується Закон Божий.
Нехай кожний з учнів спробує описати свою

любов до себе самого. Підведіть учнів до усві�
домлення того, що навіть людина, яка страждає
комплексом неповноцінності, соромлива і бояз�
ка, не хоче, щоб до неї ставилися негативно.
Навряд чи цього хоче хоча б одна людина в
усьому світі! Ми не любимо, коли нам роблять
боляче, ображають, ставлять ні на що. У цьому
і виявляється наша любов до себе. Ісус описав
цю любов так: «Тож усе, чого тільки бажаєте,
щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо
в цьому Закон і Пророки» (Мт. 7:12).

Завдання №1
Запитайте в учнів, які вони знають види

любові. Ми розглянемо сьогодні два з них – лю�
бов�агапе і любов�філео.

Попросіть учнів знайти запропоновані ниж�
че вірші і допоможіть їм зрозуміти якості любові.

� 1 Ів. 3:16; 4:10; Рим. 5:8; Еф. 2:4�5 –
любов�агапе. Агапе – це найвища любов, та, яку
має Бог до людини. Найбільший вияв Божої лю�
бові до нас полягав у тому, що Він послав Сво�
го Сина у світ для спокути наших гріхів. Якби
Бог не зробив першого кроку, щоб викупити
нас, довівши Свою любов через Христа, ми всі
були б іще не виправдані і не спасенні. Однак
«вблагання» означає, що смерть Христа задоволь�
нила вимогу Бога щодо покарання і розплати за
гріх. Усвідомивши і переживши на собі прекрас�
ну Божу любов�агапе, ми не можемо не відпо�
вісти Богу любов’ю до Нього!

� Мт. 22:37; Ів. 13:35; 1 Кор. 13:1�3; Еф.
3:18�19; Кол. 3:14 – любов�агапе. Ми не може�
мо бачити Бога, але Він дав нам Святого Духа,
щоб ми могли любити, як Він. У момент пока�
яння часточка Божого характеру зароджується
в нас. Тому любов до інших – це відображен�
ня в нас Бога і того, що Він діє через нас, а
не вияв нашої доброти. Якщо ми живемо для
інших, виявляючи до них щиру любов, ми пря�
муємо за Божим прикладом, виявленим в Його
любові до нас.

� 1 Петр. 1:22; Рим. 12:10; 1 Сол. 4:9�10а;
Євр.13:1 – любов�філео. Братерська любов – це
основа християнських взаємин. Хто не любить
інших, не може знати Бога. Народження від Бо�
га дозволяє нам любити інших у всій повноті. То�
му що Бог показує Свою любов до нас щодня,
ми повинні дозволити Йому передавати Його
любов іншим через нас.

Завдання №2
Нехай учні прочитають подумки текст 1 Ів.

4:7�21, а після прочитання підрахують, скільки
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разів Іван використовує тут слово «любов» і його
похідні (в українському перекладі – 29). Судячи
з цього числа, перебувати в любові дуже важли�
во! Скажіть групі, що Іван використовує тут са�
ме слово «агапе».

Поділіть молодь на дві групи і роздайте
кожній аркуші паперу і ручки. Група 1 повин�
на дослідити біблійний текст і записати всі вия�
ви Божої любові до людини. Група 2 повинна
написати, що в даному тексті Писання гово�
риться про те, як повинен жити і любити хрис�
тиянин. Після закінчення роботи нехай кожна
група представить свої відповіді класу. Ось ос�
новні тези, які повинні бути висвітлені в кінце�
вих висновках:

Група 1: Бог показав Свою любов до нас,
пославши Ісуса вмерти за наші беззаконня. Бог
дарує нам вічне життя. Бог любить нас спокон�
вічно, Його любов до нас безумовна. Бог дає
Дух Свій Святий кожному віруючому в Нього.
Божа любов до нас викликає в нас любов до
ближнього.

Група 2: Хто любить Бога, той буде люби�
ти і навколишніх людей. Християни повинні лю�
бити так само, як любить нас Бог, тобто безу�
мовно. Люблячи один одного, ми виявляємо
Христа світу, свідчимо про Нього. Люблячи лю�
дей, ми дозволяємо Богу вдосконалювати нас.
Любов’ю ми можемо проганяти геть будь�який
страх. Ми повинні любити Бога, тому що Він ко�
лись полюбив нас.

Практичне застосування
Нагадайте групі, що невіруючі люди уваж�

но спостерігають за поведінкою християн; їхні
вчинки впливають на людей так, що одні хочуть
знати більше про Спасителя, а інші відвертають�

ся від Нього. Підбадьорте учнів, щоб вони вияв�
ляли християнську любов в усьому, що говорять
і роблять.

На завершення цього заняття попросіть уч�
нів сказати, як вони можуть любити Бога всім
своїм єством, що їм допомагає в цьому. Якщо
в них виникнуть труднощі з відповідями, допо�
можіть їм, сказавши, що нашу любов до Бога
примножує особисте спілкування з Небесним
Отцем через читання Біблії і молитву. Також ми
постійно повинні пам’ятати про велику жертву
Христа і просити Святого Духа наповняти наше
серце подякою. Читання Слова Божого, мірку�
вання над його прекрасними істинами примно�
жує нашу любов до Бога, поліпшує наше пізнан�
ня Його. Наше життя, що сповнене справами
віри та ґрунтується на безкорисливій і братер�
ській любові до людей, також є виявом нашої
любові до Бога.

Прочитайте наведені нижче незакінчені
фрази вголос і попросіть молодь завершити їх,
придумуючи різні способи, як можна виявити
любов:

� християнська любов до батьків означає...
� християнська любов до бабусь і дідусів

означає...
� християнська любов до однокурсників

означає...
� християнська любов до пастора означає...
� християнська любов до дитини означає...
� християнська любов до підлеглого 

на роботі означає...

Молитва
Попросіть Бога відкрити вам нові дороги у

виявленні вашої любові наступного тижня. Та�
кож моліться за те, щоб Святий Дух відкрив сер�
ця невіруючих друзів молоді, аби вони прийшли
на наступне заняття.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Сьогодні ваші учні повинні привести на за�
няття своїх невіруючих друзів. Подбайте про те,
щоб новачки почували себе, як удома.

Підготуйте аркуш паперу формату А3 і
чорний фломастер чи маркер для Завдання
№1. Розділіть аркуш на три стовпчики, 1�ий
назвіть «Якість», 2�ий – «Вияв», а 3�ій – «Резуль�
тат». Принесіть папір для письма щоб учні за�
писали свою «Духовну біографію», яку вони
складуть на занятті.

Якщо у вас є запас, було б добре принес�
ти для цього заняття додаткові Робочі зошити
для гостей.

Історична довідка,
біблійний словник

Ярмо – у переносному значенні – гнітюча,
пригноблююча сила.

Тягар – важка ноша; те, що пригнічує, тис�
не, обтяжує.

Легіон – в епоху Римської імперії – 5�6 тис.
піхотинців.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Якщо на заняття ваші учні привели своїх
друзів, виділіть час, щоб вони познайомилися з
усіма, трохи розповіли про себе. Почніть занят�
тя з тесту «Життя Ісуса». Намагайтеся частіше за�
питувати невіруючих молодих людей. Вони, без�
перечно, знають чимало фактів з життя Христа
і завдяки вашій увазі не будуть почувати себе
«не в своїй тарілці».

1. Хто з євангелістів наводить родовід Ісуса
Христа? (Матвій і Лука)

2. Як звали земного батька Христа? (Йосип)

3. Назва міста, у якому Ісус провів Своє ди�
тинство. (Назарет)

4. Назва річки, у якій Ісус приймав хрещен�
ня. (Йордан)

5. Кількість найближчих учнів Господа.
(Дванадцять)

6. Найвпливовіша в часи Ісуса юдейська
релігійна група. (Фарисеї)

7. Повчальні життєві історії, які Господь ча�
сто вживав у Своїх розмовах з народом. (Притчі)

8. Ім’я римського намісника, що дав згоду
на розп’яття Христа. (Понтій Пилат)

9. Місце, на якому був розп’ятий Христос.
(Голгофа)

10. На який день після Свого воскресіння
Христос вознісся на небо? (На сороковий)

Після того, як молодь відповість на запитан�
ня, скажіть таке: «Чи можуть ці факти з життя
Ісуса щось змінити у вашому житті? Існує багато
людей, які знають правильні відповіді на ці запи�
тання, але вони не мають спасіння, тому що ма�
ють знання про Христа, а не пізнання Самого
Христа. Щоб познайомитися з Ісусом особисто,
треба дізнатися, як і чим Він жив».

Робота над темою
Скажіть групі, що головною метою сьогод�

нішнього заняття буде визначення чотирьох ос�
новних якостей, властивих Господу Ісусу Хри�
сту. А також ми маємо зрозуміти, чому повинні
пізнати Його якнайближче.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Івана 5:39; Євреїв 12:1�2
Ключовий вірш: «Дослідіть�но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте

вічне життя, – вони ж свідчать про Мене!» (Івана 5:39)
Біблійна істина: Бог говорить, що людина повинна досліджувати Біблію, аби дізнатися про

план спасіння і Спасителя Ісуса Христа
Мета: а) спонукати молодь вивчати життя Ісуса Христа, свого Господа і Спасителя;

б) розглянути якості, властиві Господу, щоби втілювати їх у своєму характері;
в) встановити особисті взаємини з Ісусом Христом

20
”–Œü

ПОГЛЯД НА БОГА:
ЖИТТЯ БОЖОГО СИНА

20
”–Œü
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Завдання №1
Розділіть молодь на чотири підгрупи і

дайте кожній завдання проаналізувати поси�
лання, визначивши якість, властиву Христу, у
чому вона виявлялася і яким був результат
вияву цієї якості. Після закінчення роботи
нехай представник від кожної підгрупи прочи�
тає запропоновані посилання і висновки, які
вони зробили. Ви ж записуйте висновки на ар�
куші паперу відповідно в кожен стовпчик. У
наведеному нижче огляді виділено фрази, які
треба виписати в таблицю. Врахуйте, що вия�
ви і результати якостей учні можуть сфор�
мулювати трохи інакше. Це не страшно, голов�
не – щоб були всі пункти.

1) Мт. 14:23; Мр. 1:35; Лк. 3:21�22; 9:29;
22:40�44 – ПРИСВЯТА МОЛИТВІ

Вияв: Ісус багато спілкувався з Богом нао�
динці, рано для цього вставав, через Його мо�
литву Бог виявляв Свої силу і славу.

Результат: у молитві Ісус одержував під�
тримку, а також сили для усунення перешкод.

2) Мт. 11:28�30; Фил. 2:5�8 – СМИРЕН
НІСТЬ

Вияв: у смиренності Ісус знаходив спокій
серця.

Результат: смиренність допомогла Ісусу від�
мовитися від слави і піти на подвиг.

3) Мт. 26:52�54; Євр.5:7�10 – СЛУХНЯ
НІСТЬ

Вияв: Ісус був слухняний волі Отця навіть
перед лицем смерті.

Результат: слухняність принесла Йому славу.

4) Лк. 4:1�14 – ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕБЕ ЧИС
ТИМ ВІД ГРІХА

Вияв: Ісус не стає на бік диявола, незва�
жаючи на привабливі пропозиції.

Результат: Він набуває силу духу.

Завдання №2
Поставте групі такі запитання.
� Чи помічали ви, що у своєму житті когось на�

слідуєте? Це вам подобається чи дратує?
Нехай усі присутні висловляться, у першу

чергу – невіруючі.
� Яку людину ви готові з радістю наслідувати?

Хотіли б ви дізнаватися про неї все більше і більше з
кожним днем?

Попросіть бажаючого прочитати Євр.12:1�2.
Нагадайте, що під свідками мається на увазі без�
ліч героїв віри, яких згадував автор Послання в
11 розділі. Підбийте підсумок, що якщо ми хо�
чемо в усьому наслідувати Христа, то повинні
пізнавати все більше й більше Начальника нашо�
го життя й Виконавця нашої віри – Ісуса Христа.

Скажіть групі, що на наступному занятті ви
будете більш детально досліджувати питання, як
жити подібно до Ісуса Христа.

Практичне застосування
Попросіть учнів відкрити свої Робочі зо�

шити на завданні «Моя духовна біографія». Ви�
діліть достатньо часу, щоб група зробила
необхідні нотатки, а потім попросіть охочих
прочитали свої свідчення. Під час роботи сядь�
те збоку з невіруючими новачками і поговоріть
з ними. Ні в якому разі не тисніть на них з по�
каянням. Розпитайте про їхнє життя, інтереси,
розкажіть про себе, про свій прихід до Христа
і що Він зробив у вашому житті. Коротенько
представте план спасіння і дайте учням можли�
вість для покаяння.

Молитва
Наприкінці заняття помоліться ви, щоб го�

сті не знітилися від свого невміння звертатися до
Бога. Намагайтеся показати, що молитва – це
щиросердна розмова з Господом, що в ній немає
нічого надприродного і тим більше надуманого.
Обов’язково подякуйте Богу за юнаків і дівчат,
що прийшла сьогодні вперше. Помоліться за
кожного з них і виразіть сподівання, що вони бу�
дуть надалі відвідувати вашу групу.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Принесіть на заняття який�небудь предмет,
до якого додається інструкція зі складання чи по�
сібник з експлуатації (радіоприлад, кіндер�сюр�
приз, кухонний електричний пристрій чи щось
подібне). Для Практичного застосування випи�
шіть усі 6 ситуацій на окремий невеликий аркуш
і розмножте його за кількістю учнів.

Історична довідка,
біблійний словник

Наріжний камінь – камінь, покладений в
основу кута (рогу) будинку між двома стінами,
який надає міцності фундаменту.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть учням інструкцію чи посібник з
експлуатації. Поставте їм запропоновані нижче
запитання, щоб спонукати їх поміркувати про
Ісуса як про взірець для наслідування.

� Чому виробники додають інструкцію до різних
товарів, які вони випускають?

Щоб ми не помилялися, коли складатимемо
предмет, і правильно ним користувалися.

� Чого очікують від нас люди, які оплачують друк
таких інструкцій і вкладають їх до пакунка з товаром?

Що ми будемо точно дотримуватися інст�
рукції, щоб виріб служив довше.

� Що станеться, якщо ми не будемо дотримува�
тися інструкції?

Ми можемо неправильно зібрати цей при�
лад, у результаті чого він не буде працювати.

� Чи маємо ми інструкцію щодо того, як жити
християнським життям?

Записаним «керівництвом» є Біблія. Також
нам дана молитва – це рівноцінно тому, якби ми

безпосередньо ставили виробникові запитання,
які цікавлять нас, і безпосередньо від нього от�
римували відповіді. Також у нас є спілкування з
іншими «користувачами» Біблії.

� Чого очікує від нас Бог після того, як ми отри�
муємо спасіння?

Що ми будемо вникати в Його Слово і що�
дня прямувати за Ним.

� Що трапиться, якщо ми не будемо дотримува�
тися Божих інструкцій?

Наше життя зазнає краху. Ми ризикуємо
стати «номінальними» християнами, які сплять і
не тільки не несуть світло Христове у світ, але
навіть ганьблять Його святе Ім’я.

Робота над темою
Подібно до того, як виробник додає до то�

вару інструкцію чи посібник з експлуатації, очі�
куючи від споживача уважного ознайомлення і,
як результат, правильного користування това�
ром, так і Господь залишив нам керівництво
для життя – Біблію, молитву, спілкування з ін�
шими християнами, щоб ми йшли Його сліда�
ми. На сьогоднішньому занятті ви розглянете,
за допомогою чого можна дізнатися, як пряму�
вати за Ісусом, чого очікує від нас Господь і до
чого нам потрібно прагнути, щоб бути схожи�
ми на Христа.

Завдання №1
Дайте учням завдання назвати три взаємо�

доповнюючих джерела Божих вказівок щодо
життя, подібного до життя Христа. Нехай вони
спочатку проаналізують свій досвід, а потім
знайдуть відповіді в 1 Петр. 2.

1. Слово Боже – це джерело пізнання то�
го, чого хоче Бог. Ісус скорявся Писанню (як
обговорювалося минулого уроку, Ісус був слу�
хняний Писанню й у спокусах, і перед лицем

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Петра 2 
Ключовий вірш: «Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за

нас, і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його» (1 Петра 2:21)
Біблійна істина: Слово Боже говорить, що Христос залишив нам взірець, який ми повинні

наслідувати
Мета: а) зацікавити молодь наслідувати Господа Ісуса; 

б) розглянути практичні зразки, як жити подібно до Христа

21
”–Œü

ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ЯК ЖИТИ ПОДІБНО ДО ІСУСА?

21
”–Œü
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смерті), тому, якщо ми хочемо бути подібни�
ми до Христа, ми також повинні скоряти�
ся Біблії (цей метод підтверджується віршем 2 з
досліджуваного сьогодні розділу Писання, а
також Ів. 5:39).

2. Єдність з церквою, спілкування з вірую�
чими – вірші 5, 9�10. Якщо ми хочемо жити по�
дібно до Христа, ми також повинні брати при�
клад з досвідчених, духовно зрілих християн.
Апостол Павло писав свого часу: «Будьте на�
слідувачами мене, як і я Христа!» (1Кор.11:1).
Тільки не забувайте, що духовний вік не завжди
збігається з віком фізичним, а іноді навіть із ро�
ками перебування людини в церкві як її члена.

3. Молитва (вірш 4) – це головний метод
спілкування з Богом. Біблії нас можуть позбави�
ти, відвідання церкви теж не завжди можливе.
Але молитву в нас не відбере ніхто. Через неї ми
можемо отримувати найточніші настанови і ке�
рівництво в діях. Ми знаємо, що Христос був
цілком присвячений молитві, тому і ми повинні
віддавати їй найголовніше місце у нашому житті
(Мт. 6:6�13; 1 Сол. 5:17; Лк. 21:36�37).

Завдання №2
Нехай учні прочитають по черзі запропоно�

вані вірші з 2 розділу 1 Послання Петра і зроб�
лять висновок, чого очікує від нас Христос.

Вірш 1 – облишити, відкинути будь�який
гріх.

Вірші 2�3 – живитися Словом Божим, щоб
зростати духовно.

Вірш 4 – спілкуватися з Христом.
Вірші 5�8 – освячуватися щодня, щоб при�

носити Богу радість.
Вірш 9 – ділитися знанням Бога з іншими

людьми.
Вірш 10 – дякувати Богу за чудесні зміни,

які Він вчинив у нашому житті.
Вірш 11 – робити вибір на користь правед�

ності, стикаючись із гріхом.
Вірш 12 – проповідувати своїм життям.
Вірші 13�18 – бути смиренними, покірними

начальству.
Вірші 19�25 – переносити скорботу, труд�

нощі, сподіваючись на Бога і беручи за взірець
Христа.

Коли всі вірші будуть проаналізовані, про�
читайте вголос усі хором вірш 21.

Завдання №3
Прочитайте групі вірші 22�25. Скажіть, що

ми ніколи не зможемо бути точно такими ж, як
Ісус Христос, але не забуваймо, що Бог дивить�
ся на нас через Свого Сина, тому, чим більше ми
дамо Христу місця в нашому житті, чим більше
Він буде наповнювати нас, тим більше у своєму
житті ми будемо виявляти Його якості. Запропо�
нуйте групі зробити аналіз, у чому ми всі одвіч�
но схожі на Христа, а до чого нам треба прагну�
ти. Для цього розділіть вертикальною рискою
дошку на дві частини. У лівій напишіть заголовок
«Подібні», а у правій – «Відрізняємося».

До першої категорії належать: людське тіло,
мати, брати і сестри, друзі, фізичні потреби,
емоції, переживання спокус, фізичний біль тощо.

До другої категорії належать: безгрішність,
відсутність лестощів, лагідність, повне сподіван�
ня на Бога тощо. Нехай учні, не користуючись
Робочими зошитами і записами, згадають і ті
якості Ісуса Христа, які ви розглянули на мину�
лому занятті і які не записані на дошці (присвята
молитві і слухняність), а ви запишіть їх.

Підбийте підсумок цієї частини заняття та�
ким висновком: жити за прикладом Христа озна�
чає перетворюватися на Його образ. Для цього
ми повинні поставити за мету вивчати життя
Христа, докладати максимум зусиль, щоб наслі�
дувати Його. Дух Святий допоможе нам у цьому,
але ми повинні мати велике бажання скоряти�
ся Божому керівництву і Його праці над нашим
характером.

Практичне застосування
Щоб розглянути останнє завдання з прак�

тичного боку, запропонуйте групі відкрити зав�
дання в Робочих зошитах «Будемо подібні до
Ісуса». Роздайте учням аркуші з життєвими си�
туаціями, де вони повинні виявити якості,
властиві Христу, які записані у вас у другому
стовпчику на дошці. Після закінчення роботи
нехай усі охочі прочитають, якими будуть їхні
дії, ви ж скорегуйте їх відповідно до варіантів,
запропонованих нижче.
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Молитва
Запропонуйте молоді для молитви розділи�

тися на підгрупи по 2�3 особи і розійтися по
класу. Нехай у своєму зверненні до Бога вони

попросять прощення за своє недбальство в про�
ходженні за Ісусом, яке періодично трапляється
в житті кожного християнина, і попросять сили
Святого Духа твердо йти слідами Христа.

Ситуація Рішення

1

Тролейбус, у якому ви їдете, потрапив
у пробку, трохи не доїхавши до зупинки.
Водій, дотримуючись букви закону, не від�
чиняє двері, незважаючи на те, що в салоні
велика задуха. Ви спізнюєтеся, а водій плюс
до всього починає палити. Чи приєднаєтеся
ви до загального обурення?

Звичайно, водій міг би і відчинити две�
рі тролейбуса, якщо стоїть у крайній правій
смузі. Водію потрібно чемно сказати, що па�
лити йому за кермом забороняється. А по�
чавши нарікати разом з іншими, ви не вияв�
ляєте смиренності, позбувшись, відповідно,
спокою в серці. Краще помоліться і віддайте
цю ситуацію Небесному Отцю.

2

Ви пізно повернулися з інституту, а
завтра у вас дуже напружений графік. Ви
зможете виспатися, тільки якщо пропустите
час ранкового спілкування з Богом.

Господь, що створив наше тіло, звичай�
но, зможе послати вам і сили для виконання
всіх планів, тому не можна жертвувати голов�
ним – спілкуванням із Самим Джерелом сил.

3

Друг просить вас написати йому кур�
сову роботу за досить велику суму, у вас же
саме труднощі з фінансами.

Не можна згоджуватися на таку пропо�
зицію, ваш друг сам повинен виконувати
покладені на нього обов’язки. Хіба що ви
можете допомогти йому в підготовці.

4

У вашої близької людини знайшли
смертельну хворобу. Чи охолоне у вас
спілкування з Богом, тому що Він допустив
таке?

Господь Ісус Христос практикувався в
слухняності Богу саме через страждання,
тому не варто відкидати і ці обставини, що
можуть послужити вашому духовному зрос�
танню.

5

Ви зустрілися на вулиці з вашим ко�
лишнім однокласником, який не знає, що
ви – віруючий, і він запрошує вас у кіно�
театр на перший�ліпший фільм.

Кінотеатр навряд чи буде придатним
місцем, щоб розповісти вашому одноклас�
нику про прекрасні зміни у вашому житті.
Фільм же навряд чи буде сприяти вашому
духовному розвитку.

6

У вашій групі вчиться племінниця рек�
тора, а вам саме несправедливо поставили
низьку оцінку на захисті курсової роботи.
Чи намагатиметеся ви швидше ввійти до
неї в довіру, щоб через неї виправити си�
туацію?

Це називається лестощами. Ніколи не
можна користуватися методами, які йдуть
не від чистого серця.

Поставте групі запитання: «Як благословляє Бог людей, що прагнуть бути слухняними Слову
Божому і жити подібно до Ісуса?» Відповіддю на це запитання буде місце Писання 1 Петр. 2:6�8.
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Зазвичай розділ Святого Письма, який
досліджується сьогодні, розглядають з погляду
того, як ми повинні жити, до чого прагнути,
які мати стосунки з Небесним Отцем. У нашо�
му ж уроці акцент буде поставлено на Божу
турботу про нас, на Його вічну любов і мило�
сердя, які виявляються до людини.

Кожному потрібен найкращий друг. Ва�
шим найкращим другом може бути тільки та
людина, яка по�справжньому дбає про вас і
хоче вам найкращого. Але жодна людина не
може піклуватися про вас так, як це робить
Бог. Головне завдання нашого сьогоднішнього
заняття – показати учням безумовну турботу
Небесного Батька, Який «наказує сходити
сонцю Своєму над злими й над добрими, і 
дощ посилає на праведних і на неправедних»
(Мт. 5:45).

Підготуйте для Завдання №2 чистий па�
пір, а також 3 картки з посиланнями (див. від�
повідний розділ). На 1�ій напишіть заголовок
«Бог дає нам Святого Духа», на 2�ій – «Бог дає
нам вічне життя», а 3�ій – «Бог допомагає нам
боротися з гріхом і бажає нам усього найкра�
щого». Для Практичного застосування перепи�
шіть на невеликі аркуші завдання «Вірю – не ві�
рю» за кількістю учнів.

Історична довідка,
біблійний словник

Опіка, піклування – думка чи діяльність,
спрямована на благополуччя кого�небудь чи чо�
го�небудь;

Мамона (арам. «майно») – багатство, розкіш.
Журба – неспокій, клопоти, хвилювання,

турботи у думках чи справах.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Коли група збереться, прочитайте їй деякі
цікаві факти.

Чи знаєте ви що...
... на невеликому острівці Ель�Алакран во�

диться понад 1 млн. чайок?
... найменший на планеті птах колібрі ва�

жить у середньому 1,7г?
... жіноча коса складається в середньому з

двохсот тисяч волосин?
... за день волосся на голові в людини ви�

ростає на 0,5�0,7мм?
... зріст найменшої жінки на Землі був

55см?
... В Америці, одним з найвищих людей вва�

жається Роберт Ведлоу, його зріст – 2м 72см?
... картоплю сорту La Воnnotte (Ля Бонот)

продають приблизно по 3000 грн. ($ 600) за 1
кілограм?

... найдорожчим предметом одягу у світі є
костюм американських космонавтів, що коштує
9 млн. доларів?

... за 65 років свого життя людина з’їдає
приблизно 40 тонн різного продовольства?

... щорічно у світі більше грошей витрача�
ється на алкоголь і сигарети, ніж на страхування
життя?

... у 2004 році підлітки в США витратили
приблизно 200 млн. доларів на одяг, мобільні те�
лефони, плеєри, відеоігри й інші розваги, що
більше, ніж внутрішній валовий продукт (ВВП)
таких країн, як Фінляндія чи Греція?

Після такої інформації запитайте учнів,
про який уривок Писання піде мова на сьогод�
нішнім занятті. Скажіть, що Бог – Творець і Все�

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 6:19�34 
Ключовий вірш: «Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується

вами!» (1 Петра 5:7)
Біблійна істина: Біблія стверджує, що Бог завжди піклується про нас
Мета: а) отримати впевненість у тому, що Бог постійно дбає про нас, і так буде завжди;

б) допомогти учням розставити духовні пріоритети, надаючи перевагу духовному 
розвитку, а не земному достатку;

в) розглянути веління Христа шукати насамперед Його і Його Царства

22
”–Œü

ПОГЛЯД НА БОГА:
БОГ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО НАС

22
”–Œü
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держитель – говорить, що піклується про перна�
тих, навіть про таких маленьких, як колібрі. Він
точно знає кількість волосся на голові кожного з
нас. Він виявляє воістину велике піклування
про людство і запевняє нас у непорушності
Своєї підтримки.

Робота над темою
Завдання №1
Нехай охочі читають запропоновані нижче

посилання. Ви ставте учням відповідні запитан�
ня і робіть разом із групою після кожного урив�
ка висновок.

1. Прочитайте Мт. 6:1921.
� Чим Ісус аргументує марність і навіть небезпе�

ку накопичення земних скарбів?
Матеріальні багатства тимчасові, і ми не мо�

жемо гарантувати їхню охорону. Христос же га�
рантує нам «безпеку» і вічність небесних скарбів.

� Які скарби, на вашу думку, Ісус пропонує
складати на небі?

Якщо це запитання викликає труднощі,
запропонуйте групі вивчити такі посилання:
1 Петр. 2:7 (життя, наповнене спілкуванням із
Христом); Мт. 5:10�12 (випробувана віра в Бо�
га); 1 Кор. 3:10�15 (нев’янучі нагороди за хри�
стиянське життя, справи і служіння); Пр. 3:13�
15 (мудрість і розум); 2 Тим. 3:17 (чесноти);
Як. 1:27 (допомога вдовам і сиротам).

Запропонуйте молоді трохи подумати, чи
мають вони ці скарби, чи цінують вони їх, чи
прагнуть їх знаходити з кожним днем усе більше
і більше.

Висновок: Ісус не засуджує нас за надбан�
ня власності, володіння банківськими рахунка�
ми чи зберігання цінностей, але попереджає,
щоб ніщо з цього не стало на перше місце в на�
шому житті. Бог створив нас для вічності, яку
ми будемо проводити з Ним на Небесах, і наше
життя на землі в порівнянні з нею – якась мить.
Тому метою нашого земного життя має бути на�
громадження не матеріальних цінностей, що у
свій час пропадуть, а духовних багатств. У цьо�
му випадку ми можемо бути впевнені, що ці
нев’янучі скарби будуть служити нам вічно.

2. Прочитайте Мт. 6:2224.
� Як ви вважаєте, що хотів сказати Ісус, коли

говорив про тіло, наповнене світлом? Як можна ви�
значити, кому служить людина: Богу чи грошам?

Тіло, наповнене світлом, – це життя, на�
повнене спілкуванням з Богом і прагненням до
праведності. У 21 вірші Ісус каже, як визначи�

ти, що головує в нашому серці – потрібно роз�
глянути, що ми більше за все цінуємо в житті.
Люди можуть визначити, що є «скарбом» нашо�
го життя, поспостерігавши за тим, де ми про�
водимо час чи на що витрачаємо свої сили і
кошти. Людина, у чиєму серці панують духовні
цінності, без залишку буде їм себе присвячува�
ти. Ви не можете відокремити своє серце від
свого скарбу. У вірші 24 наводиться інше тверд�
ження Христа, що людина може бути вірною
тільки одному панові.

� Що характеризує людину, яка служить Богу?
Відповіді можуть включати: він щиро

поклоняється Богу; його моральні принципи
ґрунтуються на Біблії; він віддає багато часу
для молитви і вивчення Біблії, а також практи�
кує вивчене; він лагідний, витриманий, друже�
любний, гостинний, його зовнішній вигляд
скромний і незухвалий; спостерігаючи за його
життям, інші можуть бачити, що означає вірити
в Бога і бути відданим Йому.

Висновок: Ми повинні постійно ставити со�
бі запитання: «Хто є нашим паном: праведність і
благочестя чи матеріальні речі?», бо існує велика
небезпека, що ми почнемо поклонятися несправж�
нім богам.

3. Прочитайте Мт. 6:2534.
Зверніть увагу групи, що цей уривок почи�

нається з узагальнюючого виразу «через те». У
попередніх віршах Бог ніби застерігає нас, дає
нам деякі поради, а тепер ставить акцент на то�
му, що Він, у Свою чергу, обіцяє нам Свою під�
тримку й опіку.

� На що вказує нам Ісус, кажучи, що життя біль�
ше від їжі, а тіло – від одягу?

Ми рідко дозволяємо собі пропустити сні�
данок і поспішаємо змінити потерте взуття на
нове, але, на жаль, іноді з легкістю жертвуємо
ранковим молитовним часом заради сну, а чи�
танням Біблії – заради читання книги чи пере�
гляду кінофільму. Наскільки ж більше нам вар�
то шукати їжі для нашої вічної душі, ніж для
смертного тіла!

� Для чого Ісус у віршах 26,28�30 наводить як
приклад птахів і квіти?

Щоб показати, що ми – вершина Божого
творіння. Наскільки ж Бог може і хоче зробити
прекрасним наше життя, якщо Він так дбає про
найменші Свої створіння!

� Прочитайте Лк. 12:6�7. Чому Ісус тут каже про
волосся?

Щоб показати глибину Божого всевідання і
турботи. Нагадайте учням факти зі Вступу.



67Погляд на Бога: Бог піклується про нас

� Чого вчать нас вірші 27,31�32 стосовно без�
глуздості нашої метушні і журби?

Дайте молоді визначення самого слова
«журба». Воно має на увазі відсутність спокою,
миру в серці, що саме по собі вже порушує спіл�
кування з Богом. Більш того, це є виразом недо�
віри Творцю людей і цілого всесвіту, адже беру�
чи на себе різні турботи, ми цим показуємо, що
не віримо в те, що Бог всезнаючий і всемогутній,
що у Нього є можливості впоратися з будь�якою
справою. Ми, так би мовити, підстраховуємо
Бога. У народі навіть є така приказка: «На Бога
сподівайся, а сам не лінуйсь». Святий же Дух че�
рез апостола Павла говорить: «Покладіть на
Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!»
(1 Петр. 5:7).

� Чи означає це, що ми можемо кинути роботу,
лягти на дивані і чекати, поки на нас з неба впадуть
Божі благословення – адже Він їх обіцяв? Що про це
говорить вірш 34?

Слова Ісуса, які ми розбираємо зараз, не
можна розглядати вирваними з контексту і цього
розділу, і всієї Біблії в цілому. Господь вказує на
те, що, наприклад, той, хто не дбає про близь�
ких людей, гірший за невірного (1 Тим. 5:8); хто 
не хоче працювати, той не повинен навіть споді�
ватися на їжу (2 Сол. 3:10). Господь заохочує
працю і спонукає до неї християн (Еф. 4:28;
1 Сол. 2:9; 4:10�12; 2 Сол. 3:11�12). Порів�
нюючи вірші 27 і 34, ми можемо сказати, що
Господь застерігає нас від марної метушні, про�
понуючи досконалу надію на Нього.

� Що означає шукати найперше Царства Божого?
Правильно розставляти пріоритети у своє�

му житті, ставити спілкування з Богом на перше
місце. Молодь добре знає місце Писання Рим.
14:17: «Бо Царство Боже не пожива й питво,
але праведність, і мир, і радість у Дусі Святім».
Шукати для себе в Богові праведність, мир і ра�
дість, віддавати цьому найкращий, якомога три�
валіший і найзручніший час – це й означає шука�
ти найперше Божого Царства.

Зверніть увагу молодих людей, що деякі
віруючі часто неправильно цитують Мт. 6:33,
вимовляючи так: «Шукайте ж найперше Цар�
ства Божого і правди Його, а решта вам додас�
ться». Навіть у відомій християнській пісні ви�
користано саме такий варіант. Це, начебто,
схоже на слова оригіналу, але все�таки не є
оригіналом, у якому конкретно до цього пере�
раховано, про що нам не слід журитися і що
нам «додасться». Нехай учні будуть уважними й
обережними з таким вільним трактуванням,
адже це перекручує Слово Боже!

Висновок: Христос обіцяє, що Бог подбає
про будь�які матеріальні потреби нашого життя,
якщо ми будемо Йому довіряти і самі будемо
зайняті не пошуком добробуту, а виявом у нашо�
му житті Божого Царства. Ми повинні стежити
за тим, щоб нам не витрачати часу на пережи�
вання про завтрашній день, а вчитися довіряти
Богу, освячуватися і творити Його Царство в на�
шому житті й у навколишньому суспільстві.

Завдання №2
Розділіть молодь на 3 підгрупи і роздайте

кожній підготовлені посилання, що говорять
про Божу опіку (3�їй групі дістанеться 2 невели�
ких пункти). Завдання полягає в тому, щоб визна�
чити, як Бог піклується про нас через кожний із
запропонованих пунктів.

1) Бог дає нам Святого Духа:
� Рим. 8:14�16 – Святий Дух свідчить нам,

що ми – Божі діти; це дає нам радість і впевне�
ність у Божій присутності.

� Рим. 8:26 – Святий Дух підкріплює нас
у наших немочах, клопоче за нас перед Богом.

� Ів. 14:26 – Дух Святий наставляє нас,
нагадує нам Божі заповіді, тим самим оберіга�
ючи нас від падінь і плекаючи духовно.

� Рим. 14:17 – дає радість, мир і праведність.

2) Бог дає нам вічне життя:
� Ів. 3:16 – Бог віддав на розп’яття Свого

Сина для того, щоб ті, хто вірує в Ісуса, жили з
Ним вічно.

� Ів. 10:27�29 – Бог обіцяє нам Свій захист,
підтримку і вічне життя.

� 1 Ів. 5:20 – Бог дав істинний розум.
� Рим. 6:23 – вічне життя – це Божий дар,

а не плата за якісь наші заслуги.

3) Бог допомагає нам боротися з гріхом:
� 1 Ів. 4:4 – Бог сильніший від сил зла і дає

нам як Своїм дітям Свою силу.
� 2 Сол. 3:3 – Господь вірний у Своїй обіт�

ниці оберігати нас від лукавого і зміцнювати нас
у вірі.

� 1 Кор. 10:13 – Господь обіцяє нам допо�
магати долати випробування.

4) Бог хоче для нас усього найкращого:
� Єр. 29:11 – Він знає, якою дорогою нам

найкраще йти.
� Рим. 8:28 – Господь навіть лихо обертає

для нас на духовне добро і зростання.
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� 2 Петр. 2:9 – Господь – Всезнаючий, мо�
гутній Владика, Який бачить всі наші життєві об�
ставини і допомагає в спокусах.

Практичне застосування
Попросіть охочих поділитися своїми най�

більшими побоюваннями. Це може бути острах
не знайти супутника(цю) життя, зазнати фінан�
сових труднощів, втратити близьку людину то�
що. Тепер нехай хтось поділиться своїми тур�
ботами, наприклад, невдалий пошук роботи,
напружені стосунки з батьками чи одногрупни�
ками, борги. А тепер попросіть групу помірку�
вати, чи шукають вони в цих питаннях насам�
перед Божого Царства? Звичайно, може бути
й таке, що ми в чомусь згрішили і тепер ду�
маємо, що Бог зовсім не зобов’язаний допо�
магати нам виплутуватися зі складної ситуації.
Однак якщо ми щиро покаялися перед Богом і
людиною, перед якою винуваті, то Господь
обіцяє нам Свою підтримку.

Роздайте учням завдання «Вірю – не вірю»
і попросіть їх як учнів Христа поставити собі
важливе запитання: «Чи насправді я довіряю

Богу в тому, що Він забезпечить мене всім
необхідним?». Нехай молодь вибере те тверд�
ження, яке найбільше підходить до їхньої відпо�
віді на це запитання.

Завдання «Вірю – не вірю»
_ Я щодня покладаю на Нього всі свої

потреби і знаю, що Він про мене подбає.
_ Я знаю, що в більшості випадків Бог

піклується про мене.
_ Я раджуся з Богом тільки з важливих

питань.
_ Бог очікує, щоб я сам у першу чергу роз�

бирався з усіма своїми проблемами.

Молитва
Подякуйте Господу за Його щоденне піклу�

вання про кожне Своє створіння, про кожного
з нас особисто. Попросіть у Нього прощення за
те, що ми іноді забуваємо про Його любов і тур�
боту про нас, занурюючись у суєту і життєві
клопоти. Нехай Бог допомагає нам довіряти
Йому всім серцем і шукати насамперед Його
Царства і правди.

Кожний день в небесну голубінь
Я духовні очі підіймаю,
Господи, Твоїх благословень,
Як дощу весняного чекаю.

Так, як землю вранішня роса 
В мить одну зволожує від суші, 
Так вони в нас творять чудеса, 
Оживляють наші грішні душі.

Знає Бог послати що кому, 
Для життя земного і спасіння, 
Щоб служили вірно ми Йому, 
Він дає Свої благословення.

Та не тільки в радощах земних, 
Відчувати можна їх щоднини, 
Кожний день приймаємо ми їх, 
В найгіркіші і важкі хвилини.

В чому бачимо ми тільки зло, 
Де, здається, виходу немає, 
Та й тоді нам служить на добро 
Те, що Бог нам з неба посилає.

Бог не хоче зла нам і біди, 
Він перевіряє в нас терпіння, 
Та чи можем бачити завжди 
Ми Його святі благословення?

БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ

В край святий, в небесну глубінь, 
Ви частіше очі підіймайте, 
І його святих благословень 
Кожний день з надією чекайте.

Олександр Войтицький
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Підготуйте для кожного учасника групи
подарунок, зважаючи на ваші фінансові можли�
вості. Не забудьте також кілька запасних пода�
рунків. Складіть усі в коробку й загорніть її у
барвистий папір – коробка має вийти досить
великою і яскравою, щоб відразу привернути
увагу групи. Коли молодь буде збиратися, во�
на, швидше за все, буде звертати увагу на паку�
нок і ставити про нього запитання. Ви повинні
відповідати приблизно таке: «Це особливий да�
рунок від особливої особистості».

Заздалегідь напишіть на дошці посилання
для Завдання №2. Підготуйте листочки з поси�
ланнями для Завдання №3.

Історична довідка,
біблійний словник

Покаяння – (дивіться в уроці №10).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Робота над темою

Завдання №1
Почніть це завдання з прямого підходу –

без Вступу. Попросіть учнів прочитати вголос по
черзі текст Святого Письма Матвія 21:23�32, а
потім згадати і розповісти випадки з їхнього жит�
тя, коли вони вчинили, як старший чи як молод�
ший син. Яке визначення покаяння можна виве�
сти з притчі Ісуса?

Завдання №2
Нехай група проаналізує посилання, які

розкривають аспекти покаяння.

1) Йони 3:4�10; 1 Цар. 21:16�29; 2 Хр.
33:1�16; Дан. 4 – у Біблії описано приклади, ко�
ли в своїх гріхах перед Богом каялися навіть
найзапекліші негідники і люті тирани.

2) Мр. 6:17�28; 10:17�22; Дії 24:24�27;
26:27�29; Іс. 55:6�7 – нерішучість і відкладення
“на потім” – небезпечні супротивники покаяння.

3) 2 Хр. 36:11�21; Мт. 12:31�32; 27:23�25;
Рим. 2:3�5; Об. 9:20�21 – Господь завжди дає
шанси для покаяння, але існує така межа, коли
людина вже не може щиро покаятися через за�
пеклість серця і затятість в гріхові.

Завдання №3
Розділіть молодь на 2 групи і дайте кожній

посилання. 1�а група повинна визначити, як Бо�
жа милість приводить нас до покаяння, а 2�а –
які благословення ми отримуємо в результаті
покаяння.

1 група
� Пс. 129(130):7�8; Іс. 55:7; Єр. 3:12 – Бог

милостивий;
� Іс. 43:11�15; 44:22; Мр. 10:45; Лк. 2:10�

11 – Бог – Викупитель, Спаситель;
� Лев. 11:45; 20:7�8; 1 Петр. 1:14�16 – Бог

святий;
� Іс. 1:16�18; Мих. 7:18�20; Мр. 10:18; Еф.

2:4�9 – Бог добрий.

2 група
� Дії 2:38�39; 3:19; 1 Цар. 8:46�51 – про�

щення гріхів;
� Лк. 19:8�10; 2 Кор. 7:10 – спасіння;
� Дії 11:18; Єз. 18:27�28,32 – вічне життя:
� Єз. 11:19�20; 18:31 – нове серце і новий

дух;

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 21:23�32; 
Дії 17:15�34 

Ключовий вірш: «Не зважаючи ж Бог на часи невідомости, ось тепер усім людям наказує,
щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити поправді ввесь світ через
Мужа, що Його наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих Його
воскресивши» (Дії 17:30�31)

Біблійна істина: Господь хоче, щоб ми навернулися до Нього і покаялися у своїх гріхах
Мета: а) визначити, що таке покаяння; 

б) розглянути, як його здійснити;
в) дізнатися про благословення, які отримують при покаянні
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� 2 Тим. 2:25�26 – пізнання істини, звіль�
нення від лукавого;

� Єр. 18:7�8 – уникнення нещасть.

Практичне застосування
Зверніть увагу учнів на подарунок і постав�

те їм наведені нижче запитання:
� Чому приємно, коли нам дарують дарунки?
� Який подарунок був для вас найкращим?  Чи

зберігся цей особливий дарунок дотепер?
Дайте висловитися всім охочим, але нехай

це не займає багато часу. Контролюйте групу,
щоб вона не відійшла далеко від теми. Обгово�
ріть той факт, що Господь пропонує спасіння як
дар. Отримати його може кожен, але для цього
його треба захотіти взяти. А цінність цього да�
рунка можна усвідомити тільки тоді, коли усві�
домлюєш безглуздість, гріховність, божевілля
своєї колишньої дороги: «Провадь мене стежкою
Твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу»
(Псалом 118(119):35).

Запитайте в молодих людей, чи зазвичай їх
бентежить майбутня розмова про Ісуса Христа з
невіруючою людиною. Що саме їх бентежить?
Обговоріть, як можна говорити про Господа
некнижковими, живими фразами.

� Потрібно любити Господа і постійно пе�
ребувати в Ньому. Якщо ви будете жити Ним,
для вас буде природним говорити про Нього,
висловлюючись не по�книжковому, переконли�
во, як про свого Любого, як про свого Спасите�
ля, як про свого Друга.

� Ви повинні любити людину, якій ви роз�
повідаєте про Ісуса. Якщо ви любите свого
ближнього, то захочете, щоб і він отримав від
Господа прекрасний дар спасіння.

� Не треба штучно вичавлювати із себе сло�
ва про Спасителя, але, проте, не втрачайте шан�
су повернутися в розмові до Нього – зазвичай
навіть у короткій розмові для цього виникає ба�
гато можливостей.

� Моліться перед розмовою і під час неї,
щоб Бог показав вам, як почати розмову про
Нього. Пам’ятайте: привести людину до пока�
яння – не ваше завдання, а Боже. Ви – сіяч
Слова.

Запропонуйте учням невеликі тези, які
можна використовувати в розмові.

1. Гріх присутній у житті кожної людини.
Будь�яка неправда, гнів, непослух – це гріхи пе�
ред святим Богом, що роблять неможливим на�
ше з Ним спілкування.

2. Незважаючи на це, Бог дуже любить
нас, ми – Його творіння. Його справедливість
вимагає нашого покарання, але Він хоче благо�
словити нас. Як усунути цей конфлікт? Бог Сам
робить перший крок і вмирає на хресті за наші
гріхи – справедливість відновлена. Тепер той,
хто приймає цю жертву Ісуса Христа, очища�
ється від гріхів Його кров’ю й одержує в дар
спасіння і вічне життя. Усе, що потрібно зроби�
ти, це простягнути руку і з радістю прийняти
Божий дар.

3. Життя в Господі – прекрасне! Якщо ми
чогось і позбавляємося, то це залежності від
лукавого і його пагубних задумів, позбавляє�
мося гріховних звичок, невдоволеності життям
і безглуздості існування, знаходячи справжньо�
го Друга, що дарує нам спокій, мир, радість і
справжнє щастя!

Будьте особливо чуйними до тих, хто, мож�
ливо, захоче сьогодні прийняти Господа Ісуса.

Молитва
Подякуйте Господу за те, що Він настіль�

ки милосердний, що Сам спокутував наші грі�
хи. Слава Йому, що для спасіння треба так ма�
ло – просто побачити цінність Божого дару і
захотіти його прийняти. Моліться за те, щоб усі
у вашій групі прийняли від Господа цей доро�
гоцінний дар.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Вступ ґрунтується на тому, що учні практич�
но повинні відчути, що означає жити в мороці.
Якщо ви проводите заняття в ранковий чи ден�
ний час, подумайте, як обіграти цю ситуацію. Ви
можете заздалегідь приготувати шарфи, щоб
зав’язати очі, чи принести кілька щільних покри�
вал, щоб завісити вікна – темрява має бути та�
кою, щоб було важко розрізняти предмети в кла�
сі. Не бійтеся експериментувати – такі методи
навчання надовго залишаються в пам’яті. Прине�
сіть свічку чи ліхтарик.

Напишіть у стовпчик на аркуші паперу А�4
переваги перебування у світлі: спілкування, ра�
дість, очищення, любов.

Історична довідка,
біблійний словник

Світло – промениста енергія, що випромі�
нюється яким�небудь тілом, а сприймається зором
і робить видимим усе довкола (величину, колір
предметів тощо). Воно не проникає через пере�
шкоди і не обгинає предмети. Світло було створе�
но першого дня, а небесні світила – тільки на че�
твертий день. Слово «світло» часто вживається у
Святому Письмі у переносному значенні, слугую�
чи символом знання, чистоти, святості і радості.

Спілкування (греч. койноніа) – взаємини,
дружній зв’язок.

Радість – у світському розумінні «відчуття
великого душевного задоволення». Істинна ж і
досконала радість полягає в пізнанні Бога і пере�
буванні в Його любові (Ів. 15:1�11; Фил. 1:8�11;
Кол. 1:9�17).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Після того, як збереться вся група, вимкніть
світло і попросіть учнів розповісти, які гріховні

справи зазвичай відбуваються в темряві. Це кра�
діжки, убивства, насильство, злі жарти. Тепер
запаліть свічку чи ліхтарик і обговоріть, наскіль�
ки важливо мати світло в різних ситуаціях, та�
ких, як водіння машини, ходьба незнайомою
місцевістю, рукоділля тощо. Світло не тільки до�
помагає нам робити щось правильно, але іноді
буквально рятує нас від смерті. Нехай учні опи�
шуть, наскільки іншим було б їхнє життя, якби
вони не знали Ісуса Христа – світло світу. Коли
всі поділяться свідченнями, вимовте хором пре�
красні слова Давида з 2 Сам. 22:29: «Бо світиль�
ник Ти, Господи, мій, і освітить Господь мою
темряву!». Після цього увімкніть світло.

Робота над темою
Аналізуючи сьогодні з молоддю біблійні тек�

сти, ви повинні допомогти їм побачити, чо�
му Бог є Світлом, і знайти переваги ходіння в
Божому світлі. Повісьте плакат з чотирма пере�
вагами на видне місце.

Завдання №1
Попросіть охочих уголос читати запропо�

новані місця з Писання під час обговорення кож�
ної переваги ходіння у світлі.

1. Спілкування (1 Ів. 1:3,57)
� Що означає слово «спілкування»?
� Чому спілкування з Богом таке важливе?
Спілкування з Богом – наша головна пе�

ревага в житті. Через нього ми маємо все: і
радість, і очищення гріхів, і зростання в любові
та святості.

� Як ходіння в темряві може зруйнувати спілку�
вання з Богом та іншими віруючими?

Вчинений гріх проти Бога чи проти ближ�
нього є руйнуванням спілкування, темрявою.
Але визнаний у сповіді гріх, обмитий кров’ю
Ісуса Христа, відновлює спілкування і повертає
світло.

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Івана 1; 2:9�11 
Ключовий вірш: «Бог є світло, і немає в Нім жадної темряви!» (1 Івана 1:5б)
Біблійна істина: Бог – це світло, що освітлює наше життя
Мета: а) показати учням, чому Господь є духовним світлом; 

б) спонукати молодь розглядати своє життя у світлі Ісуса Христа
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2. Радість (1 Ів. 1:4)
� Що таке радість?
Щастя як почуття ґрунтується на позитивно�

му результаті яких�небудь подій і зовнішніх обста�
вин. Однак істинна радість – це внутрішня впевне�
ність і світогляд, які отримуємо, коли ми пізнаємо
Ісуса як Спасителя, просимо Його жити в нашому
серці і постійно перебуваємо в Його любові.

� Як можна при будь�яких обставинах пережи�
вати радість (1 Сол. 5:16)?

� Як ходіння у світлі може допомогти нам мати
радість?

Нехай учні знайдуть зазначені нижче місця
з Писання і висловлять свою думку про те, що
таке справжня радість у житті християнина:

� Лк. 2:9�14;
� Ів. 16:22�24;
� 1 Петр. 1:3�9;
� Юд. 24�25.

3. Очищення (1 Ів. 1:710)
� Що означає висповідатись у своїх гріхах?
Обговоріть важливість постійного сповідан�

ня у гріхах для підтримки радості і спілкування з
Богом.

� Чи можемо ми коли�небудь перестати потре�
бувати Божого очищення, ставши досконалими?

4. Любов (1 Ів. 2:911)
Слово «брат» у цих віршах означає не ро�

динний зв’язок, а стосується всіх християн, дітей
Божих.

� Як ви можете виявляти любов до братів і
сестер у Христі?

� Як відсутність виявів любові псує ваше свід�
чення і спілкування з Богом у цілому?

Всі переваги тісно взаємопов’язані, взає�
мозалежні і витікають одна з одної. Після на�
вернення до Ісуса Христа ми отримуємо спіл�
кування з Богом. Прямим результатом цього
спілкування є справжня радість, яка можлива
тільки в Господі. Чим більше ми любимо Бога і
спілкуємося з Ним, тим більше любимо і наших
ближніх. Світло Боже, яке освітлює наше жит�
тя через спілкування з Ним, відкриває наш
гріх, унаслідок чого з’являється потреба в очи�
щенні, без якого неможливе спілкування з Гос�
подом. Цей процес не повинен припинятися
протягом усього життя.

Завдання №2
Попросіть групу відкрити Робочі зошити

на завданні «Світло і темрява» і дати, аналізую�
чи запропоновані місця з Біблії, визначення, у
чому полягає контраст між Божим світлом і
темрявою князя цього світу, що робить усе всу�
переч Божим діям.

Практичне застосування
Дайте учням завдання написати невелику

розповідь про те, як вони уявляють собі своє
життя, якби воно було всебічно освітлене світ�
лом Ісуса Христа. Нехай охочі прочитають свої
твори, але всім порадьте залишити їх у себе, щоб
не забувати, до чого треба прагнути.

Молитва
Закінчіть урок спільною молитвою прослав�

лення. Станьте в коло і нехай помоляться всі
охочі. Просіть в Господа бути чуткими до Його
голосу, щоб кожному з нас завжди перебувати в
Його Святому світлі.

Посилання Дія Божого світла Дія сатани

1 Івана 1:2 Світло відкриває Бога людині
Сатана ховається, обманює, вводить в
оману

1 Івана 1:3,6 Світло дає нам спілкування з Богом
Сатана намагається зруйнувати наше
спілкування з Богом

1 Івана 1:4 Життя з Богом приносить нам радість Сатана хоче вкрасти нашу радість

1 Івана 1:5
Життя у світлі символізує праведність
і святість

Темрява символізує гріх; сатана живе в
темряві і ховається від світла

1 Івана 1:7а
Ходіння у світлі дає спілкування з ін�
шими християнами

Життя в темряві руйнує християнське
спілкування

1 Івана 1:7б�10
Ходіння у світлі відкриває і змиває
висповіданий гріх

Темрява ховає наші гріхи, і ми не бачи�
мо їх

1 Івана 2:9�11
Ходіння у світлі спонукає нас любити
ближніх своїх

Темрява спонукає нас до ненависті
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Принесіть до класу сіль, а також свічку і
сірники, щоб використати їх під час Вступу.
Підготуйте листочки з посиланнями Святого
Письма для Завдання №2, а також чисті лис�
точки паперу за кількістю учнів для Практично�
го застосування.

Історична довідка, 
біблійний словник

Сіль – мінеральна речовина білого кольору
(кристали хлористого натрію), якої було вдо�
сталь у Палестині. Вживання солі як приправи
до їжі добре відоме всім. Сіль також використо�
вувалася при жертвопринесеннях для облагород�
ження запаху палаючого м’яса. Євреї обтирали
сіллю новонароджених дітей для запобігання
інфекціям.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ 
Вступ

Після того, як ви привітаєте групу, прой�
діться класом і покладіть у руку кожного учня по
дрібці солі. Поставте їм такі запитання для об�
говорення:

� Які ви знаєте властивості солі?
(Інформацію про це подано в Біблійному

словнику уроку).
� Як ви можете описати смак солі?
Зауважте, що описати смак солі ніяк не мож�

на, хіба тільки сказати, що вона солона.
Попросіть учнів покласти крупинки солі на

різні ділянки язика й описати відчуття. Солоність
буде відчуватися тільки кінчиком язика.

Тепер запаліть свічку і накрийте її металевою
чи керамічною посудиною (дотримуйтеся правил
пожежної безпеки!). Поставте учням запитання:

� Чому світла не видно під посудиною? 
� Як кімнату за допомогою свічки освітити най�

яскравіше?
Треба поставити її на найвище і видне міс�

це, щоб було менше перешкод для світла.
Ісус Христос у Нагірній проповіді говорить

про сіль і світло, порівнюючи їх із якостями,
якими повинні володіти істинно віруючі Його
послідовники.

Робота над темою
Християни є сіллю і світлом цього світу.

Зауважте, що Ісус сказав, що християни вже є
ними, а не повинні бути такими. Призначення і
властивості солі та світла дають нам розуміння
того, якими б нас хотів бачити Христос. Однак
Він залишив нам і застереження. Ми повинні
бути обережними, щоб не втратити нашу духов�
ну солоність у суспільстві, а також яскравість
свого світла.

Завдання №1
Поставте групі такі запитання:
� Як можна використовувати сіль у наш час?
Для надання смаку їжі і збереження її від

розкладання, як ліки, для розтоплювання льоду.
� Як християни можуть берегти нинішній світ від

духовного розкладання?
Своєю любов’ю, мудрістю, зразковою пове�

дінкою, бути добрим взірцем.
� Одна із властивостей солі – це викликати

спрагу. Як християни можуть викликати «духовну
спрагу» у людей? Як ви можете бути світлом світу?

Якщо ваша віра нелицемірна і не є «вірою у
неділю», люди, спостерігаючи за вашим життям,
будуть порівнювати себе з вами і, однозначно
знаходячи розходження не на свою користь, бу�
дуть прагнути бути схожими на вас, а також ді�
знаватися, що змінило ваше життя і робить вас

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 5:13�16 
Ключовий вірш: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб

вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі» (Матвія 5:16)
Біблійна істина: Христос хоче, щоб ми були світлом у цьому світі
Мета: а) спонукати учнів до аналізу, що практично означає бути «світлом» і «сіллю» у цьому

світі і як це застосовувати в щоденному житті;
б) показати, як християнин може втратити свої духовні сіль і світло
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такими, які ви є. Світло допомагає людям у тем�
ряві знайти вихід. Наші добрі справи можуть
привести когось до Христа і тим самим просла�
вити Його.

� Чи були моменти у вашому житті, коли ви хо�
вали своє світло від навколишніх? Що відбувається,
коли ваш світильник захований і не світить навко�
лишнім?

Ми повинні розуміти, що відповідальність
іде нерозривно з християнином. Ми виявляємо
Христа світу, і маємо робити це з усією присвя�
тою і постійністю.

� Яке застереження залишив Христос стосовно
солі? Як ви думаєте, яким чином християнин може
втратити свою «солоність»?

Можливі відповіді: дозволити світу мати
вплив на своє життя, грішити, мати погані сто�
сунки з людьми, бути лицеміром.

Завдання №2
Розділіть молодь на дві чи три підгрупи і

роздайте їм листочки з посиланнями, розподі�
ливши рівномірно кількість віршів. Нехай кожна
підгрупа проаналізує свої біблійні тексти і запи�
ше їх у сучасному і практичному викладі (приб�
лизні відповіді дані після кожного посилання).
Після закінчення роботи нехай кожна підгрупа
поділиться зробленим.

1) Кол. 4:6 – у нашій мові не має бути непри�
стойних і жаргонних слів, вона має бути скром�
ною, обдуманою, виваженою, щоб люди хотіли до
нас звертатися за порадою і знали, що ми дотри�
маємо дане їм слово. «Слово, приправлене сіл�
лю» – це слово, втілене в практику. У протилеж�
ному випадку воно втрачає свою силу.

2) Фил. 2:14�16 – наші нарікання і сумніви
показують навколишнім, що ми невдоволені жит�
тям, людьми і Самим Богом, і вони навряд чи за�
хочуть до Нього навертатися. Ми повинні зноси�
ти все, що посилає нам Господь, пам’ятаючи про
необхідність свого освячення і світла серед роз�
пусного світу. Ми не повинні змішуватися зі сві�
том, а виділятися з нього, тобто бути святими.

3) 1 Петр. 4:8�10 – усе, що ми робимо, ми
повинні робити, як для Господа; у нашому жит�
ті не має залишатися часу на даремну метушню.
Роблячи щось добре, ми повинні робити це з
правильною мотивацією – щоб прославлялося
Боже Ім’я, а не наше. Любов до Бога виявляєть�
ся в нашій любові до ближнього, а це і є наші
сіль і світло.

4) Пр. 4:18�19 – наше духовне зростан�
ня, як променисте світло, має бути помітне
людям довкола нас, наша поведінка має бути
чистою і бездоганною. Ми повинні довіритися
Господу і бути готовими до випробувань, які
Він нам посилає.

5) 1 Тим. 5:24�25 – ми повинні завжди
пам’ятати про те, що Господь бачить не тільки
всі наші вчинки, але й думки; все, що ми зроби�
ли таємно, стане коли�небудь явним, добра це
справа чи кепська. Якщо ми робимо добрі спра�
ви з правильною мотивацією, то не повинні їх
соромитися. Якщо ж ніхто ніколи не бачив від
нас добрих справ – це вже сигнал тривоги.

6) 1 Петр. 4:1�4 – ми повинні ставитися до
гріха з ворожістю й обережністю, ми не повинні
загравати з ним. Якщо ви в недавньому минуло�
му позбулися алкогольної залежності, навряд чи
варто йти в бар, щоб там проповідувати друзям,
навіть якщо вони викликають вас на розмову. Ви
можете провести бесіду с друзями в тому місці,
де ви менше будете піддаватися спокусі.

7) 2 Кор. 9:12�13 – якщо ми у всьому ско�
ряємося Слову Божому і Божій волі, це підбадьо�
рює наших братів і сестер у Христі, наставляє їх
у вірі і робить велику радість.

8) Тит. 2:7�8 – кожен наш вчинок має бути
добре продуманим, непоспішним, погодженим
зі Словом Божим; ми повинні вести такий спо�
сіб життя, щоб Христос світив Своїм Світлом че�
рез нас.

Практичне застосування
Запропонуйте учням засвідчити про тих,

хто був особливим світлом і сіллю в їхньому жит�
ті, розповісти, як ці люди вплинули на них, було
це до увірування чи після. Потім попросіть їх
згадати двох�трьох людей, які, спостерігаючи за
життям ваших учнів, довідалися, що означає бу�
ти християнином.

Молитва
Виділіть сьогодні для молитви побільше ча�

су. Нехай кожен спочатку в молитовному мірку�
ванні подумає над тим, як він може бути більш
ефективним у якості солі і світла у світі, а потім
хай помолиться. Завершіть молитву, просячи в
Господа благословення на вас і вашу групу, Йо�
го допомоги і сили, дії Духа Святого, щоб нам
усім змінювати цей світ своїм праведним христи�
янським життям.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Якось одна літня християнка сказала, що її
дуже турбує те, що, на її думку, у її серці недостат�
ньо любові до Бога. Їй було 84 роки, а християн�
кою вона була з юного віку... Боротьба зі своєю
людською природою продовжується протягом
усього нашого життя.

Христос робив чудеса в багатьох містах і се�
лах, і, незважаючи на це, досить часто бувало,
що їхні мешканці не каялися. Ісус говорив, що на�
віть місто Содом, яке було знищене за свої зло�
діяння ще в часи Старого Заповіту, покаялося б,
побачивши те, що робив Христос (Мт. 11:20�24).
Ісус також зробив великі справи у вашому влас�
ному житті. Чи звернули ви увагу на те, що Він
зробив? Чи користуєтеся ви багатством, яке без
обмежень пропонує вам Христос?

Знайдіть кілька пісень про Божу турботу і
нашу повноту в Ньому, щоб заспівати їх разом із
групою. Підготуйте листочки паперу за кількістю
учнів з тестом «Мої земні скарби» для розділу
Вступ. Напишіть перед початком уроку на дошці
список духовних скарбів із Завдання №1 і за�
крийте їх. Якщо такої можливості немає, напи�
шіть цей список на аркуші паперу формату А3
великим почерком.

Історична довідка, 
біблійний словник

Довготерпіння – високі душевні якості, го�
товність прощати іншим і, незалежно від став�
лення людей, безкорисливо жертвувати своїми
інтересами заради інших.

Мудрість – глибокий розум, що ґрунтується
на великих знаннях, досвіді. У духовному зна�
ченні мудрість – це дар Божий, котрий дається
людині з життєвого досвіду (Пр. 2:6). Новий За�
повіт називає Христа втіленням мудрості (1 Кор.
1:23�25). В Христі «всі скарби премудрости й

пізнання заховані» (Кол. 2:3). Мудрість світу, у
якому ми живемо, в очах Бога є глупотою, бо�
жевіллям (1 Кор. 3:18�20).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Роздайте групі копії тесту «Мої земні скар�
би». Попросіть учнів оцінити за 10�бальною шка�
лою, що в цьому житті їм приносить найбільшу
радість.

Запропонуйте молоді подумати над тим, чи
готові вони відмовитися від п’яти захоплень, які
отримали найвищі бали, якщо побачать, що все
це починає переважати в їхньому житті над піз�
нанням Господа і близькістю спілкування з Ним.
Попросіть учнів зберегти листочки з тестом до
кінця заняття.

Робота над темою
Сьогоднішній біблійний урок покликаний

показати молоді, що все, що нам необхідно для
радісного і чудового життя, наповненого силою
Господа нашого Ісуса Христа, знаходиться тільки
в Ньому Самому.

Завдання №1
Відкрийте дошку. Попросіть групу уважно

прочитати подумки місце Писання Кол. 1:9�14 і
визначити, яку користь приносять нам згадані в да�

Розділ Святого Письма, що досліджується: Колосян 1:9�29 
Ключовий вірш: «А Він є перший від усього, і все Ним стоїть» (Колосян 1:17)
Біблійна істина: Біблія стверджує, що в Христі ми маємо всю повноту
Мета: а) показати учням, що Ісус є нашим скарбом; 

б) спонукати молодь черпати духовні багатства в Христа;
в) проаналізувати, що на сьогодні є скарбом для учнів

26
”–Œü

ПОГЛЯД НА БОГА:
СКАРБИ ХРИСТА

26
”–Œü

__ Поїдання ласощів
__ Плавання
__ Перегляд кінофільмів
__ Відпочинок на природі
__ Ходіння магазинами
__ Читання детективів
__ Догляд за собою
__ Веселі вечірки
__ Телефонування друзям
__ Комп’ютерні чи спортивні ігри
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ному уривку духовні скарби. Запитуйте учнів по
черзі чи дайте висловитися всім із кожного пункту.

1. Пізнання Бога і Його волі (вірш 9) веде
нас до вічного життя, оберігає нас від падінь, вка�
зує правильну дорогу до духовного зростання.

2. Мудрість і духовний розум (вірш 9) – най�
вища форма мудрості, що дає нам знання справ�
жніх цінностей, розуміння мети нашого існування
на землі, уміння відрізняти добре від злого, істи�
ну від неправди.

3. Гідні Бога вчинки (вірш 10) свідчать про
нашу любов до Нього. Усім людям більше подо�
бається добра, відкрита, смиренна поведінка
навколишніх, ніж бунтарство, хвалькуватість і
зухвалі вчинки.

4. Добрі діла (вірш 10) є виразом любові до
ближніх, котру нам дає Бог. З їхньою допомо�
гою ми служимо людям і впокорюємо себе.

5. Сила (вірш 11), що дається нам Божою
всемогутністю, допомагає нам переносити будь�
які життєві обставини, зміцнює нашу віру і спо�
дівання на Бога, привертає невіруючих людей
через наше свідчення.

6. Витривалість (вірш 11) – чудесне духов�
не багатство, яким ми можемо користуватися у
важкі і скорботні хвилини, завдяки витривалості
ми можемо очікувати приходу Господа Христа і
готуватися до зустрічі з Ним.

7. Довготерпіння (вірш 11) допомагає нам
прощати та жертвувати собою заради блага ін�
ших. Можливо, нам це не приносить якоїсь ма�
теріальної вигоди, навіть навпаки, але пригадай�
те своє життя: як прекрасно, коли хтось чимось
жертвує через велику до вас любов!

8. Радість (вірш 11) – один із найпрекрасні�
ших духовних скарбів. Часто земні обставини
викликають у віруючих зневіру, а в невіруючих
вони можуть бути причиною алкоголізму, нар�
команії, божевілля і навіть самогубства. Бути
незалежними від зовнішніх обставин і пережи�
вати небесну радість від усвідомлення Божої
любові та передчуття прийдешніх благословень –
це просто дивовижно!

9. Надія на участь у спадщині святих і жит�
тя в Царстві Христа (вірш 12) допомагає нам
виходити переможцями з важких життєвих пе�
рипетій. Ми знаємо, що Господь приготував нам
прекрасне місце проживання: «Чого око не бачи�
ло й вухо не чуло, і що на серце людині не впа�
ло, те Бог приготував був тим, хто любить Його!»
(1 Кор. 2:9).

10. Визволення від влади сатани і прощен�
ня гріхів у крові Христа (вірш 13) знімає з нас тя�
гар колишнього життя, дає нам можливість бо�

ротися з гріхом і перемагати сили зла Божою
всемогутністю.

Завдання №2
Роздайте учням чисті аркуші паперу і попро�

сіть, щоб вони, прочитавши вірші Кол. 1:15�22,
написали докази, чому саме в Христі ми повинні
черпати всі духовні скарби. Визначення можуть
відрізнятися формулюванням, але, на основі Пи�
сання, мають містити таке: Він – образ Бога; Тво�
рець; усе створено Ним і для Нього; Він – Глава
Церкви; має першість в усьому; через Свою
смерть примирив усіх людей з Богом; робить нас
святими і непорочними.

Після закінчення роботи порівняйте докази
всіх учнів: нехай хтось один прочитає написане
ним, а інші доповнять чи виправлять його. Зро�
біть висновок: за духовними багатствами ми по�
винні йти тільки до Христа.

Практичне застосування
Розділіть молодь на дві підгрупи і роздайте

їм картки з посиланнями. Нехай учні обговорять,
що Бог хоче, щоб ми про Нього довідалися з цих
віршів.

1) Іс. 55:1�3. Господь закликає нас не роз�
мінюватися на земний дріб’язок і марні задово�
лення, а йти до Нього і даром брати справжні
багатства.

Ів. 4:13�14; 6:27,35. Господь обіцяє, що
повнота, яку ми в Ньому знаходимо, є нетлінним
скарбом, що втамовує всіляку духовну спрагу і
дає наснагу.

2) Пс. 18(19):8�12; 118(119):105; Пр. 2;
2 Кор. 4:1�7. Слово Боже – це найкращий путів�
ник у нашому житті. Воно містить найважливіші
істини для спрямування нашого життя і є воісти�
ну великим багатством.

Поставте групі запитання:
� Користуючись скарбами Христа, чи повинні

ми самі щось робити?
Вже тільки користуючись багатством Ісуса,

ми входимо в найтісніше з Ним спілкування, від�
даючи Йому славу і подяку. Ми поклоняємося
Йому і це тішить Його. Також ми повинні ділити�
ся скарбами Христа як з віруючими друзями,
свідчачи про свої переживання, досягнення, Бо�
жі благословення, так і з невіруючими людьми,
розповідаючи їм про безкорисливу Божу любов
і дар спасіння у Христі.

Молитва
Запропонуйте молоді метод молитовної бе�

сіди за сьогоднішньою темою (див. обкладинку).
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Перед заняттям випишіть на дошці в 2
стовпчики плоди духу і вчинки тіла (робіть вели�
кий інтервал між рядками). Якщо є можливість,
принесіть на заняття кілька симфоній.

Історична довідка, 
біблійний словник

Милосердя – готовність допомогти, жаль,
що виражається не тільки в словах, але і в дії;
добросердя, милість.

Нечистість – гріховний, нечистий стан ду�
мок, совісті, намірів, вчинків, слів.

Розпуста – мерзенна, непристойна, безсо�
ромна поведінка; готовність до всіляких насо�
лод, що не знають меж.

Гулянки – розгульні збіговиська для розваги,
що часто супроводжуються пияцтвом.

Здержливість – помірність, стриманість.
Віра в тексті сьогоднішнього розділу для

вивчення означає вірність, надійність.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Коли збереться група, поставте їй кілька
цікавих запитань.

� Які ознаки якісного одягу і взуття?
Якісний одяг після довгого носіння і прання

не має розтягуватися, линяти, вицвітати на сон�
ці. Якісне взуття не має промокати, розклеюва�
тися, воно в міру м’яке і зручне.

� Які ознаки смачної і поживної їжі?

Така їжа має мати привабливий вигляд,
бути свіжою, не пересмаженою, не підгорілою,
в міру солоною чи солодкою, правильно приго�
товленою. Наприклад, у запеченій їжі зберіга�
ється більше вітамінів, ніж у вареній, а в їжі, що
не підлягала термічній обробці – максимальна
кількість.

� Які ознаки справжнього християнина?
Істинний віруючий виявляє певні якості.

Людина може бути впевненою, що вона –
християнин, тому що Бог змінив її життя. Вона
повинна виявляти ці якості не в залежності від
настрою, а протягом усього свого життя. На�
приклад, сьогодні людина може підходити як
донор, тому що в неї не виявлено небезпечних
хвороб і гарні показники (у нормі гемоглобін,
тромбоцити, лейкоцити). А вже через місяць
вона може заразитися гепатитом, і тоді їй самій
буде необхідне серйозне лікування. Сьогодні
їжа може бути смачною і корисною, але якщо її
не зберігати в правильних умовах, то через
кілька днів вона прокисне, запліснявіє і буде
викинута на смітник.

Зробіть висновок: кожна річ має свої
неповторні властивості, і вона тоді є якісною, ко�
ли відповідає найвищим показникам, властивим
цій групі предметів.

Робота над темою
Дерево, якщо його поливати, удобрювати,

білити вапном від гусені і жуків, якщо для нього
досить тепла і сонячного світла, воно обов’язко�
во буде приносити гарний урожай. Плід може
бути не дуже солодким чи не дуже великим, бо

Розділ Святого Письма, що досліджується: Луки 6:43�49; Галатів
5:13�6:10 

Ключовий вірш: «Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що
родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають�бо фіг
із тернини, винограду ж на глоду не рвуть» (Луки 6:43�44)

Біблійна істина: Біблія стверджує, що якщо ми щиро прийняли Христа, наше життя буде
свідчити про це

Мета: а) визначити ознаки відродженого життя людини;
б) показати групі, що в Ісусі Христі ми маємо все необхідне для благочестивого

способу життя;
в) спонукати учнів приносити більше плоду для Господа;
г) закликати молодь виявляти любов до ближнього і плоди духу
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такий його сорт, але колючок на ньому не ви�
росте – це вже точно. Ваша мета на сьогодніш�
ньому занятті – дізнатися, які якості обов’язково
мають бути у житті християнина.

Завдання №1
Попросіть групу прочитати по черзі місце

Писання Гал. 5:13�23. Тут написано, що має бу�
ти в житті християнина, і чого не має бути. Дай�
те визначення деяких слів зі словника. Розділіть
молодь на 3 групи і нехай кожна проаналізує по
3 плоди духу – що з перерахованих гріхів ними
«лікується» (нехай вони обґрунтують свою відпо�
відь цитатами з Біблії, для чого роздайте симфо�
нії). Коли кожна група буде доповідати про ре�
зультати роботи, з’єднуйте на дошці відповідні
слова (див. таблицю).

Буде зручніше, якщо ви будете користува�
тися різнобарвною крейдою. Якщо такої мож�
ливості немає, випишіть таблицю на плакат і
скористайтеся кольоровими олівцями чи фло�
мастерами.

Ми пропонуємо вам кілька з можливих ва�
ріантів.

Любов лікує:
� перелюб, тому що там, де є любов до Бо�

га, ближнього і, зокрема, до свого чоловіка чи
дружини, немає місця зраді (1 Петр. 3:1�12);

� ворожнечу, сварки, заздрість, гнів, су�
перечки, незгоди, ненависть, гультяйство, бо
«Любов довготерпить, любов милосердствує,

не заздрить, любов не величається, не надима�
ється, не поводиться нечемно, не шукає тільки
свого, не рветься до гніву, не думає лихого, 
не радіє з неправди, але тішиться правдою» 
(1 Кор. 13:4�6);

� любов, довготерпіння, доброта і милосер�
дя, виявлені іншими людьми, допомагають люди�
ні позбутися всіх згаданих вад.

Радість лікує:
� ідолослужіння, чари, ворожнечу, зазд�

рість, розпусту, єресі, убивства, пияцтво, тому
що вдоволеність Самим Богом і всім, що Він нам
посилає зараз і дасть у вічності, не дає підґрун�
тя для невдоволення, через яке виникає дуже
багато неприємностей (Йоіл 2:23; Пс. 2:11;
Фил. 4:4).

Мир лікує:
� перелюб, блуд, нечистість, ідолослужін�

ня, спокуси, єресі, тому що мир Божий має си�
лу оберігати наші серця і думки в Ісусі Христі
(Фил. 4:7);

� розпусту, ворожнечу, сварки, гнів, незго�
ди, розбрат, ненависть, убивства, гультяй�
ство, тому що Ісус Христос примирив нас із
Богом, і, маючи мир Божий у серці, ми може�
мо жити у мирі з усіма людьми (2 Кор. 5:19; 
Кол. 1:21�22).

Довготерпіння лікує:
� перелюб, сварки, гнів, суперечки, незго�

ди, тому що «Гнівлива людина роздражнює
сварку, терпелива ж у гніві вспокоює заколот»
(Пр. 15:18).

Доброта лікує:
� перелюб, ворожнечу, сварки, заздрість,

гнів, суперечки, незгоди, ненависть, убивства,
гультяйство, тому що Бог виявив до нас доброту
(Еф. 2:4�7), і вона повинна бути в нас як у дітях
світла (Еф. 5:8�9).

Милосердя лікує:
� ворожнечу, сварки, заздрість, гнів, супе�

речки, незгоди, ненависть, убивства, тому що
м’яке серце здатне загасити будь�який конфлікт
(Пр. 14:21; Кол. 3:12�13).

Віра лікує:
� перелюб, пияцтво, гультяйство, бо надій�

на людина завжди дотримає свого слова,
пам’ятає свої обіцянки, на неї можна покластися
(Мт. 25:20�21).

Плоди духу Вчинки тіла

Любов 

Радість

Мир

Довготерпіння

Добрість
(доброта)

Милосердя 

Віра

Лагідність 

Здержливість

Перелюб
Нечистість
Розпуста
Ідолослужіння
Чари
Ворожнеча
Сварка
Заздрість
Гнів
Суперечки
Незгоди
Єресі
Ненависть
Завидки
П’янство
Гулянки
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Лагідість лікує:
� ворожнечу, сварки, гнів, суперечки, незго�

ди, ненависть, убивства, тому що «Лагідна відпо�
відь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає»
(Пр. 15:1);

� блуд, нечистість, пияцтво, розпусту, гуль�
тяйство, бо лагідність прагне бути слугою, дого�
дити, бути уважною до ближнього, не ранити
його (Пр. 25:15; Екл. 10:4; Еф. 4:1�3).

Здержливість лікує всі з названих вище вад.
Якщо це стриманість у темпераменті, то буде
легко перемогти гнів, ненависть, ворожнечу то�
що. Якщо це статевий потяг, то самовладання
допоможе не впасти в такі гріхи, як блуд, нечи�
стість, розпуста тощо.

Завдання №2
Нехай група прочитає по черзі місця Пи�

сання Гал. 5:24�6:10 і Лк. 6:43�49. Поставте їй
запропоновані нижче запитання. Після відповіді
учнів на запитання нехай вони читають уголос
посилання до кожного пункту.

� Чи маємо ми силу не грішити? Відкіля вона?
2 Петр. 1:3�11; Рим. 6; 8:3�17. Господь

прибив гріх до хреста, і ми можемо в Ісусі Хри�
сті мати владу над своїми тілесними бажаннями.
Хрестившись у смерть Ісуса, ми самі вмерли для
гріха і воскресли з Ним для оновленого життя.

� Чим можна довести, що людина є християни�
ном?

Ів. 13:35; 15:1�17; 1 Ів. 2:1�11; 3:1�11. Од�
на з основних характеристик християнина – це
те, що він любить ближнього. Ісус виявляв лю�
бов, співчуття і турботу завжди, навіть на хресті.
Коли ви приймаєте Христа як свого Господа і
Спасителя, Він зароджує цю любов у вас. Істин�
на любов виявляється у вчинках: можливо, десь
знадобиться пожертвувати часом, десь – своїми
бажаннями чи коштами. Справжній віруючий
буде піклуватися про фізичні, емоційні і духовні
потреби оточуючих людей.

� Чи може людина жертовно любити ближньо�
го, якщо вона не спасенна?

Мт. 12:33�35; Мр. 7:20�23; Лк. 6:32,35;
Єз. 36:25�27. Поки Ісус не ввійде в серце люди�
ни і не змінить, не очистить її, людина за своєю
природою не здатна любити ближнього і чинити
справжнє добро.

� Чи може людина бути спасенною і при цьому
не любити інших?

Якщо людина в Христі, у неї будуть виявля�
тися плоди духу, перелічені в Гал. 5:22�23. Як�
що ж людина, скоївши гріх, кається і сповідаєть�

ся перед Богом, то кров Христа буде очищати її
і змивати провину (1 Івана 1:9).

� Чи зобов’язані ми якось стежити, щоб брати і
сестри перебували в Христі?

Гал. 6:1,4�5; Мт. 7:1�5; 1 Кор. 10:12. На�
самперед ми маємо досліджувати самих себе.
Якщо ми і повинні викривати, то тільки на під�
ставі Слова Божого, у дусі лагідності, не для са�
мозвеличування, а з любові до того, кого викри�
ваєш, щоб він не впав, а був спасенний.

Завдання №3
Розділіть молодь на 2 групи і запропонуйте

проаналізувати життя різних персонажів Свято�
го Письма, у яких були помітні чи не помітні
плоди їхнього віросповідання.

1 група
Ілій (1 Сам. 2:12�17,22�36)
Фарисеї і книжники (Лк. 11:37�54; Ів. 1:11)
Ізраїль (Ос. 8)
Члени Церкви в Сардах (Об. 3:1�3)
Ананій і Сапфіра (Дії 5:1�11)

2група
Ной (Буття 6:5�18)
Даниїл (Дан. 6)
Вбога вдовиця (Лк. 21:1�4)
Рання церква (Дії 4:32�37)
Сотник Корнилій (Дії 10)

Ми бачимо, що як у Старому, так і в Ново�
му Заповіті були люди, які довіряли Богу все
своє життя, ішли за Ним, приносили рясний
плід, помітний усім, і Бог благословляв їх. Але
ми бачимо також, що були люди, про яких ска�
зано, що «вони мають вигляд благочестя, але
сили його відреклися» (2 Тим. 3:5). Апостол
Павло казав: «І живу вже не я, а Христос про�
живає в мені» (Гал. 2:20). Нехай кожний з нас
візьме до уваги пораду Павла, який багато при�
ніс плоду для Царства Божого: «Випробовуйте
самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе.
Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос
у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б
бути» (2 Кор. 13:5).

Практичне застосування
Напевно, кожен християнин хоч раз у своє�

му житті пережив невпевненість у тому, що він
спасенний. Зазвичай це трапляється тоді, коли
ми перестаємо довіряти Господу, даємо місце
ліні, захоплюємося світськими цінностями і допус�
каємо гріх. Тоді з’являється непевність і страх –
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це слугує попередженням. Якщо ми прислухає�
мося до застережень, то покаяння не забариться
до нас прийти: «Бо ось саме це, що ви засмути�
лись для Бога, яку пильність велику воно вам
зробило, яку оборону, яке обурення, який
страх, яке бажання, яку горливість, яку помсту!
Ви в усім показали, що чисті ви в справі» (2 Кор.
7:11), «Зо страхом і тремтінням виконуйте своє
спасіння» (Фил. 2:12б).

� Що робити, якщо ви почали сумніватися у
своєму спасінні?

1) Сповідайтеся перед Богом.
2) Правильно розставте пріоритети: обме�

жуйте ваші другорядні життєві справи і турбо�
ти, якщо у вас відведено мало часу для молитви
і читання Святого Письма. Перебувайте у вну�
трішньому спокої і тиші, щоб Святий Дух керу�
вав вами.

3) Поговоріть з тими християнами, які ви�
кликають у вас повагу як насправді високодухов�
ні і присвячені люди. Попросіть їх вказати вам на
ваші недоліки. З лагідністю приймайте від них
наставляння і не намагайтеся виправдуватися.

4) Просіть у Бога допомоги вистояти в бо�
ротьбі з гріхом щоразу, коли наближається спо�
куса чи випробування.

Обговоріть з учнями їхнє домашнє завдання.
1. Неправда. Викривати потрібно тільки в

тому випадку, якщо ви впевнені, що у вашому
житті нема подібного гріха, а також якщо ви мо�

жете це зробити з любов’ю, лагідно і для добра
того, кого викриваєте.

2. Правда. Фарисеї і книжники чинили са�
ме так: вони багато чого вимагали від інших, бу�
дучи самі винні в багатьох подібних та інших грі�
хах (Рим. 2:1�3).

3. Правда. Павло «для всіх був усе, щоб
спасти бодай деяких». Це можна застосувати і
до тієї ситуації, що, якщо ви з Божою допомогою
перебороли яку�небудь гріховну залежність, то
можете добре зрозуміти людину, обтяжену та�
кою ж проблемою, і допомогти їй.

4. Неправда. Тут на землі ми маємо гріхов�
не тіло, тому не зможемо перестати грішити.
Але перебувати в Христі – це не означає не вчи�
нити жодного гріха. Це означає довіряти Йому
своє життя, сповідатися перед Ним і щиро, з усіх
сил намагатися жити в чистоті (1 Ів. 2:1�2).

5. Правда. Якщо людина стоїть на місці в
духовному розвитку, це означає, що вона ду�
ховно деградує (2 Петр. 1:3�11; Кол. 1:10�11;
Євр.6:11�12).

Молитва
Подякуйте Ісусу Христу, що в Ньому ми ма�

ємо все необхідне для благочестивого способу
життя. Попросіть сили Духа Святого, щоб вияв�
ляти в житті плоди, властиві справжньому хрис�
тиянину. Визнавайте перед Богом свої гріхи,
яких ви вперто тримаєтеся, щоб вам не псувати
свого свідчення і не ганьбити Імені Божого.

НАХИЛИСЯ ДО МЕНЕ
Нахилися до мене, Ісусе, 
В час, коли моє серце страждає, 
Як не можу здолати спокуси, 
І на силах своїх знемагаю.

У найважчу для мене хвилину, 
Коли сам я триматись не в змозі, 
Ти мене, як маленьку дитину,
Сам веди по життєвій дорозі.

Не заховуй обличчя від мене, 
Як тебе ображаю гріхами, 
І життя моє сіре й буденне 
Так жорстоко ятрить мої рани.

Осіни мою душу любов’ю, 
Хай співає вона урочисто, 
І святою, пречистою кров’ю 
Убіли ти мене і очисти.

Коли біль моє серце стискає, 
Мучать душу страждання і муки, 
І боротися сили немає, 
Простягни Ти мені Свою руку.

І тримай, щоб не вирвався з неї, 
А коли сумувати прийдеться, 
Теплотою любові своєї 
Зігрівай почуття мого серця.

Щирим серцем до Тебе молюся, 
Хай мій голос долине до неба, 
Нахилися до мене, Ісусе, 
Бо мені дуже важко без Тебе.

Олександр Войтицький
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Принесіть папір і ручки для Завдання №1.

Історична довідка, 
біблійний словник

По правиці – із правого боку; близько, на
почесному місці.

Виноградина – виноградна лоза, основний
стовбур (гнучке стебло) виноградного дерева,
що несе на собі галуззя. Відсікання бічних галу�
зок зумовлює більший урожай.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Напишіть на дошці запитання «У чому і
наскільки ви впевнені?», щоб воно потрапляло
у поле зору учнів, які заходять до класу. Після
вступної молитви попросіть молодих людей від�
повісти на це запитання і запишіть під ним їхні
відповіді. Наприклад, «Я впевнений у любові
своїх батьків на 85%» чи «Я упевнений, що
не помру завтра, на 40%» тощо. Деякі учні мо�
жуть почати філософствувати, що все в цьому
світі відносне. Тоді слід відповісти їм, що протя�
гом цього заняття ви намагатиметеся їм показа�
ти, що є, як мінімум, одна річ, у якій ми може�
мо бути переконані на всі 100% – це те, що
тільки Ісус Христос є істинним Богом.

Робота над темою
Завдання №1
Попросіть учнів прочитати вголос по черзі

Дії 2:14�40 і, ґрунтуючись на прочитаних вір�
шах, скласти характеристику Ісуса Христа. Після
закінчення роботи обговоріть написане. Звер�
ніть особливу увагу на такі моменти:

� про Нього засвідчив Сам Бог (вірш 22);

� Він був розп’ятий за наші гріхи за перед�
баченням Божим (вірш 23);

� Христос воскрес, розірвавши пута смерті,
тому що мав над нею владу (вірш 24);

� засвідчив про Своє воскресіння безлічі
людей (вірш 32);

� був вознесений правицею Божою (вірш 33);
� послав Святого Духа на землю (вірш 33);
� Бог довів велич Ісуса (вірш 34�36).

Тепер нехай молоді люди, ґрунтуючись на
цих же віршах, напишуть під характеристикою
перелік того, що необхідно для спасіння:

1) покликати Ім’я Господнє (вірш 21);
2) покаятися (вірш 38);
3) засвідчити свою віру і приєднатися до

Церкви за допомогою водного хрещення в Ім’я
Ісуса Христа (вірш 38).

Тепер ще нижче нехай учні напишуть, до
чого закликав людей апостол Павло:

1) слухати його слова (вірш 14);
2) вислухати слова про Ісуса (вірш 22);
3) покаятися і хреститися для спасіння й

одержання дару Святого Духа, а також уникати
гріха (вірш 38,40).

Завдання №2
Отже, ви охарактеризували Христа на

підставі того, що з Ним сталося і як Він діяв в
інших людях. Тепер треба дізнатися, що гово�
рив Ісус у Своєму вченні про Себе. Обговоріть
з учнями їхнє домашнє завдання, зачитуючи ос�
новні і додаткові посилання, подані у вашому
зошиті.

� Я – хліб (Ів. 6:35,41,48) – хліб може уга�
мувати голод. Тільки Христос може угамувати в
нас прагнення до спілкування з Богом, до осо�
бистих взаємин із Творцем.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Дії 2:14�40
Ключовий вірш: «Ото ж, нехай ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і

Господом, і Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, що Його розп’яли ви!» (Дії 2:36)
Біблійна істина: Біблія стверджує, що тільки Христос є істинний і єдиний Бог
Мета: а) показати учням на підставі Святого Письма, що Ісус Христос є Єдиним Богом;

б) спонукати молодих людей укоренятися у своїй вірі і допомагати навколишнім 
знайти істинного Бога Ісуса Христа
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ПОГЛЯД НА БОГА:
ЧОМУ САМЕ ХРИСТОС?
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� Я світло для світу (Ів. 8:12) – Ісус виводить
на світло «справедливості наші» (Єр. 51:10), зав�
дяки світлу Його святості ми можемо не блукати
в темряві гріха, бачачи істину.

� Я є (Ів. 8:58) – Ісус стверджує, що Він існує
вічно. Він не говорить, що появився задовго до
Авраама, але що існував та існує завжди. Ісус –
вічний Бог.

� Я – двері (Ів. 10:9) – тільки через Ісуса Хри�
ста ми потрапляємо в Боже Царство і стаємо час�
тиною Його пастви. З моменту нашого покаяння
Він піклується про нас і ставиться до нас, як до
Своїх дітей. Спасається тільки той, хто входить у
Царство Боже через Христа (Мт. 22:11�14).

� Я – Пастир Добрий (Ів. 10:11,14) – Ісус
довів Свою любов до нас тим, що віддав за нас
життя й у такий спосіб здобув нам спасіння. Він
також говорить, що Його вівці звертаються до
Нього прямо, без яких�небудь посередників, во�
ни особисто знають свого Пастиря.

� Я воскресення й життя (Ів. 11:25) – без
Христа немає надії на воскресіння з мертвих і
вічне життя. Віруюча людина буде жити з Хри�
стом вічно, і навіть якщо вона помре до Другого
приходу Христа, то Бог її воскресить (1 Кор.
15:19�23; 1 Сол. 4:13�17).

� Я – дорога, і правда, і життя (Ів. 14:6) – Ісус
є єдиною дорогою, якою ми можемо прийти до
Отця, ніхто не може прийти до Отця якоюсь ін�
шою дорогою. Немає жодного іншого Спасителя,
крім Ісуса Христа (Дії 4:12). Тільки Христос є іс�
тина, отже, всі інші дороги, релігії і вчення свідо�
мо хибні, вони не ведуть до Бога. Тільки Ісус дає
нам вічне життя. Ні в якій іншій релігії, жоден ін�
ший бог не пропонує повного вирішення пробле�
ми гріха і сподівання на вічне життя (Ів. 3:16).

� Я – Виноградина (Ів. 15:1,5) – Христос
виявляє себе джерелом не тільки нашого спасін�
ня, але й нашого повсякденного життя з Ним і
для Нього. Так, нам буває боляче, коли Він нас
очищає, але без цього ми не зможемо приноси�
ти добрий і якісний плід, якого чекає від нас
Господь. Тільки тоді, коли ми перебуваємо в
Ньому, Він дає нам усе необхідне для духовно
здорового життя.

Підбийте підсумок. Тільки Христос був Богом
і людиною в повному розумінні цих понять.
Христос прийшов у світ відповідно до пророцтв
(Мт. 1:22�23; 2:5�6), при Його народженні були
виявлені чудеса і знамення (Ангели, зірка, по�
клоніння мудреців). Він не вчинив жодного
гріха (у цьому Він унікальний), творив чудеса,
яких не робив ніхто (керування погодою, вос�
крешення мертвих, подолання фізичних законів

(Мр. 4:39; 6:48; Ів. 20:19), зцілення важкохво�
рих і смертельно недужих, одержимих нечисти�
ми духами). Ісус навчав того, як увійти в Царство
Небесне, як спілкуватися з Богом, як молитися,
показуючи все на власному прикладі. Причому
Христос зробив усе, що потрібно для нашого
спасіння, і з нашого боку необхідна тільки віра.
Християнство відрізняється від усіх інших віру�
вань тим, що тільки воно ґрунтується на живому
Христі. Його могила порожня, у всіх же інших
релігіях можна або знайти могили їхніх заснов�
ників – Будди, Мухаммеда, Конфуція – або дату
їхньої смерті. Віра в Христа – єдина, здатна змі�
нити саму сутність, серце людини.

Практичне застосування
Теоретичні суперечки про релігію зазвичай

ні до чого не приводять. Найкращим доказом,
що Ісус Христос є істинним Богом, є оновлене
життя Його послідовників, єдність духу і думок у
жителів найрізноманітніших народів і культур.
Тому кожному з нас варто замислитися над таки�
ми запитаннями:

1. Чи маю я правильне уявлення про Хри�
ста? Чи насправді Він для мене хліб життя, Віч�
ний Бог, двері спасіння? Чи став Він моїм Пас�
тирем? Чи маю я частку у воскресінні і вічному
житті? Наскільки я усвідомлюю, що Ісус – єдина
істинна дорога у вічне життя? І чи є Він для ме�
не Виноградиною, якою я живу і від якої при�
ношу плід?

2. Наскільки моє уявлення про Христа
впливає на навколишніх? Чи свідчу я іншим 
про те, що їхній пошук сенсу життя, чогось віч�
ного, живого та істинного зводиться тільки до
одного – до пошуку Христа? Як часто я свідчу?

3. Що мені потрібно змінити в моєму житті?
Що мені потрібно зробити, щоб мої стосунки 
з Богом були близькими, щоб я сам ріс духовно
і щоб навколишні неспасенні люди захотіли че�
рез моє життя пізнати такого Христа, яким Він
є насправді?

Молитва
Будьте уважні до того, що хтось із учнів за�

хоче покаятися.
Просіть Бога, щоб Він давав нам від Своєї

премудрості, щоб ми безмежно довіряли Йому,
щоб давали простір для дії Святого Духа, спові�
даючись в усіх своїх гріхах і виконуючи Божі за�
повіді. Запропонуйте учням помолитися за своїх
невіруючих родичів і друзів, щоб вони пізнали,
що Ісус Христос – «Бог правдивий і вічне життя»
(1 Ів. 5:20б).
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Принесіть у клас лакмусовий папір, кіль�
ка маленьких склянок (можна пластикових по�
судин) і такі види рідини: сік лимона, воду,
оцет, розчинену у воді соду і мильну воду. Лак�
мус ви можете взяти в загальноосвітній школі.
Якщо вам не вдасться знайти потрібні матеріа�
ли, принесіть на урок грошову купюру і будь�
яку прикрасу з коштовного каменю чи металу
(хоча б обручку).

Історична довідка,
біблійний словник

Кислота – хімічна сполука, що містить во�
день; дає при реакції з основою сіль; забарвлює
лакмусовий папір у червоний колір.

Луг – їдка хімічна сполука, що дає при ре�
акції з кислотою сіль; забарвлює лакмусовий
папір у синій колір.

Лакмус – рослинний барвник, що викорис�
товується для безпомилкового визначення кис�
лотного і лужного середовища. Чим сильніша
концентрація кислоти чи лугу, тим більш насиче�
ним буде колір. Лакмусом просочують смужки
паперу для зручності проведення досвіду (лак�
мусовий папір).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запитайте учнів, чи знають вони, як діє
лакмусовий папір, що таке кислота і луг (осно�
ва). Налийте в приготовлені склянки різні види
рідини. Нехай учні перевірять рідини за допо�

могою лакмусового паперу (не кажіть їм, що це
за речовини). Після експерименту обговоріть,
наскільки складно було визначити, є речовина
кислотою чи лугом (сік лимона й оцет – це кис�
лота, розчин соди і мила – луги, вода лакму�
совий папір не забарвлює). Коли є лакмус, це
завдання нескладне, навіть якщо не знаєш, що
за речовини перед тобою.

Нехай учні висловляться, які труднощі в
них виникають при прийнятті правильних рі�
шень. Наскільки було б добре мати подібний па�
пір, щоб визначати, яке рішення буде правиль�
ним чи до якої поради прислухатися! Поясніть
групі, що лукавий іноді намагається обдурити
нас фальшивими вченнями, але Бог дає нам
необхідні інструменти, щоб визначити, що істи�
на, а що ні.

(При неможливості виконання 1�го варіанту
Вступу, покажіть учням купюру і прикрасу. За�
питайте: «Як можна перевірити, що ці речі
справжні?». Гроші можна перевірити за допомо�
гою розпізнавання водяних знаків, використо�
вуючи спеціальну техніку. На металевих коштов�
ностях стоїть проба, дорогоцінний камінь можна
перевірити в ювеліра).

Робота над темою
Завдання №1
Нехай учні прочитають по черзі 1 Ів. 2:18�29.

За аналогією з дослідом, що проводився на по�
чатку уроку, поясніть, що є речі, які ми обов’яз�
ково повинні знати, щоб визначати, де правда, а
де неправда. Яка користь буде з експерименту,
якщо ми не будемо знати, у який колір забарв�
лює лакмусовий папір кислота, а в який луг?

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Івана 2:18�29; 2 Івана 7�11;
Колосян 2:6�7

Ключовий вірш: «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть,
бувши вкорінені й збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено,
збагачуючись у ній з подякою» (Колосян 2:6�7)

Біблійна істина: Бог закликає нас перебувати у вченні Ісуса Христа й остерігатися
псевдовчень

Мета: а) показати групі небезпеку псевдовчень;
б) розібрати з молоддю, що є вченням Христа і які ознаки псевдовчень;
в) спонукати учнів залишатися вірними істинам Біблії, показати прийоми, 

за допомогою яких можна відрізняти істину від неправди

29
”–Œü

ПОГЛЯД НА СЕБЕ:
ВЧІТЬСЯ РОЗПІЗНАВАТИ

29
”–Œü
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1. Ми повинні знати, що лжевчителі існу
ють (1 Ів. 2:1819,2223,26).

Хоча ми знаємо, що для останнього часу пе�
ред Другим приходом Ісуса буде характерна
особлива активність лжевчителів (Мт. 24:4�5,11,
23�27), поняття «останній час» зовсім не обов’яз�
ково вказує на останні кілька років перед під�
хопленням Церкви. Іван говорить, що лжевчите�
лі були в його дні і будуть приходити в церкву за
всіх часів до Другого пришестя. Коли знаєш, що
ворог існує і що це за ворог, можна бути гото�
вим до його нападу. Так що для християн пере�
бування в незнанні стосовно псевдохристиянсь�
ких релігій небезпечне.

Термін «антихрист», що використовується у
1 Посланні Івана, не стосується політичного і ре�
лігійного керівника, що з’явиться в останній час
(2 Сол. 2:3�10; Об. 13). Це загальний термін для
кожного, хто повстає проти Христа (частинка
«анти» у грецькій мові означає «проти» чи «за�
мість»). Християни також повинні знати, що
лжевчителі можуть проникати в церкву. Тобто,
вони іноді можуть навіть бути членами помісної
церкви, але не бути спасенними (1 Ів. 2:19). Вір�
ний доказ того, що якась людина – лжевчитель,
це коли він проголошує щось інше замість про�
стої Євангелії (2 Кор. 11:3�4) чи що Біблія – од�
на зі сходинок «духовного розвитку». Світ хо�
че, щоб люди приймали всі релігії як «правильні
і правдиві», незважаючи на те, що вони часто
навчають протилежне тому, що записано в Єван�
гелії. Але не варто забувати, що за всіма псев�
довченнями стоїть сатана, щоб «звести, коли б
можна, і вибраних».

2. Ми повинні знати, що на істину нас ске
ровує Святий Дух (1 Ів. 2:2021,27).

Тільки Бог має всю премудрість, і Його Дух
живе в кожному віруючому, щоб допомагати йо�
му пізнавати істину. Біблія називає це помазан�
ням, запечатанням (Еф. 1:13�14; 2 Кор. 1:21�22;
Ів. 16:13�15). Святий Дух хоче керувати нами,
але ми повинні шукати Його і дозволяти Йому
це робити. Доказ того, що Ісус Христос є прав�
да, кожен віруючий носить у собі самому, живу�
чи за заповідями Христовими і отримуючи від
Нього благодать, розраду і підкріплення у вірі.

3. Ми повинні знати: щоб досягти вічного
життя, треба залишатися вірними істинам Ісуса
Христа (1 Ів. 2:2225,2829).

Ми не можемо жити, розвиватися і прино�
сити плід без Виноградини – Ісуса Христа. Щоб
перебувати у впевненості, що ми на правдивій

дорозі, ми повинні постійно перебувати в Ісусі
Христі. Якщо вам іноді важко, підкріплюйте себе
сподіванням на вічне життя з Богом. Борючись
із сумнівами і спокусами та залишаючись вірни�
ми істинам, які залишив Господь Ісус, ми будемо
мати відвагу стати перед Його святим престо�
лом. Пам’ятаючи, однак, про те, що той, хто 
не сповідує, що Ісус є Христос, той є антихрис�
том. Не забувайте про особливе ставлення з
вашого боку до єврейського народу (Рим. 11).
Не величайтеся своєю благодаттю, але будьте в
благоговінні (Рим. 11:20).

Завдання №2
Друге за важливістю завдання в проведен�

ні експерименту – це наявність лакмусового па�
перу. І, звичайно, цим лакмусом є Ісус Христос,
втілене Слово Боже. Проаналізуйте з групою
наведені нижче посилання Святого Письма, щоб
упевнитися, що Христос є істина:

Ів. 1:14,17; 14:6; 18:37; 1 Ів. 5:20; 2 Кор.
11:10; Еф. 4:21.

Завдання №3
Визначивши в досліді за допомогою лакму�

су де кислота, а де луг, яку користь ми можемо
винести? Знаючи про властивості цих речовин,
ми зможемо використовувати їх із користю, уни�
каючи небезпечних для здоров’я реакцій (всі
знають силу сірчаної чи азотної кислоти). Пере�
носячи наш приклад на духовний світ, ми повин�
ні, визначивши помилкове вчення, знати, як по�
водитися з цими лжепророками. Запропонуйте
групі по черзі прочитати 2 Ів. 7�11 і поставте на�
ведені нижче запитання.

� Які неправдиві вчення ви знаєте в наші дні?
Це насамперед ті вчення, що не ставлять

Ісуса Христа на чолі своєї віри. Якщо ви знаєте
свою групу, що вона без осуду до людей сприй�
ме такий матеріал, ви можете підготувати інфор�
мацію про псевдовчення, не для того, щоб пока�
зати, що ваша конфесія найправильніша, а для
того, щоб бути обережними, щоб не відпасти від
Виноградини – Ісуса Христа. Достатньо матеріа�
лу на цю тему ви знайдете в книгах Дж. Макдау�
ела «Ошуканці»(«Обманщики»), «У що вони ві�
рять», Н. В. Порубльова «Гра з вогнем».

� Чому настільки важливе вчення про те, що
Ісус – Бог у тілі? (2 Ів. 7,9)

Якщо Ісус не був Богом, то Його жертви
не було б досить для спокути всього людства,
це не було б доказом Божої любові до нас, Ісус
не зміг би залишатися безгрішним. Якщо Ісус 
не був людиною, це означає, що Йому далекі
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були б наші людські переживання, Він не зміг
би зрозуміти наших страждань, спокус, трудно�
щів і радощів, у Нього не було б тіла і крові.

� На думку Івана, яка небезпека існує в тому,
щоб вірити псевдовченням? (вірш 8)

Ми можемо втратити повну нагороду від
Бога чи духовну основу взагалі, відпавши від
Христа.

� Як ви думаєте, чи досить ви знаєте на підста�
ві Біблії, у що вірите?

На жаль, часто ми виявляємо, що не може�
мо навести якийсь текст із Писання на доказ іс�
тини. Ми не говоримо про суперечки про віру
(1 Тим. 1:3�4; Титу 3:9), а про готовність дати
звіт кожному, хто вимагає у вас пояснення
(1 Петр. 3:15�16; Кол. 4:6). Щоб мати можли�
вість так чинити, необхідно вивчати Біблію. Існу�
вання лжевчителів вимагає від кожного з нас
досліджувати самих себе: у що я вірю і чому.

� Як людина може перебувати у вченні Христа?
Головне в здатності розпізнавати лжевчите�

лів і їхнє неправильне вчення – це перебувати у
вченні Христа. Це означає, що ви повинні на�
стільки зануритися в учення Ісуса, щоб швидко
виявляти помилки, як свої, так і лжевчителів. Що
ж таке вчення Христа? Попросіть учнів записати
посилання Ів. 7:16�36; Вих. 20:1�17; Мт. 5�7
для вивчення вдома. У цих рядках стисло викла�
дається Боже вчення.

� На якому ставленні до лжевчителів наполягає
апостол Іван? (вірші 10�11)

Іван каже віруючим бути пильними і сте�
регтися лжевчителів, тому що вони будуть на�
магатися входити у доми послідовників Христа
і прагнутимуть переконати їх покинути правду.
Іван не каже бути з ними грубими, але водно�
час він «чорним по білому» пише про ставлення
до них.

� Чи припустима для християн толерантність
стосовно інших світових релігій?

Відсутність войовничості і любов до ближ�
нього не мають нічого спільного з толерантним
прийняттям інших релігій – читайте «псевдов�
чень» – як таких. За законами політики люди
зобов’язані виявляти терпимість до всіх релі�
гійних течій. Ми не повинні злословити при�
хильників тієї чи іншої релігії. Разом з тим, ми
повинні твердо дотримуватися чистого Слова
Божого, говорячи про їхню оману і єдину прав�
ду в Ісусі Христі.

Практичне застосування
Роздайте учням копії «Детектора правди».

Він допоможе їм визначати, що істинне в нашо�

му житті, а що є неправдою. Порадьте групі по�
стійно тримати цей листок у своїх Бібліях.

Тепер попросіть групу перевірити свої від�
повіді на домашнє завдання за допомогою «Де�
тектора правди». Чи збігаються відповіді зараз? 

1. Перебування на такій вечірці ніяк не при�
несе слави Ісусу Христу, Біблія і ваші наставни�
ки не оцінять цього позитивно (2 Сол. 1:11�12;
2 Кор. 6:15).

2. Ви повинні бути впевнені, що ці люди
сповідують Ісуса Христа як Господа і Спасителя,
що вони не порушують біблійних позицій. По�
радьтеся з вашими наставниками і будьте дуже
уважні в молитві – що Бог покладе вам на серце:
чи принесе вам це користь чи буде на шкоду

ДЕТЕКТОР ПРАВДИ

1. Перевір через молитву: чи говорить
Бог явно «так»?

Молитва – це не однобічне спілкуван�
ня. Дух Святий живе в нас, і Він говорить
нам різними способами, нагадуючи місця
Писання, спрямовуючи думки для молитви,
рішення, розради (Ів. 14:26; Рим. 8:26�27;
Пс. 9:38�39).

2. Перевір за Біблією: що про це гово�
рить Святе Письмо?

Лжепророки перекручують Біблію (на�
приклад, роблять «новий переклад Біблії», де
навмисно пропускають слова і цілі речення),
щоб придумати вигідне для них тлумачення.
Коли ви зустрічаєте незрозуміле нове вчення
чи не знаєте, як вчинити в якій�небудь ситуа�
ції, перше джерело для пошуку істинної до�
роги – Святе Письмо (Ів. 17:17; Як. 1:21;
Рим. 1:25; 1 Петр. 1:22�25; Пс. 11(12):7�8;
18(19):8�9; 118(119):147�153).

3. Ставлення до Ісуса Христа: чи прино�
сить це Йому славу?

Ісус має бути в центрі вашого життя, Йо�
го роль не має применшуватися якимись док�
тринами. Якщо яке�небудь вчення чи ситуація
принижує Ісуса Христа, применшує Його зна�
чимість, це не є правда (Кол. 1:16�20; 1 Ів.
4:2�3; 5:20; 1 Петр. 4:11; Фил. 2:5�11).

4. Яка думка духовних наставників: чи
вважають вони це істинним?

Не нехтуйте порадами духовно зрілих
людей, прислухайтеся до них (Євр.13:7�9,17;
1 Кор. 11:1�2).
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(2 Сол. 3:1�5; Євр.10:25). Пам’ятайте все сказа�
не про псевдовчення на занятті, і якщо ви почу�
ваєте себе ще неутвердженими у вірі, то краще
відмовтеся від запрошення.

3. Святе Письмо однозначно засуджує цей
вчинок (2 Кор. 6:14�18; 1 Кор. 7:39). Не під�
давайтеся спокусі сатани: Бог не може схвали�
ти цього в молитві, це не принесе слави Ісусу,
а щирі, присвячені Богу наставники ніколи вам
не порадять так вчинити.

Обговоріть з групою за допомогою «Детек�
тора правди» інші питання, що були порушені

протягом уроку. Якщо є час, запропонуйте уч�
ням придумати свої ситуації і проаналізувати їх
за допомогою «Детектора».

Молитва
На завершення заняття попросіть кожного

учня коротко (одним�двома реченнями) помоли�
тися вголос і попросити Божого керівництва в
розпізнаванні істини у своєму житті. Закінчіть
молитву, просячи Божої мудрості для всіх вас,
щоб завжди правильно розпізнавати волю Гос�
пода і йти істинною дорогою.

ІСТИНА
Віднайшов я істину для себе, 
А вона нагадує мені, 
Що вона – як журавель у небі: 
Хтозна чи повернеться, чи ні.

Спростувати слів цих не беруся, 
Знаю: нею треба дорожить. 
Тільки та любов, що у Ісусі, 
Зрадити не зможе ні на мить.

Не залишить нас ні в час розлуки, 
Ні в пітьмі, що застує нам світ. 
Подивися на Христові руки –
У любові обіймають світ.

То ж, напевно, думати нам треба 
В ці останні і тривожні дні:
А любов, як журавель у небі, –
Хтозна чи повернеться, чи ні.

Сергій Рачинець
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Ознайомтеся з усіма посиланнями Святого
Письма, що зазначені в завданнях, а також пере�
читайте урок №5 про визнання гріхів.

Історична довідка,
біблійний словник

1. ТЕРМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРИ
ЧИН ГРІХА:

Незнання, неуцтво – у Біблії грецькою мо�
вою це слово часто ставиться у випадках, коли
мається на увазі ненавмисне незнання (Рим.
1:13; 2 Кор. 6:9), але в інших випадках воно
вважалося гріховним (Еф. 4:18; 2 Тим. 2:23).

Помилка – неправильність у діях, думках.
Вона гріховна для людини, коли вона не пиль�
нувала і дозволила спокусити себе, ввести в ома�
ну (Мр. 13:5�6; 1 Кор. 6:9; Гал. 6:7). За явно
ненавмисні порушення, викликані незнанням,
покарання або не передбачалося взагалі, або на�
кладався штраф (Вих. 21:28�36).

Неуважність, недбальство – недбале став�
лення до своїх обов’язків, у контексті Біблії – до
слів і волі Божої (Повт. Закону 11:32; Іс. Нав.
18:3; Пр. 15:32; 29:15; Мт. 6:24; Євр.2:2�3).

Лінь – відсутність бажання діяти, працюва�
ти; схильність до неробства (2 Сам. 11:1�2; Пр.
6:6�11).

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВИДИ
ГРІХА:

Безбожність – нешанобливість, відступ від
Бога (2 Петр. 3:7; Юди 4)

Неправедність – несправедливість, будь�яка
несправедлива поведінка, невідповідність нормам
праведності (1 Кор. 6:9�10; 2 Сол. 2:8�10).

Беззаконня – безбожні вчинки, порушен�
ня Закону Божого як юдеями, так і язичниками 
(Іс. Нав. 7:15; Рим. 2:12; 2 Петр. 2:8).

Переступити Закон – вчинити навмисний
гріх, злочин, зухвалість (Чис. 14:41; Дан. 9:11;
Мт. 15:2�34; Дії 25:8). Сучасне визначення –
суспільно�небезпечна дія, що порушує закон і
підлягає кримінальній відповідальності.

Бунт – повстання, заколот, протест, непо�
кора, нарікання (1 Цар. 12:19; Пс. 77(78):7�8;
Іс. 1:2; 2 Тим. 3:2�5; Євр.3:8).

Зрада – відступ, дія через обман, віролом�
ність (Іс. 48:8; Єр. 5:11�12).

Розбещення – розпуста, зіпсованість мора�
лі, низький моральний рівень поведінки, стосун�
ків (Буття 6:5; 1 Сам. 2:22�25; Тит. 1:10�11).

Огида, гидота – ідолопоклонство (Повт.
Закону 7:25�26); кровозмішення, гомосексуа�
лізм, скотолозтво (Лев. 18); носіння одягу проти�
лежної статі (Повт. Закону 22:5); приношення в
жертву синів і дочок (Повт. Закону 12:31) чи
тварин з вадами (Повт. Закону 17:1); чарівниц�
тво, ворожіння (Повт. Закону 18:9�12).

3. ТЕРМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НА
СЛІДКІВ ГРІХА:

Неспокій – порушення внутрішнього спокою
(1 Цар. 20:42�43; 21:1�6; Пр. 15:6; Іс. 57:20�21).

Провина – становище того, хто порушує
Закон Божий (Лев. 5:2�4; 6:1�4; Як. 2:10; Рим.
3:19�20; 1 Кор. 11:27).

Розділ Святого Письма, що досліджується: Римлян 3:21�26; 8:1�13; 
1 Івана 3:1�10

Ключовий вірш: «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за
тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха 
й смерти» (Римлян 8:1�2)

Біблійна істина: через Своє Слово Господь відкриває нам, що таке гріх і як його долати
Мета: а) учні повинні усвідомити наслідки гріха, як він впливає на наше життя і стосунки 

з Богом;
б) молодь повинна переконатися, що тільки Ісус, Який заплатив за наші гріхи Своїм 

життям, може визволити нас від гріха
в) допомогти учням знайти ті ділянки свого життя, у яких потрібна перемога над 

гріхом, і визначити конкретні кроки до перемоги

30
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Зло – ворожа Богу позиція, що виявляється
у всіх ділянках життя людини (Буття 6:5; 2 Хр.
12:14; Єр. 13:10; Мр. 7:21�23; 1 Сол. 2:14�16).

Скорбота, лихо – вчинений гріх прино�
сить людині нещастя (Лев. 26:14�41; Пр. 22:8;
Ос. 10:13).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Один в’язень Другої світової війни сказав,
що однією із найгірших мук для нього було носи�
ти той самий одяг, не змінюючи його, день за
днем протягом чотирнадцяти місяців. Це відчут�
тя можна порівняти з тим, коли людина усвідом�
лює, що згрішила, і хоче позбутися гріха, щоб ні�
коли більше його не бачити і не брати участі у
ньому. Це можливо тільки через визнання про�
вини перед Господом, після чого Він змиває наш
гріх. Одне з завдань сьогоднішнього уроку – до�
помогти учням зміцнитися в Господі і позбутися
брудного одягу гріха. Для цього потрібно дізна�
тися, що таке гріх, звідкіля він взявся і які його
наслідки, яке настає покарання за гріх, як до
нього ставитися і як його можна позбутися.

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте разом із групою Рим. 3:21�26 і

8:1�13, а потім поставте учням такі запитання:
� Чи існує на землі хоч одна людина, у якої 

не було б гріха? Чому?
� Що людина повинна робити після того, як

згрішить?
� Що задовольнило Божу святість, яка вимагає

покарання за гріх? (Рим. 3:25)
Після того, як учні дадуть відповідь, прове�

діть цю частину заняття у формі лекції, використо�
вуючи також інформацію з біблійного словника.

Не яблука, що виросли на дереві, роблять
дерево яблунею. Дерево вже є яблунею за своєю
природою, а яблука – лише природні плоди
яблуні. Те ж саме можна сказати про людину –
не те, що ми грішимо, робить нас грішниками, ми
грішники за своєю природою. Кожна людина грі�
шить, бо вона грішна, і всі наші гріхи – це неми�
нучий плід нашої гріховної природи.

Перш ніж ми довідаємося, що нам робити з
нашими гріхами, намагаймося якнайглибше і яс�
ніше дізнатися, що являє собою гріх.

1. Що таке гріх
Гріх, як і смерть, не дуже приємна і приваб�

лива тема для обговорення. Кожен з нас не хо�

тів би думати про себе як про погану і злу люди�
ну. Але Слово Боже говорить, що всі ми є таки�
ми за своєю природою. Прочитайте молоді такі
висловлювання про суть гріха:

Міллард Еріксон: «Гріх – це будь�яка невід�
повідність, активна чи пасивна, моральному Бо�
жому закону. Вона може виражатися в справах,
думках, у внутрішній схильності чи в стані».

Вейн Грудем: «Гріх – це будь�яка моральна
невідповідність моральному закону Бога в дії, у
стані чи в природі».

Басвелл: «Гріх – це будь�яка якість ство�
ріння, що не виявляє святості Творця чи супе�
речить їй».

Попросіть учнів зачитувати посилання Свя�
того Письма, щоб зробити висновки щодо при�
роди гріха:

� 1 Ів. 3:4; Рим. 4:15; 5:12�13 – гріх завжди
має відношення до Божого закону: порушення
Божого закону – беззаконня – є гріх. Незнання
закону не звільняє від відповідальності (те, що
хтось, роблячи злочин, не знав про покарання,
передбачене, наприклад, кримінальним кодек�
сом, не знімає з нього провини, він буде відпові�
дати за законом).

� Вих. 20:3 – гріх містить у собі заміщення
Бога іншими цінностями, людьми, предметами.
Суть гріха в тому, що людина не дозволяє Богу
бути Богом у своєму житті.

� Рим. 14:23 – відсутність віри є гріх.
� Мт. 5:21�30 – гріхом є як беззаконні зов�

нішні дії, так і нечисті помисли.
� Як. 4:17 – знаючи, як вчинити добро, та

не чинити його є гріхом.
� 1 Ів. 5:17 – усяка неправда є гріх.

2. Причини, за яких Бог допускає існуван
ня гріха:

� Право вибору, дане Богом людині, допус�
кає можливість непослуху – гріха. Бог поперед�
жав, що, вибравши зло, людина буде покарана,
але Він не перешкодив цьому вибору (Буття
2:16�17; 3:22; Повт. Закону 30:19).

� Бог вирішив проблему гріха, віддавши
Свого Сина Ісуса Христа на смерть як жертву за
гріх (Еф. 2:14�16; Кол. 2:11�15).

� Знаючи тепер, що є гріх, спасенні люди у
вічності добровільно будуть скорятися Господу,
вибираючи слухняність і святість (Об. 22:1�5).

3. Джерела гріха:
� Бог не є Творцем гріха, бо Він святий і

абсолютно чистий (Повт. Закону 32:4; Як. 1:13;
1 Ів. 3:5).
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� Джерело гріха – сатана (Ів. 8:44; 1 Ів. 3:8).
� Джерело гріха – людина через сатану

(Буття 3:1�15; Мт. 15:18�19; 1 Ів. 3:10).
� Джерело гріха – світ через сатану (Ів.

12:31; 15:18�19; 1 Ів. 3:13).

4. Наслідки гріха
Бунт сатани проти Бога призвів до гріхопа�

діння частини воїнства ангелів. Сатана також
обдурив Єву і спонукав її до гріха, що потім
призвело до гріхопадіння Адама. Цей ланцюжок
спричинив появу гріха в житті всього людства,
що мало катастрофічні наслідки для всього роду
людського і навколишнього світу:

� Адам і Єва втратили спілкування з Богом і
гармонію у стосунках один з одним (Буття 3:8�12);

� людство «отримало» фізичні наслідки грі�
ха: біль у жінки при пологах, праця в поті чола,
хвороби і фізична смерть, зміни в природі (Бут�
тя 3:16�19);

� кожна людина на землі успадковувала грі�
ховну природу Адама (Рим. 5:12�18).

5. Покарання за гріх
«Бо заплата за гріх – смерть» (Рим. 6:23а).

Ця відплата обов’язково буде стосуватися кож�
ної людини. Та продовження цього вірша – «а
дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Госпо�
ді нашім» (Рим. 6:23б). Поки людина не прий�
має Христа і живе в гріху, вона є мертвою у ду�
ховному розумінні. І якщо до моменту фізичної
смерті людина залишається в цьому стані, во�
на входить у вічну смерть (Мт. 25:31�46; Об.
20:12�15).

До віруючого, якщо він у чомусь порушує
заповіді Божі, Бог застосовує такі покарання,
щоб врятувати душу для вічності:

� перешкоди в молитві (1 Петр. 3:7; 1 Ів.
3:19�22);

� відчуття нечистоти, втрата радості, немож�
ливість свідчити про Бога (Пс. 50(51));

� фізичне страждання (1 Кор. 5:1�5).

6. Зцілення від гріха
Тільки Бог може дати цілющий засіб, щоб

ми не відбували вічне покарання за свої гріхи:
Він послав Свого Сина у світ, щоб ми могли
отримати спасіння від цього стану. Спаситель
Ісус Христос один раз заплатив ціну Своєї кро�
ві за наш гріх (1 Ів. 1:7; Євр.7:27). Якщо яка�
небудь людина не визнає себе грішником, то
вона не може бути спасенною (1 Ів. 1:10).

Повторіть з групою етапи визнання гріха з
уроку №5.

Постійне сповідання у гріхах та прагнення
їх уникати вказує на істинне спасіння. Воно влас�
тиве тільки справжнім християнам, і Бог постій�
но очищає тих, хто сповідається у гріхах. Гріх
може і повинен бути переможений силою Духа
Святого. Якщо ми, будучи уже віруючими людь�
ми, грішимо, Господь і Спаситель Ісус приходить
до нас на допомогу як Заступник перед Отцем.
Він відновлює перерване через гріх спілкування
з Отцем після нашого покаяння (1Ів. 2:1).

Завдання №2
Прочитайте 1 Ів. 3:1�10. Допоможіть ва�

шим учням усвідомити, що Іван не каже, що хри�
стияни ніколи не грішать, а що вони не повинні
сприймати у своєму житті гріх як належне. За�
пропонуйте молоді протиставити життя з Госпо�
дом і без Нього. Для цього розділіть учнів на дві
групи, і нехай одна опише життя людини в Хри�
сті, а інша – життя без Христа. Розділіть дошку
на 2 частини, запишіть їхні назви відповідним чи�
ном і записуйте ключові слова (виділені).

Життя в Христі
Усиновлення (вірш 1�2) – Бог усиновляє

нас, коли ми приходимо до Нього як до Спа�
сителя.

Надія (вірш 3) – тільки християнин може
мати справжню надію. «Надія оця» – взаємини з
Ісусом і впевненість у тому, що колись людина
побачить Ісуса віч�на�віч. Надія для християнина
– це не простий оптимізм, а тверда впевненість,
переконаність.

Чистота (вірш 3,5) – входить у життя люди�
ни після того, як Бог омив її Своєю кров’ю.
Справжній віруючий буде прагнути звільнитися
від гріха.

Прощення гріхів (вірш 56) – усі гріхи хрис�
тиянина були прощені і забуті, тепер у нього є
сила, щоб перемогти гріх.

Праведність у Христі (вірш 67) – христия�
нин може бути праведним через Ісуса, що живе
в ньому і допомагає йому служити Богу і жити
згідно з Біблією.

Народження згори (вірш 910) – Бог змінює
саму сутність людини, дає Свого Духа і силу жи�
ти в істині.

Любов (вірш 10) – життя в Христі дозво�
ляє людині по�справжньому любити Бога і
ближнього.

Життя без Христа
Незнання Бога (вірш 1) – людина, яка не знає

і не любить Бога, не приймає і Його дітей.
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Відсутність надії (вірш 3) – невіруюча люди�
на, поки не покається, не має надії на вічне жит�
тя з Богом.

Відсутність чистоти (вірш 47,9) – грішники
не мають чистоти і не можуть досягти її самостій�
но. Вони добровільно грішать, тому що без Хри�
ста не можуть жити праведно. Невіруючі мають
потребу в очищенні від своїх гріхів.

Підпорядкування сатані (вірш 8,10) – неві�
руюча людина є рабом сатани і живе згідно з
його злими і гріховними принципами. Вона про�
тивиться Богу, Який прийшов, щоб знищити
справи сатани.

Відсутність любові (вірш 10) – без Христа
людина не може по�справжньому, жертовно лю�
бити інших.

Отже, спасіння від гріха можливе тільки в
Ісусі Христі. Людина повинна визнати всі свої
гріхи перед Богом, отримуючи від Нього про�
щення й очищення.

Практичне застосування
Якщо гріх привів Ісуса на хрест, то, звичай�

но ж, він жахливий і мерзенний у Божих очах, а
виходить, повинен бути таким і для кожного з
нас. Але чому нас притягує до нього? Та тому,
що сатана робить гріх привабливим, маскуючи
його справжню природу, зваблюючи людей і
приховуючи правду. Також нас притягує до грі�
ха наше гріховне тіло, бажаючи противного ду�
ху (Гал. 5:17).

Кожний, хто називає себе дитям Божим,
повинен знати про гріх, про його наслідки, про

покарання і прощення. Для цього ми повинні
завзято боротися з гріхом, користуючись такими
видами Божої зброї:

1) Слово Боже і віра в Бога – дає сили і по�
трібні знання, щоб не грішити (Пс. 118(119):11;
Еф. 6:16�17; 2 Петр. 1:3).

2) Страх Божий – обмежує гріх (Вих.
20:20).

3) Заступництво Христа – захищає нас від
гріха (Лк. 22:31�32; Ів. 17:15; Євр.7:25).

4) Водійство Духа Святого – перетворює
нас в образ Христа, викриває і наставляє нас на
дорозі правди, допомагає приносити плоди пра�
ведності (Ів. 16:7�11; Гал. 5:16�25).

Самим нам не впоратися з гріхом – це не
під силу жодній людині, що жила, живе і буде
жити на цій грішній землі. Ми можемо тільки за�
мінити один гріх іншим, наприклад гріх пияц�
тва – обжерливістю, гріх блуду – ненавистю до
протилежної статі, наркотики – комп’ютерними
іграми. Але позбутися гріха ми зможемо тіль�
ки тоді, коли станемо на коліна перед святим
Богом, покаємося перед Ним і приймемо силу
Христа для нового життя.

Молитва
Прославте Бога, бо Він святий. Подякуйте

Йому за Сина Ісуса Христа, Який став жертвою
за наші гріхи. Просіть Святого Духа досліджу�
вати наші серця в пошуках гріха і відкрити нам
його, щоб ми визнали наші беззаконня й очисти�
лися кров’ю непорочного Агнця Ісуса Христа.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Підготуйте аркуші паперу і ручки для Зав�
дань №1 і 2 та список занять першоапостольсь�
кої церкви на плакаті.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ 
Вступ

Попросіть молодих людей висловитися, як
часто вони ходять на церковні зібрання, чи вва�
жають їх незамінною частиною християнського
життя. Поговоріть про те, що останнім часом ви�
никла тенденція заміняти богослужіння заняття�
ми в Недільній школі, спілкуванням у малій гру�
пі, відвідуванням молодіжних зустрічей, різними
видами служіння. Наскільки важливі богослужін�
ня, і для кого вони насамперед важливі, – ми об�
говоримо на сьогоднішнім занятті.

Завдання №1
Прочитайте з групою Дії 2:42�47. Якщо

взяти за зразок першоапостольську церкву, що
робили віруючі, згідно з цим текстом? Дайте час
учням записати перелік (попросіть їх нумерувати
пункти). Обговоріть кожен пункт.

1. Перебували в науці апостольській (вірш
42) – коли читається і пояснюється Слово Боже.

2. Перебували в спілкуванні (вірш 42,46б –
коли віруючий може поділитися з іншими тим,

що відбувається в його житті й отримати під�
тримку чи пораду.

3. Ламали хліб (вірш 42) – участь у Вечері
Господній, спомин про жертву Христа, завдяки
якій ми отримали спасіння.

4. Перебували в молитвах (вірш 42) – спіл�
кування з Богом і молитва�прохання.

5. Піклувалися про потреби один одного
(вірш 44�45) – матеріальна турбота про братів і
сестер, справи благодійності.

6. Щодня відвідували храм (вірш 46а) – ре�
гулярно брали участь у богослужіннях у храмі.

7. Вихваляли Бога (вірш 47) – визнавали
Його велич і святість, виражали Йому подяку. 

Зверніть увагу групи, що вирази «ламання
хліба» у віршах 42 і 46 означають різні речі. У
першому випадку говориться про Вечерю Гос�
подню – ламання хліба на спогад про останню
Вечерю Христа, Його страждання, смерть і вос�
кресіння. В другому випадку маються на увазі
спільні трапези віруючих.

Завдання №2
Запишіть на дошці перелік нинішніх сфер

християнського життя. Повісьте поруч список за�
нять першоапостольської церкви. Запропонуйте
групі визначити, які з занять першоапостольської
церкви можуть належати до сьогоднішніх сфер
християнського життя. (Так само ви можете до�
дати сюди інші сфери).

Розділ Святого Письма, що досліджується: Дії 2:41�47
Ключовий вірш: «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але

заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той»
(Євреїв 10:25)

Біблійна істина: Біблія вчить нас, що богослужіння є важливою і невід’ємною частиною
повноцінного християнського життя

Мета: а) показати молоді важливість і незамінність богослужінь;
б) спонукати учнів не пропускати зібрання і не замінювати їх різними видами 

християнського служіння

31
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ВАЖЛИВІСТЬ БОГОСЛУЖІННЯ31
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Сфера християнського життя Заняття першоапостольської церкви

Заняття з розбору Біблії в малій групі
Особисте молитовне життя
Відвідування хворих
Музичне служіння
Загальноцерковне богослужіння

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
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Як ми бачимо, жодна сфера життя христия�
нина, взята окремо, не дає можливості викону�
вати все те, чим займалися віруючі в першоапос�
тольській церкві. І тільки богослужіння включає
у себе всі заняття першоапостольської церкви,
які ми повинні брати за взірець: проповідь Сло�
ва Божого, свідчення, здійснення ламання хліба,
спільна молитва, матеріальна турбота один про
одного через пожертвування, власне участь у
богослужінні, прославлення Бога через молитви,
спів, вірші тощо. Проте інші сфери також важли�
ві, бо доповнюють наше служіння Богу і людям
та на практиці є виявом сутності нашого нового
створіння у Христі.

Завдання №3
Запропонуйте групі проаналізувати випад�

ки недбалого ставлення до служіння Богу, опи�
сані в Біблії, а також їхні наслідки.

Разом зробіть висновок, як ми повинні слу�
жити Богу: вивчати і дотримуватися Його Сло�
ва, віддавати найкраще, виконувати заповіді
Господні, чинити правду і добро, бути покірни�
ми пасторам, керівникам. Усього цього ми може�

мо навчитися, беручи участь у богослужіннях і
перебуваючи в єднанні з народом Божим.

Практичне застосування
Нагадайте молоді значення слова «служіння»

(урок №3). Служіння Богу – одна з форм спілку�
вання з Ним. Служити Живому Богу – не означає
метушливо прислужувати, а слухати уважно Його
і Його Слово, виконувати Його заповіді. Богослу�
жіння призначене насамперед для нас, оскільки
ми отримуємо від нього неоціниму користь. І ми
не повинні недбало ставитися до нашого перебу�
вання перед Господом у Його храмі. Обговоріть
з учнями такі посилання Святого Письма про на�
ше ставлення до богослужіння і Божого храму:

� Ек. 4:17 – ми повинні стежити за своїми
помислами і проведенням часу перед зібранням.
Відвідування церкви, участь у богослужінні не по�
винні бути формальним принесенням жертви. Ми
повинні бути уважними до Божого Слова і дозво�
ляти йому проникати в кожну клітинку нашої сві�
домості, щоб воно змінювало нас і робило все
більше схожими на Ісуса Христа.

� Вих. 3:5�6 – ми повинні з благоговінням
ставитися до Божого храму. Так, пристойні роз�
мови, жарти, обговорення життєвих проблем –
це не гріх, але їх треба залишати за стінами до�
му молитви, щоб ніщо не заважало максимально
наповнитися Божою присутністю.

� Іс. 1:10�18 – ми повинні приходити до Бо�
га зі зламаним серцем. Якщо ми ведемо неблаго�
честивий спосіб життя, ображаємо Бога своїми
вчинками, то нам не принесуть користі ні деся�
тина, ні спів у хорі, ні будь�яке інше служіння.

� Неем. 13:10�12 – ми повинні віддавати
найкраще для своєї церкви. Як часто віруючі дба�
ють про затишок у своєму власному домі, не тур�
буючись про Божий храм (Ог. 1:2�9). Любіть своє
зібрання, піклуйтеся про будинок своєї церкви,
про своїх братів і сестер.

Молитва
Подякуйте Господу за те, що Він дає вам мож�

ливість збиратися разом і вивчати Його Слово.
Попросіть Його допомоги, щоб вам правильно
розставляти пріоритети у своєму житті, віддаючи
належну увагу служінню Йому, перебуванню пе�
ред Його обличчям і настановам та духовному
насиченню на зібраннях.

Чис. 16:1�17 – 
підняли бунт проти
обранців Божих

Чис. 16:18�33 –
поглинуло пекло

1 Сам. 2:12�17,22 –
переступали Закон
Божий, робили огидне

1 Сам. 4:10�11 –
загинули в битві

1 Сам. 13:5�14 – 
узяв на себе 
роль священика

1 Сам. 31:1�4 –
ганебно позбавив
себе життя

Мал. 1:6�8 – зневага,
недбалість у служінні

Мал. 1:9�10 – Бог
не милує, відвертає
Своє обличчя

Мт. 23:23 – 
вибіркове виконання
Божих заповідей

Мт. 23:25 – 
докір і осуд від Бога

Дії 5:1�4,7�9 – лице�
мірство, честолюбство,
нещирість, неправда

Дії 5:5,10 – 
вразив їх Господь
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Подумайте над запитаннями у Вступі. Мож�
ливо, учням буде важко почати розмову, у тако�
му випадку розкажіть їм про своїх знайомих. По�
старайтеся, щоб у групі під час обговорення цієї
теми не виникло почуття осуду стосовно неві�
руючих людей: адже не варто забувати, що самі
ми були не кращими до прийняття Ісуса Христа,
а наше тіло залишається гріховним і донині.

Історична довідка, 
біблійний словник

Сотник – римський офіцер, командир війсь�
кового підрозділу, який нараховував сто чоловік.
Мав досить велику владу і вплив.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Попросіть декількох охочих розповісти
про добрі якості характеру своїх невіруючих
родичів, близьких, знайомих. Чи вважають їх
навколишні «добрими людьми»? Як учні дума�
ють, чи впливають добрі справи цих людей на
їхнє спасіння? Не даючи остаточної відповіді,
перейдіть до розбору теми, що розставить усі
крапки над «і».

Робота над темою
Завдання №1
Попросіть групу прочитати в ролях (5 осіб)

Мр. 10:17�31. Поки вони читають, розділіть дош�
ку на два стовпчики і вгорі першого напишіть
«Багатий юнак». Попросіть учнів охарактеризу�

вати людину, відому нам з Біблії як «багатий
юнак» (Мт. 19:16�22), і запишіть на дошці її ри�
си. Ось деякі з відповідей: визнавав Ісуса як
Учителя; прийшов до Нього за порадою, як отри�
мати вічне життя; виконував Божі заповіді, що
стосуються взаємин з людьми; багатий; хотів
утримати своє багатство; відійшов від Ісуса, не пі�
шовши за Ним.

Тепер нехай охочі прочитають Дії 10:1�8,
21�23,34�48. Запишіть характеристики Кор�
нилія: римський сотник; благочестивий; бояв�
ся Бога і мав постійне з Ним спілкування через
молитву; наставляв свою родину в любові до Бо�
га; подавав людям щедру милостиню; послав за
Петром, щоб дізнатися, як отримати спасіння;
його схвалювали юдеї; отримав спасіння, прий�
нявши Ісуса Христа як Господа.

Поставте групі такі запитання:
� Чим ці два чоловіки схожі?
Знали і виконували Божий Закон, робили

добрі вчинки, вони обоє захотіли дізнатися, що
їм потрібно для спасіння. Бог бачить благочестя
цих обох людей і спрямовує їх до Христа як до
єдиної дороги до спасіння.

� У чому розбіжності цих двох чоловіків?
Багатий юнак був, можливо, дуже доброю

людиною – як більшість людей навколо нас. Неві�
руючі дуже часто кажуть, що не мають потреби в
Ісусі і Його спасінні, тому що і самі не погані: ні�
кого не вбили, не крадуть, не зраджують своїх
дружин тощо. Багатий юнак сподівався на свою
праведність і не був готовий до того, що йому
доведеться чимось жертвувати заради ближньо�
го. Ісус показав йому на причину, що заважала б
юнаку піти за Ним: це його прихильність до ба�

Розділ Святого Письма, що досліджується: Марка 10:17�31; Дії 10:1�8,
21�23,34�48

Ключовий вірш: «Приходь та й іди вслід за Мною, узявши хреста» (Марка 10:21б)
Біблійна істина: Біблія показує нам, що не добрі справи спасають людину, а віра в Христа

і проходження за Ним
Мета: а) переконатися з молоддю, що добрі справи не можуть бути запорукою вічного 

життя з Богом;
б) побачити на підставі Писання, що добрі справи будуть наслідком нашого спасіння, 

але не навпаки;
в) показати учням, що гарантією вічного життя є тільки наша віра і проходження 

за Христом

32
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НЕ ВСЕ ТЕ ЗОЛОТО, ЩО БЛИЩИТЬ32
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гатства. А двом панам служити неможливо 
(Мт. 6:24). Але найголовніше, навіть якщо лю�
ди вважали цього юнака благочестивим, то так
не міг вважати святий Бог, тому що жодне тіло
ділами Закону не виправдається перед Ним
(Рим. 3:19�24; Гал. 2:16). Ми можемо стати свя�
тими тільки через кров Ісуса Христа. Коли ми
йдемо вслід за Ісусом і сповідаємося перед Ним
у своїх гріхах, ми стаємо чистими перед Богом у
Його Єдинородному Сині.

Корнилій був язичником, тобто не нале�
жав до юдейського народу. Він мав чималу вла�
ду: і над своїми римськими підлеглими, і над
юдеями як представник країни�загарбника.
Цілком можливо, що він був забезпеченою лю�
диною, тому що написано, що подавав щедру
милостиню. Принаймні, він не так сподівався
на багатство і не був такий прив’язаний до
нього, як багатий юнак. Корнилій, анітрохи 
не сумніваючись, посилає людей до Петра і,
очікуючи його прибуття й усвідомлюючи важ�
ливість того, що відбувається, збирає не тільки
своїх родичів, а й навіть друзів. Він чує заклик
Божий, звернений до нього через апостола Пет�
ра, приймає Ісуса Христа як Господа і Суддю
для живих і мертвих (Дії 10:36,42). У числі пер�
ших спасенних із язичників він отримує Свято�
го Духа і приймає хрещення.

� Що отримали за свої переконання кожен з
цих двох людей?

Юнак залишився ні з чим: отримавши від�
повідь на запитання, що так його хвилювало,
він відійшов від Христа з великим смутком, та
не захотів піти за Ісусом. Добрі справи не вря�
тували його, він не успадкував вічне життя, бо
не «узяв хреста» Ісуса (принаймні, під час по�
дій, які описані). Шукання Бога також призве�
ло Корнилія до зустрічі з Ісусом, і він пішов за
Ним, отримавши прощення гріхів і вічне жит�
тя. На прикладі багатого юнака ми можемо
зробити висновок, що якби Корнилій не послу�
хався поклику Господа, то також був би по�
збавлений спасіння.

� Що потрібно, щоб успадкувати вічне життя?
Ісус говорить: «Приходь та й іди вслід за

Мною, узявши хреста».
1) Приходь. Для початку треба прийти до

Ісуса, усвідомивши своє безсилля, гріховність,
неможливість спастися своїми власними справа�
ми. Треба відповісти на Його заклик і захотіти
змінитися, покаявшись перед Ним.

2) Іди вслід. Після покаяння треба піти за
Ісусом: мати спілкування з Ним і з Божим наро�
дом, виконувати Його заповіді, слухатися наста�

нов Божого Слова, перебувати у служінні Богу і
ближнім.

3) Узявши хрест. Проходження за Ісусом
може потребувати від нас певних жертв, які ма�
ють бути для нас радістю. Бог не пожалів для
нас Свого Сина і дає з Ним усе необхідне нам
(Рим. 8:32), і ми не можемо чинити по�іншому,
шкодуючи щось узяти від себе, «присвоївши
частину» (Дії 5:2). Ми можемо зазнати переслі�
дувань, але це не буде відвертати істинного
християнина від Бога, а навпаки, буде спонука�
ти його прославляти Творця (Дії 5:40�42; 
1 Петр. 4:13�16).

Завдання №2
Проаналізуйте вчинки деяких персонажів

Біблії, що чинили добре, але не були присвячені
Богу.

� Дії 5:1�10 – збоку можна було подумати,
що Ананій з дружиною зробили добрий вчинок,
пожертвувавши гроші для церкви. Але вони
просто втілювали в життя свій честолюбний
план, що призвів би їх до певної слави.

� Дії 16:16�19 – на перший погляд служ�
ниця робила добру справу, привертаючи увагу
до проповідників Слова Божого Павла і Сили,
але це теж, як і у випадку з Ананієм і Сапфірою,
було не від чистого серця, а заради прибутку.

� 2 Хр. 24:1�4,17�22 – Йоаш, роблячи доб�
рі вчинки, слухався не Бога, а священика Єгоя�
ду, тому після його смерті цар так спокійно убив
сина священика.

� Йони 3�4:1�4 – Йона пішов проповідувати
в Ніневію, не будучи насправді слухняним Богу.
Він виконав Боже веління – Ніневія покаялася,
але в серці Йона був дуже роздратований і за�
смучений цим.

� Дії 19:11�16 – заклинателі не мали перед
собою мети прославити Господа. Можливо, во�
ни з когось і вигнали нечистого духа, але для се�
бе нічого не придбали: ні спасіння, ні слави, ні
влади. Більш того, вони навіть постраждали фі�
зично за своє свавілля.

Практичне застосування
Поміркуйте з групою над такими запитан�

нями:
� Що в наші дні люди ставлять вище за Бога?
Владу, матеріальне багатство, популяр�

ність, роботу, інших людей, турботу про тіло,
самовдосконалення, думку навколишніх.

� Який хрест Ісуса сьогодні можуть нести люди?
Деякі терплять глузування і навіть нена�

висть з боку своїх невіруючих домашніх. Деякі
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переживають найжорстокіші переслідування (на�
приклад, у мусульманських країнах). Але також
хрест Ісуса – це безмовно зносити мінливості
земного життя і славити Бога за те, що Він не за�
лишає нас і завжди допомагає в хворобах,
фінансових труднощах, втратах, невирішених
питаннях тощо.

Молитва
Розділіться на групи по 2�3 особи і подя�

куйте Богу за оновлене життя в Ісусі, за те, що

«ми – Його твориво, створені в Христі Ісусі на
добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми
в них перебували» (Еф. 2:10). Помоліться за
ваших невіруючих близьких, щоб вони усвідоми�
ли себе грішниками і пішли за Господом. Про�
сіть в Бога відкрити кожному з вас, у чому ви 
ще не йдете вслід за Ісусом. Чи соромитеся ви
хреста Ісусового, чи пишаєтеся своїми добрими
справами? «Хто�бо тебе вирізняє? Що ти маєш,
чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чва�
нишся, ніби не взяв?» (1 Кор. 4:7).

Ти купив мене ціною крові,
Щоб від смерті душу врятувати.
І тому в Твоїй, Господь, любові
Хочу я постійно пробувати.

Я спасенний милістю Твоєю,
Цей дарунок з рук Твоїх приймаю,
Кожний день безсмертною душею
В тишині з Тобою розмовляю.

О, яке це дивне спілкування,
Коли Ти торкнешся мого серця,
З уст моїх молитва покаяння
Знову й знову до небес несеться.

Ти мою гріховність відкриваєш,
Від загибелі даєш рятунок,
І на мене Дух Святий зливаєш,
Як святий, небесний подарунок.

Не можливо цього передати,
Як відчувши силу воскресіння,
Всіх відразу хочеться обняти,
Й поділитись радістю спасіння.

Мир небесний груди наповняє,
Вороги всі робляться братами,
Серце знову радістю палає,
Хоч і очі сповнені сльозами.

Хто ще не відчув Його любові,
Вам потрібно з Господом зустрітись,
І обмивши душу в Його крові,
В покаянні перед Ним схилитись.

Він вам дасть надію воскресіння,
Дух Святий вас з небом поєднає,
І живою радістю спасіння
Ваше серце знову запалає.

ЦІНА СПАСІННЯ

Олександр Войтицький
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Дуже часто нам хочеться сказати: «Але ж
він перший почав!». Навіть якщо це так, Ісус ве�
лить нам чинити правильно. Зауважте, це зовсім
не означає, що нашу спробу примирення кривд�
ник сприйме позитивно. Але ми цим виконаємо
Божу заповідь, що значно важливіше і прекрас�
ніше. Деяким людям подобається конфліктувати,
але Христос велить Своїм послідовникам вирішу�
вати конфлікти швидко й остаточно.

Підготуйте невеликі аркуші паперу для гри
«Капітан» у Вступі, Завдання №2 і молитви. При�
несіть кілька симфоній для виконання завдання
«Правильна реакція» у Робочому зошиті.

Історична довідка, 
біблійний словник

Рака – походить від слова, що позначає
«порожній», те ж, що дурень.

Подорожнє – насильницьке примушення
до несення служби на окупантів. В окупованій
країні населення могли примусити постачати
їжу, приймати на постій, перевозити вантажі. У
римську епоху подорожнє означало відстань,
рівну приблизно 1,5 км.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Почніть заняття з гри «Капітан». Нехай кож�
ний уявить, що є капітаном, а група – командою,
яка цієї хвилини перебуває на кораблі, що тоне.
Потрібно вибрати тільки трьох чоловік (це число
може мінятися в залежності від кількості учнів;
воно має складати 60�70% від усієї групи), що
зможуть зайняти місце в єдиній на кораблі шлюп�

ці. Запропонуйте молоді записати імена «врято�
ваних» собі на листок. Коли учні це зроблять, по�
просіть їх проаналізувати, чим вони керувалися,
коли робили свій вибір, хто повинен залишитися
в живих, а хто повинен піти разом з кораблем 
на дно. Швидше за все це пов’язано з особис�
тою ворожістю, яка виникла в результаті якого�
небудь конфлікту або чвар. Зверніть увагу групи
на те, що люди, яких хтось вирішив залишити на
потопаючому кораблі, швидше за все, є в списку
врятованих в іншого учня.

Поясніть групі, що коли ми конфліктуємо
з іншими, то часто думаємо, що життя цих лю�
дей не варте спасіння. Але це, звичайно ж, су�
перечить Божому Слову і Його заповідям щодо
конфліктів.

Робота над темою
Завдання №1
Нехай хтось з охочих прочитає Мт. 5:21�26.

Обговоріть за допомогою запропонованих запи�
тань цей уривок.

Ісус застерігає нас від гніву, коли ми неза�
служено сердимося на братів чи сестер у Христі.
У нашому житті часто так буває, що, розхвилю�
вавшись через свою помилку, ми починаємо
обвинувачувати інших «у всіх смертних гріхах».
У цьому випадку може спрацювати принцип,
описаний у віршах 25�26.

� Чи казали ви іншому християнину слова, які
ображали його чи викликали грубу реакцію у від�
повідь? Чому конфлікт між християнами веде до
серйозніших наслідків, ніж конфлікт християнина з
нехристиянином?

Нехай кілька людей поділяться своїм досві�
дом, розповівши про подібні переживання у
своєму житті. Конфлікти між християнами озна�

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 5:21�26,38�48;
Римлян 12:14�21

Ключовий вірш: «Коли можливо, якщо це залежить від вас, – живіть у мирі зо всіма
людьми!» (Римлян 12:18)

Біблійна істина: Слово Боже закликає нас прагнути до миру з усіма людьми
Мета: а) донести до свідомості молоді, що будь�який вияв агресії порушує наш внутрішній 

спокій і мир із Богом;
б) визначити, як поводитися в різних конфліктних ситуаціях і як реагувати на них;
в) усвідомити важливість любові як головного інструмента при вирішенні конфлікту

33
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чають не тільки те, що ви й інша людина не по�
клоняєтеся і не служите Богу, як має бути, але й
те, що ви перешкоджаєте єдності Тіла Христово�
го в служінні і поклонінні. Також руйнується
свідчення перед невіруючими людьми, що по�
винні дивитися на вас як на взірець для насліду�
вання в поведінці і стосунках.

� Що ми повинні робити, якщо виявляємося в
подібній ситуації?

Ісус говорить, що ми невідкладно повинні
примиритися з братом, тому що це відбивається
на нашому служінні і поклонінні Богу.

� Чому Ісус пов’язує заповідь «не убий» із гнівом?
Гнів – одна з основних причин убивства.

Невирішений конфлікт у будь�який момент мо�
же вийти з�під контролю.

Завдання №2
Нехай інший бажаючий прочитає Мт. 5:38�

46. Зверніть увагу групи на те, що в першому
випадку Христос говорить про конфлікти між
християнами, а тут – про стосунки з невіруючи�
ми людьми. Поставте групі кілька запитань.

� Чому важко любити своїх ворогів?
Це протиприродно для людського «его».

Нам легко любити тих, хто любить нас, робити
добро тим, хто за нього гаряче дякує.

� Як ви думаєте, чому Ісус звелів чинити са�
ме так?

Христос умер за нас, коли ми були ще
грішниками, виявивши до нас любов�агапе. Він
закликає і нас любити та благословляти тих, хто
заподіює нам незручності чи зло і не хоче прими�
рятися. Він хоче, щоб ми молилися за цих людей
і робили їм добро, адже якщо ми вирішуємо конф�
лікти так, як заповів нам Ісус, то ми все більше
будемо відображати характер Бога (вірш 48).
Роздайте учням папір і запропонуйте їм придума�
ти ситуацію, подібну до описаної у віршах 39�41,

щоб вона вирішувалася способом, який заповів
Бог. Відведіть на це 5�7 хвилин, потім зберіть
листочки, прочитайте вголос усі ситуації й обго�
воріть, наскільки підсумок кожної з них відпові�
дає даним віршам.

Завдання №3
Нехай молодь прочитає місце Писання

Рим. 12:14�21 по одному віршеві по черзі. Дай�
те групі трохи часу, щоб кожний подумав над
прочитаним ним віршем. Після цього станьте на
молитву, і нехай кожен учень помолиться за се�
бе і свою групу, щоб у власному житті виконува�
ти те, що написано в прочитаному ним вірші.

Практичне застосування
Попросіть групу відкрити у своїх Робочих

зошитах завдання «Правильна реакція». Корис�
туючись симфоніями, нехай учні спробують
обґрунтувати правильність обраного ними варі�
анту. Якщо для вашої групи це буде занадто
складно, то після виконання завдання поясніть,
якою насправді мала бути правильна реакція
згідно зі Словом Божим, назвавши учням поси�
лання і попросивши їх записати в зошиті.

1. Правильний варіант – д) згідно з Мт.
18:15�17; Рим. 12:17.

2. Правильний варіант – б) згідно з Мт.
18:21�22; 1 Петр. 3:9; Еф. 4:32.

3. Правильний варіант – д) + г) згідно з
Рим. 12:18; Еф. 6:1; Євр.13:1�2.

4. Правильний варіант – в) згідно з Рим.
12:19,21; 2 Кор. 8:21.

Молитва
Запропонуйте молоді написати на листоч�

ках свої досі не прощені образи, а потім при�
нести їх у молитві Господу (відведіть на це близь�
ко 5 хв.). Здійсніть заключну молитву.
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Як викладач ви вже виконуєте заповідь
Христа «навчіть». Ви наставляєте молодих людей
і передаєте їм веління Христа. Просіть Святого
Духа наповнити ваше серце бажанням свідчити
про Христа невіруючій молоді і наставляти їх у
Його істинах.

Складіть невеликий список біблійних поси�
лань, у яких говориться про спасіння, Божу лю�
бов, віру, покаяння, благодать, вічне життя.

Історична довідка, 
біблійний словник

Велике доручення – так прийнято назива�
ти слова воскреслого Ісуса, записані в Мт.
28:19�20.

Учитель – той, хто передає які�небудь знан�
ня іншим. У Біблії вчителями названі насамперед
ті, хто покликаний відкрити людям Божу волю і
привести їх до пізнання істини.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розділіть молодь на 2 рівні команди, нехай
вони сядуть одна навпроти другої. Проведіть
гру: один гравець придумує негативну ситуацію,
починаючи її словами «Ти чув погану звістку?», а
другий, з іншої команди, реагує на неї позитив�
ною в цьому ж контексті – «Так! Але є і гарна но�
вина...»... Якщо команда не придумує гарної но�
вини, вона не отримує очко.

Наприклад:
� Ти чув погану звістку? З завтрашнього дня

піднімають ціни на місцеві телефонні розмови!
� Так, але є і гарна новина! Знижують ціни

на міжміські!

Коли ви захочете завершити гру, попросіть
тиші і скажіть: «Ви знаєте погану звістку? Хрис�
тос більше не ходить по цій землі, тому не може
розповідати про Царство Небесне і закликати
до покаяння грішників». Запитайте, чи знає хто�
небудь, яку гарну новину цьому протиставити? А
гарна новина є та, що Господь залишив Своїм
послідовникам відповідальне доручення свідчити
про Нього всьому світові!

Робота над темою
Завдання №1
Нехай молодь прочитає про себе Мт. 4:17�

23, а потім розіграє сценку. Хтось може сказати,
що Ісусу було легко бути «ловцем» людських душ,
адже Він був Всевидючим Богом і знав підхід до
кожного. Але, як не сумно, це не гарантувало
Йому «стовідсотковий успіх»: аж ніяк не кожний,
кому Ісус проповідував Добру Звістку, присвячу�
вав Йому своє життя.

Як ми знаємо з Писання, через 40 днів піс�
ля Свого тріумфального воскресіння Христос
повинен був піднестися на небо до Свого Отця.
На той час Церкви ще не було, а була невелика
групка учнів, завдяки яким мала утворитися
Церква. І цій маленькій групі Ісус Христос дає
Велике доручення – нести всьому світові Добру
Звістку! Зауважте, не судити грішників, не кри�
тикувати тих, хто спіткнувся, не проклинати від�
ступників, – а поширювати Добру Новину про
спасіння в Ісусі Христі!

Завдання №2
Прочитайте разом з учнями Мт. 28:1�10.

Нехай група дасть заголовок уривкові. Наприк�
лад, «Велике відкриття» – ніколи і ніде більше ми
не зустрічаємо такої події. Воскреслий Христос
недарма першим з’явився жінкам, тому що вони

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 4:17�23; 28
Ключовий вірш: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і

Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, 
Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь» (Матвія 28:19�20)

Біблійна істина: Ісус хоче, щоб ми свідчили про Нього навколишнім і приводили душі 
в Небесне Царство

Мета: а) переконати учнів у важливості виконання і передачі іншим заповідей Ісуса; 
б) спонукати молодь цілком присвятити своє життя Христу і стати «ловцями душ»

34
”–Œü
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були до останнього зі Своїм улюбленим Учите�
лем. І ось тепер – нагорода за любов: вони пер�
шими довідалися радісну звістку про Воскресін�
ня. Зверніть особливу увагу на 3 веління, що
Бог дає жінкам:

1. Перше, що вони повинні були зробити, –
це впевнитися: «Підійдіть, подивіться». Адже,
погодьтеся, ця подія була вельми незвичайною,
але жінки, почувши від Ангела звістку про вос�
кресіння Ісуса, повірили без усякого вагання.
Для того, щоб бути ефективними свідками, ми
повинні уважно досліджувати Слово Боже і, по�
рівнюючи з ним своє життя, переконатися, що
воно живе і діюче (Ів. 5:39; 2 Тим. 3:16).

2. Жінки повинні були поділитися цією
найбільшою новиною з іншими. «Ідіть... і ска�
жіть!» І вони поспішили повідомити цю новину
учням. Дорогою їх зустрічає Сам Господь. Для
того, щоб побачити Божу дію в нашому житті і
переконатися, що Він завжди поруч, ми повинні
йти і діяти.

3. Третє веління – радіти. «Радійте!» – ска�
зав Господь, коли вони квапилися повідомити
чудову новину, яку почули від Ангола. Людина,
що зустріла воскреслого Господа, повинна зав�
жди жити в радості від Його присутності, її біль�
ше ніхто не може розлучити з Христом. І тут вос�
креслий Ісус знову велить жінкам: «Ідіть, пові�
домте братів Моїх, нехай вони йдуть у Галілею,
там побачать Мене». Ми повинні цінувати і збе�
рігати радість спасіння (Пс. 50(51):14).

Завдання №3
Прочитайте Мт. 28:11�20 і поставте групі

такі запитання:
� Що заявив Христос одинадцятьом учням?
Наш Господь, як істинний Цар, заявляє

про те, що «всяка влада на небі й на землі» пе�
редана Йому – Спасителеві всього світу. Час
приниження Христа скінчився, і Бог возвели�
чив Його над усім (Фил. 2:9�11). Присвятивши
життя Йому, ми більше не під контролем гріха
і диявола. Тепер уже Цар Ісус має владу дава�
ти веління Своїм учням і очікувати від них ви�
конання цих велінь.

� Як ви вважаєте, чому одні послідовники Ісуса
«поклонилися» Йому, а «дехто вагався»?

Перед учнями стояв уже не страждаючий
Христос, Який ходив ізраїльським краєм і терп�
ляче зносив усі образи і Якого вони покинули
під час страшних страждань. Перед ними стояв
усемогутній Цар, який восторжествував над
смертю. Тому одні поклонилися Йому, як Царе�
ві, а інші засумнівалися в Його новому станови�

щі. Те, що деякі завагалися, показує нам, що на�
віть у віруючих не завжди буває досить упевне�
ності в Ньому, як у всемогутньому, всесильному
Небесному Цареві.

� Яке веління Христос дає Своїм учням? (порів�
няйте цитати)

Мт. 28:19�20; Мр. 16:15�16; Лк. 24:45�49;
Ів. 15:26�27; Дії 1:4�8.

1) Зверніть увагу: перш ніж сказати
«йдіть», Господь сказав «чекайте». Учні повинні
були прийняти силу від Духа Святого, перш
ніж іти й учити інших. Велике доручення має
починатися з нас самих. Якщо ми самі не стали
свідками дії в нас сили воскреслого Христа, як�
що Слово Боже не є для нас універсальним
підручником, з якого ми здобуваємо всі істини
життя, якщо ми не відроджені і не маємо Духа
Святого, то ми не зможемо виконати Велике
доручення Христа.

2) Далі Христос дає чітке веління: «навчіть
усі народи» (дослівний переклад – «зробіть уч�
нями»). Що означає «зробити учнями»? Це озна�
чає, що потрібно робити те ж саме, що робив
Ісус Христос. Для учнів Христа вже немає об�
меження одним ізраїльським народом, тепер їх�
ня нива – цілий світ! Наші слова і справи, наш
характер навчають людей навколо нас чогось
нового. Чого навчаєте людей саме ви?

3) «... христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Свя�
того Духа». Тут ми бачимо послідовність: спочат�
ку – розуміння, а потім – хрещення. Віра веде до
хрещення, а хрещення підтверджує віру, тому
що ця обіцянка, Заповіт із Самим Богом.

Віра + хрещення в ім’я Святої Трійці при�
водить до найтіснішого життєвого спілкування з
Господом нашим Ісусом Христом. Хто приймає
хрещення, той демонструє, що не тільки вірує в
Христа, але й прагне бути Його послідовником
в усьому, учнем, що підкоряється велінню Гос�
подньому і відкрито сповідує перед Богом і
людьми: я помер для гріха і хочу надалі жити
для Ісуса!

4) «...навчаючи їх зберігати все те, що Я
вам заповів». Ми не маємо права вибирати, які
заповіді виконувати, а які – ні. Слово Боже для
християнина – це не меню, звідкіля можна
щось вибрати для себе. Нам дано веління до�
тримуватися всього, що повелів Христос. Тому
дуже важливо, щоб у кожної людини була Біб�
лія, яка б була їй особистим духовним хлібом
на кожен день.

5) «І ото, Я перебуватиму з вами повсяк�
денно аж до кінця віку! Амінь». Ісус при на�
родженні був названий Еммануїлом (Мт. 1:23),
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що означає «з нами Бог», і Він обіцяє бути з на�
ми до кінця віку, до того дня, коли Сам прийде
судити світ і відновити Своє Царство. Ісус га�
рантує Своїм учням Свою незмінну присут�
ність: Я (Той, Хто має владу) з вами (тими, хто
має доручення) повсякденно до кінця віку. І
цього досить!

Практичне застосування
Незважаючи на те, що вже понад двадцять

століть минуло з тієї пори, як було дано Велике
доручення, воно залишається актуальним і сьо�
годні. Причому настільки актуальним, що іноді
здається, начебто воно було дано нам – христи�
янам останнього часу. Правда, тема благовістя в
християн нашого часу викликає зовсім різну ре�
акцію. Одні вважають, що про це вже нічого й
розмірковувати, тому що в нашій вільній країні
вже немає кому благовістити. Інші впевнені в то�
му, що найголовніше покликання християнина –
доносити Євангелію, підходячи абсолютно до
кожного перехожого на вулиці, не звертаючи
уваги на реакцію людини: цікаво чи не цікаво
співрозмовникові слухати, чи він уже відвідує ін�
шу церкву, чи ні. Для третіх благовістя – це
справа євангелістів, пасторів та інших служите�
лів церкви.

Все це крайності. Ми повинні жити Ісусом
Христом, говорити про Нього для нас має бути
таким же природним, як дихати. Ми, християни
останнього часу, повинні знати, що яким би спо�
собом ми не доносили Добру Звістку до світу,
що гине, ми завжди повинні бути уважними, щоб
самим не виявитися негідними, як про це писав
апостол Павло (1 Кор. 9:27). Живе Слово Бо�
же, що володіє всіма повноваженнями, може і
має діяти не тільки в інших, але й у нас. Розпові�
даючи навколишнім Слово Боже, ми самі повин�
ні жити за цим Словом. А сила Слова в стані
зробити те, чого ніхто з нас зробити не може –
змінити людське серце. Самі ми на це не здатні.
Скільки разів ми намагалися самостійно кого�
небудь змінити, і щоразу зазнавали поразки.

Поставте молоді запитання:
� Яким чином ви можете виконати сьогодні Ве�

лике доручення Ісуса Христа?
Бути сповненим Святого Духа і говорити

про Ісуса Христа навколишнім людям, молитов�
но і матеріально підтримувати різноманітні види
служіння, відвідувати богослужіння в інших міс�
тах і селах, брати участь в євангелізаційних про�
грамах там, де церков ще немає, роздавати чи

залишати євангелізаційні брошури там, де їх
обов’язково прочитають (за обіднім столом, у
приймальнях, у залах чекання тощо).

� Яким має бути наше особисте благовістя?
Дайте учням основні тези (підкреслені) і до�

повнюйте в міру потреби. Також зачитуйте поси�
лання, які ви підготували вдома.

1. Дуже важливо, щоб наше свідчення було:
• живим, підтвердженим особистим досві�

дом; • не тільки теоретичним, але і таким, що
вказує практичне застосування (навчання – це
лише частина життя, але не життя); • зрозумілим,
сказаним на рівні людини, якій ми благовістимо
(використовувати зрозумілі для неї терміни); під
керівництвом Духа Святого; • на основі Слова
Божого; без критики на адресу якої�небудь ін�
шої церкви чи конфесії.

2. Об’єктом нашого благовістя має бути
Ісус Христос. Ми повинні говорити:

• про Його жертовну смерть; • про те, що
Ісус Христос – єдина дорога до спасіння кож�
ної людини; про те, що Ісус є істинний Бог і
Людина; • про владу, дану Христу; • про Його
життя, навчання, страждання, смерть і воскре�
сіння; про Його любов і бажання врятувати за�
гиблих людей.

3. Перешкоди в нашому благовісті:
• страх перед нерозумінням, образами,

глузуваннями; • відсутність сили Святого Духа
внаслідок невідповідності нашого життя Слову
Божому чи занепаду віри; • відсутність нави�
чок: якщо ми ще нікому не повідомляли Добру
Звістку чи якщо робимо це дуже рідко, то,
природно, ми не будемо знати, про що говори�
ти з невіруючими людьми; • бездіяльність, коли
нам здається, що з нас уже досить того, що ми
розповідали – «нехай тепер інші візьмуть участь
в євангелізації»; • незнання, куди запрошувати
людей (багато християни вважають, що запро�
шувати потрібно тільки у «свою» церкву, тоді
як насамперед треба запрошувати людей на
дорогу Христа).

Молитва
Прославте Бога Отця, за те, що Він послав

на землю Свого Сина повідомити нам прекрасну
звістку про Боже Царство. Подякуйте Синові
Його Ісусу, Який обіцяв ніколи нас не покинути.
Якщо ви ще не були виконавцем Великого дору�
чення, то попросіть у Бога прощення, а також
сил і сміливості бути благовісником, «ловцем
душ» для Його Царства.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Ісус дає Своїм учням приклад, як спілкува�
тися з Богом через молитву. У тому, що говорив
Ісус, головне не те, яке слово й за яким порядком
казати. Ця молитва не володіє «чудодійними»
властивостями. Головне – це те, з чого наша мо�
литва складається і наскільки вона щира. Як ви
оцінюєте своє молитовне життя? Чи перебуваєте
ви в спілкуванні з Богом постійно? Це необхідно
не тільки для духовного зростання, але і для виз�
начення Божого напрямку у вашому житті, для
щоденного клопотання за ваших учнів. Домовтеся
зі своєю групою молитися один за одного щодня.

Історична довідка,
біблійний словник

Молитва (євр. тефілла) – навернення до Бо�
га. За допомогою молитви духовно відроджений
християнин отримує можливість спілкуватися з
Богом. Християнин вимовляє молитву і за влас�
ною волею, і за спонуканням Святого Духа (Рим.
8:15,26), Яким він сповнений. Дух Святий ви�
криває нас, нагадує Слово Боже і підтримує нас
(Ів. 14:26; 16:8,13).

Лицемір – людина, що прикриває свої злі
наміри чеснотою, щиросердістю. Це слово при�
йшло з Давньої Греції, де так у театрі називали
актора в масці. У Новому Заповіті цей термін по�
значає невідроджену людину, що обманює саму
себе. Своєю побожністю фарисеї і книжники
вводили в оману не тільки навколишніх, але й са�
мих себе (Мт. 6:2,5). Під їхньою благочестивою
зовнішністю ховалося лицемірство – дух, спря�
мований проти Бога. У цьому полягає небезпека
побожності, що перетворилася на звичку, коли
стирається грань між мнимим і справжнім бла�
гочестям. Людина, що задовольняється лише
зовнішньою релігійністю, підлягає Божому суду 
(Мт. 15:7�9; Лк. 12:1�2).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Попросіть групу подумати над запитанням,
хто їх найкращий друг чи подруга і що їм допо�
могло налагодити стосунки в дружбі. Нехай да�
дуть відповідь усі охочі.

Для добрих, близьких стосунків є одна
дуже важлива умова – це час, який ми виділяє�
мо для спілкування з нашими друзями. Потріб�
но зауважити, що нас ніхто не примушує спіл�
куватися з ними, ми це робимо з радістю. Нам
легко і радісно говорити на різні теми з тими,
кого ми любимо. У віруючого є великий при�
вілей перед невіруючим: він може будувати
дружні стосунки із Самим Богом і спілкувати�
ся з Ним за допомогою молитви через Його
Сина Ісуса Христа. Чи може сьогодні кожен
учасник вашої групи сказати, що його молитов�
ний зв’язок з Богом працює постійно? Чи хтось
часто забуває про цей зв’язок, поки не наско�
чить лихо?

Не дивно, що багато християн духовно
бідні, позбавлені радості, постійно чимось чи
кимсь невдоволені. Це тому, що вони мало
люблять Бога, тому що лінуються молитися. І
хоча про молитву кожен віруючий багато знає
і часто чує на проповіді – ця тема настільки
важлива, що вкрай необхідно звертатися до неї
знову і знову.

Робота над темою
Завдання №1
Обговоріть із групою, що таке молитва. За�

пропонуйте учням дати своє особисте визначен�
ня, чим для них є молитва. Потім доповніть їхні
відповіді таким:

Молитва – це:
� голос людської душі, спрямований безпо�

середньо до Святого Бога.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Матвія 6:5�18; Луки 11:1�4
Ключовий вірш: молитва «Отче наш» (Матвія 6:9�13)
Біблійна істина: молитва є засобом спілкування між людиною і Богом
Мета: а) вказати молоді на надзвичайну важливість молитви; 

б) спонукати учнів розвивати своє молитовне життя, будуючи його на прикладі 
молитви Господньої
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� засіб, що з’єднує людину з Богом, розви�
ває і зміцнює людські стосунки з Ним.

� стан людини, коли вона відкриває свою
душу перед Богом.

� піднесення до Бога прохань людини в Ім’я
Ісуса Христа, сповідання гріхів і подяка Богу за
всі благодіяння.

Завдання №2
Обговоріть з групою на основі Святого

Письма перешкоди для наших молитов.

1. Гріх
Пс. 65(66):18; Іс. 59:2; Ів. 10:31.
Нам іноді буває властиве небажання моли�

тися Богу. Чому це трапляється з віруючими
людьми, з дітьми Божими? Причина полягає в
гріхові. Мета гріха, коли йому дається сприятли�
ва можливість – змусити віруючого жити неза�
лежно від Бога (молитва – це активна співпраця
з Богом). Сатана використовує будь�яку можли�
вість, щоб утримати нас від молитви: через уто�
му, почуття гіркоти чи невдоволення стосовно
Бога чи іншої людини тощо.

2. Неправильне ставлення до людей
Мр. 11:25�26; 1 Петр. 3:7.
Якщо ми неправильно ставимося до людей,

то порушуємо заповіді Господні, тобто грішимо,
і тоді нам потрібно спочатку визнати свої гріхи і
примиритися з людиною, щоб відновити спілку�
вання з Богом.

3. Багатослівність, постійне повторення
Мт. 6:7; 3 Цар. 18:26.
Ісус не засуджує довгі молитви, тому що Він

Сам нерідко проводив у молитві всю ніч, але Він
хоче, щоб наші слова не повторювалися, як якісь
завчені, без вкладеного в них змісту і душевного
ставлення формули.

4. Лицемірство
(Мт. 6:5; 15:1�9; Лк. 18:9�14).
Ісус Христос засуджує лицемірство. У

Своєму зверненні до учнів Він застерігає їх, а та�
кож і нас, щоб ми не молилися, як лицеміри, що
відрізняються вдаваною духовністю і побожні�
стю, а насправді нещирі, себелюбні і жадібні на
похвалу від людей, а не від Бога. Часто в молит�
ві ми можемо повторювати ті самі завчені слова,
якими молимося вже не один рік. Наш Отець
Небесний не хоче, щоб ми перетворювали мо�
литви в якісь поеми, але щоб ці молитви виходи�
ли від чистого серця.

Завдання №3
Прочитайте разом із групою Мт. 6:5�13 і

Лк. 11:1�4. Часто рабини складали молитви для
своїх учнів, щоб ті завчали їх напам’ять. Поба�
чивши, що Ісус часто молиться, Його учні зрозу�
міли важливість молитви в Його житті, тому по�
просили, щоб Ісус навчив їх молитися. Вони
захотіли наслідувати Христа в молитві, тому що
бачили, що перемога над різнорідними спокуса�
ми в Його житті починалася з колін. На прохан�
ня учнів Христос залишив взірець молитви.

� Хто може молитися цією молитвою?
Цю молитву може підносити до Господа

тільки та людина, що стала Божим дитям і при�
святила себе Христу – учень Христа, який добре
знає, про що він каже, тому що він пережив на�
родження згори (Ів. 3). Тільки така людина може
назвати Бога Отцем, кликати Його Царство,
намагатися виконувати Його волю тощо. Помил�
ково думати, що це просто «дитяча» чи загаль�
нонародна молитва. Коли вона промовляється
нещиро, просто як текст, вона не має ніякої дії.

� До кого спрямована молитва?
У молитві, як у будь�якому діалозі, є Той,

до Кого спрямовані наші слова. У цій молитві
Ісус учить, щоб ми зверталися до Бога, як до
Небесного Батька: «Отче наш». Батько завжди
уособлював центр родини, захист, владу. У нор�
мальній родині, де батько є взірцем, діти завжди
почувають себе спокійно і захищено. Слово «От�
че» відкриває нам Бога не як грізного суддю, а
як Отця, Який любить нас.

� На які складники можна розділити молитву?
Що в ній має завжди бути?

Прославлення. Важливо визнавати Бога
Тим, Ким Він є: святий, всемогутній, Творець
неба і землі, Володар наших життів.

Сповідь. Гріх створює перешкоду між нами
і Богом. Гріхи потрібно визнавати і позбавляти�
ся від них. Ми повинні бути щирі з Богом в усьо�
му: і в жалі через незроблені добрі справи, і в
сповіданні у гріховних думках і діях. При цьому
ми зауважуємо, що непрощення з нашої боку –
також дуже небезпечний гріх.

Подяка. Ми повинні згадувати численні Бо�
жі благословення, коли стоїмо перед Господом,
і дякувати за кожне з них. Подяка підготовляє
ґрунт для наступних благословень.

Прохання. Це слово дослівно переклада�
ється як «прохання про благовоління». Інакше
кажучи, це означає просити в Бога про що�
небудь. Ваша молитва може і має містити певні
прохання, але вона не має ставати «списком по�
купок». У наших проханнях важливі і такі момен�
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ти, як навернення до Бога з проханням зрозу�
міти Його Слово (Пс. 118(119):34) чи звільнити�
ся від пригноблення іншою людиною (Пс.
118(119):133�134).

Клопотання. Молитва за інших – необхідна
частина будь�якої молитви. Господь Ісус Христос
щодня продовжує клопотати за нас перед Отцем
(Євр.7:25). Юрби невіруючих людей навколо
нас, хворі і страждальці мають потребу в наших
молитвах.

Прочитайте Мт. 6:14�15.
� Як має відбуватися християнське прощення?
Діти Божі повинні прощати гріхи один одно�

му завжди, як тільки з’являється в цьому потреба,
щоб, гніваючись, вони не грішили. Ми повинні так
прощати людям, як прощає нам Бог (Мт. 6:15).

� Що може заважати прощенню?
Себелюбність, гордість, недружелюбність,

ворожість, бажання маніпулювати людьми, бунт
проти Бога.

Практичне застосування/Молитва
«Моліться ж так...» – навчав наш дорогий

Спаситель Ісус Христос Своїх учнів. Що ж Ісус
вклав у це веління? У цій молитві Він вимовив
слова, фрази, висловив думки, що повинні стати
ключовими в молитві кожного християнина. Ми
повинні розвивати ці теми у своїх молитвах по�
стійно. І коли ми будемо брати за взірець молит�
ву Господню, ми охопимо все те, що Бог хоче
почути від нас. Якщо ви як учні Христа хочете
навчитися щиро і глибоко молитися, підтримую�
чи безупинний зв’язок з Богом, то просто прочи�
тати яке�небудь керівництво буде недостатньо,
потрібно почати практикувати молитву у своєму
житті щодня.

Розділіться на групки по 2�3 особи і по�
моліться за принципом, як Христос учив Своїх
учнів, охоплюючи всі теми, які ви розібрали на
занятті.

Говорить Бог до мого серця, 
А я, на жаль, не розумію.
Для мене іноді здається, 
Воно від болю розірветься, 
Тому молюсь Йому, як вмію.

Без боротьби я хочу жити, 
Дороги легкої шукаю, 
Проблеми хочу сам рішити, 
До неба чайкою злетіти, 
Та тільки крил, на жаль, не маю.

Тому до Господа молюся.
«Почуй мене, – благаю щиро. –
Візьми від мене, мій Ісусе, 
Страждання, болі і спокуси, 
Наповни серце моє миром».

А Він мені говорить інше: 
«Візьми свій хрест і йди за Мною, 
Бо якщо ти страждаєш більше, 
Тоді душа стає добріша,
А віра робиться живою».

Терпіння в мене вже немає, 
Дорога важкою здається, 
Та боротьбу Він посилає
І знов до мене промовляє: 
«Терпіння в боротьбі дається»

Багатства хочу я земного, 
Втекти від горя і нещастя, 
А Він говорить: «Знай, нічого 
Тут на землі немає твого, 
Бо тільки в небі твоє щастя».

БОЖИЙ ГОЛОС

В Його руках – моє майбутнє, 
Тому я з Ним бажаю ЖИТИ!
Він знає все, Він скрізь присутній.
І я свої життєві будні 
Йому лиш хочу доручити.

Олександр Войтицький
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Попередня підготовка, 
рекомендації до проведення заняття

Сьогодні ви будете розбирати дуже цікаве
питання. Про безшлюбність як про стан повної
присвяти Господу в наш час говорять мало. Це
частіше називають словами «не склалося». Ваша
мета – спонукати молодих людей цілком віддати
це питання в руки Божі, побоюючись самим вер�
шити свої долі, щоб уникнути гірких помилок.
Будьте готові до того, що після заняття деякі уч�
ні можуть підійти до вас, щоб обговорити їхні сі�
мейні проблеми. Моліться, щоб Господь дав вам
мудрості. У разі потреби підійдіть з учнями до
братів для з’ясування заплутаних питань.

Повторіть урок №15.

Історична довідка, 
біблійний словник

Невинність, незайманість – стан людини,
яка не вступала в інтимні стосунки, цнотливість. У
1 Кор. 7:36�38 Павло говорить саме про невин�
ність (дівчина): якщо хто вважає непристойним у
своєму віці залишатися безшлюбним, то не згрі�
шить, якщо жениться (вийде заміж).

Скопці, євнухи – чоловіки, які різними
способами позбавлені здатності до створення
сім’ї; використовувалися як стражники в гаремах
і як управителі при царських дворах (Ест.
2:3,14; 4:5; Дії 8:27�39).

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Запропонуйте учням уявити себе полуни�
цею чи картоплею. З яким продуктом вони зна�
ходять у собі більше подібності? Попросіть їх
розділитися на 2 групи відповідно до асоціації:
«полуниці» – в один бік, «картоплини» – в другий.
Тепер попросіть охочих відповісти, чому вони

обрали той чи інший продукт. «Картопля», при�
міром, може сказати, що вона непримітна, але
просто незамінна в раціоні людини. «Полуниця»
може навести таку асоціацію, що вона любить
робити людям приємне, несподіване, корисне, 
а може, вважає себе дуже привабливою. Заяви
можуть бути найнесподіванішими. Коли молодь
сяде на місця, зробіть такий висновок: однознач�
но не можна сказати, що краще – картопля чи по�
луниця, у кожної свої переваги і недоліки. Біблія
не говорить, що краще: шлюб чи безшлюбність,
але вона стверджує, що обидва ці стани будуть
благословенні, якщо людина перебуває в них з
Божої волі і з правильних мотивів.

Робота над темою
Завдання №1
Нехай група прочитає подумки 1 Кор. 7.

Попросіть молодих людей заповнити таблицю в
Робочому зошиті. Після закінчення роботи обго�
воріть кожен пункт.

1) Шлюб: Переваги.
Інститут шлюбу було створено Богом. Це

був Божий задум для людей: «І поблагословив їх
Бог, і сказав Бог до них: “Плодіться й розмно�
жуйтеся, і наповнюйте землю...”» (Буття 1:28).
Таким чином, Ним були задумані інтимні стосун�
ки і народження дітей. Як же тоді взагалі в Пи�
санні говориться про безшлюбність? Це стало
наслідком гріхопадіння: ми втратили зв’язок з
Богом, перестали бачити Його. Прихід Ісуса
Христа відновив це спілкування, а станом без�
шлюбності можна це спілкування примножи�
ти. Шлюб – це прекрасний задум для чоловіка і
жінки, якщо він відбувається з волі Божої й у
Господі. Ще один аспект шлюбу – сам Агнець
Ісус Христос вступить у шлюб зі Своєю Нарече�
ною – Церквою (Еф. 5:31�32).

Розділ Святого Письма, що досліджується: 1 Коринтян 7
Ключовий вірш: «Нехай тільки так ходить кожен, як кому Бог призначив,

як Господь покликав його» (1 Коринтян 7:17а)
Біблійна істина: Біблія говорить, що для кожної людини Бог визначає її покликання:

одружуватися чи залишатися безшлюбним
Мета: а) розібрати з молоддю на основі Писання переваги шлюбу і безшлюбності; 

б) спонукати молодих людей цілком довіряти своє життя Господу в питанні шлюбу
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2) Безшлюбність: Переваги.
В часи Старого Заповіту безшлюбність не

тільки не була популярною, але навіть це було
негативним станом. Про чоловіка, що не одру�
жувався чи не мав дітей, в ортодоксальній
юдейській вірі говорили, що він «убив своє по�
томство». Тому Христос у своїх словах про без�
шлюбність говорить: «Хто може вмістити, нехай
вмістить» (Мт. 19:12). Бог до приходу Ісуса Хри�
ста ніколи ще не був таким близьким грішній лю�
дині, тому в нас з’являється можливість також
присвятити Йому все своє життя, тіло і любов у
тому числі.

3) Шлюб: Недоліки.
«Мінуси», можливі в шлюбі, не є мінусами

самого шлюбу як інституту Божого, але тими
проблемами, з якими неминуче зіткнеться люди�
на з грішним тілом (тобто, всі ми), вступивши в
шлюб. Стосунки між чоловіком і дружиною ви�
магають своїх особливих обов’язків, аналога
яким немає в звичайних стосунках між братами
і сестрами (щоденна праця з формування ніжно�
сті і взаєморозуміння, спільний бюджет і курс
життя, фізична близькість, виховання дітей,
стосунки з батьками чоловіка і дружини). І саме
ці стосунки, враховуючи ще і стосунки з навко�
лишніми людьми, можуть викликати додаткові
труднощі, яких позбавлена людина, що не всту�
пає в шлюб. Сімейні турботи, які не тільки не
погані, але навіть заповідані Богом (1 Тим. 5:8),
позбавляють можливості цілком і повністю від�
даватися на служіння Господу. Для сімейної лю�

дини буде неправильним залишити дружину і ді�
тей на піклування родичів чи батьків і виїхати в
далеку Африку, Індію чи на Північний полюс
для благовістя чи іншої праці для Бога. Всту�
паючи в шлюб, подружжя, як чоловік, так і дру�
жина, бере на себе певні зобов’язання, яких
має дотримуватися протягом усього спільного
життя. Також шлюб не визнає «дослідів»: «Якщо
вона мені не підійде, просто розлучуся». Причи�
на для розлучення Ісусом зазначена тільки од�
на – перелюб (Мт. 19:9), і то на підставі Писан�
ня можна зробити висновок, якщо людина, яка
згрішила, залишається жити в перелюбі і не ка�
ється. Тому в питанні вибору супутника життя
треба бути дуже обережним і уважним до волі
Божої: помилки несуть із собою багато додатко�
вих страждань.

4) Безшлюбність: Недоліки.
Стан безшлюбності приносить із собою

свої труднощі: тому що Бог створив людей різ�
ностатевими, у чоловіків і жінок є обопільний
потяг. Звичайно, сатана і гріховна плоть не упус�
тять свого шансу в подібному стані і будуть ата�
кувати свідомість людини, яка не вступила в
шлюб, нечистими думками. Зазвичай це тра�
пляється з більшістю молодих людей, і з цим тре�
ба боротися силою Божою (згадайте урок №15).
Але якщо людина відчуває, що не може за своєю
натурою залишатися безшлюбною, що її природ�
не бажання постійно присутнє у ній, вона з чис�
тою душею може просити Господа про супутни�
ка життя.

Шлюб Безшлюбність

Переваги

Оберігає від розпусти, розпа�
лення; дає радість інтимних сто�
сунків; найближче єднання двох
людей; можливість мати дітей

Менше тілесних мук; стан безшлюб�
ності можна «спробувати» (адже він
завжди передує шлюбу!) – чи готові ви
до повної присвяти Богу; більше мож�
ливостей для служіння Господу; при�
свята Богу не тільки духу, але й тіла

Недоліки

Тілесні муки; неможливість
«спробувати» стан шлюбу: якщо ви
зважилися в нього вступити, це
має бути на все життя; обтяженість
сімейними турботами, менше мож�
ливостей присвячувати себе на
служіння

Зваба блуду, спокушування стрима�
ністю
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Практичне застосування
Поставте молодим людям такі запитання:
� Чи знаєте ви людей, які не вступили у шлюб,

незважаючи на те, що вже знаходяться в солідному
віці?

� Чи знаєте ви про них, що вони спеціально
присвятили себе для Господа?

� Чим такі люди відрізняються від тих, хто не од�
ружився, хоча й хотів цього?

Люди, що не вступили в шлюб, але не при�
святили себе Господу, зазвичай скаржаться на
свою «долю». Ми не маємо можливості проаналізу�
вати, чому Бог саме так розпорядився їхнім жит�
тям чи яка їхня поведінка призвела до стану без�
шлюбності – це завжди індивідуальний випадок.
Але одне можна твердо сказати: той, хто присвя�
тив себе Господу за Його волею, дуже задоволені
своїм становищем. Те, що інші черпають у шлюбі,
він заповнює спілкуванням з Господом, великими
можливостями служіння (апостолу Павлові ніколи
було нудьгувати в його неймовірних місіонерських
подорожах!), спілкуванням з іншими віруючими.

� Які вказівки дає Слово Боже стосовно родин,
де хтось із подружжя невіруючий?

Ця родина освячена Богом, віруюча люди�
на не повинна залишати іншу.

� Що має на увазі апостол Павло в 1 Кор. 7:29�51?
Якщо ми порівняємо ці його слова з віршем

5, стає зрозумілим, що апостол говорить про те,
що насамперед усі наші думки мають бути спря�
мовані на Христа, на очікування Його Другого
пришестя, а шлюб не повинен витісняти чи замі�
няти собою ці спрямування.

� Що апостол Павло говорить про другий
шлюб?

За Словом Божим він можливий у двох ви�
падках. Перший треба проаналізувати досить

глибоко: «А як хоче невіруючий розлучитися,
хай розлучиться, – не неволиться брат чи сестра
в такім разі, бо покликав нас Бог до миру» 
(1 Кор. 7:15). Ця ситуація може бути розв’язана
подвійно. Якщо невіруючий чоловік (дружина)
вимагає розлучення, віруюча людина не повин�
на влаштовувати скандалів і чинити перешкоди,
а відпустити того у мирі. Однак якщо невірую�
чий чоловік (дружина) не чинить перелюбу і 
не вступає в повторний шлюб, то віруючий по�
винен чекати на нього, також не вступаючи в
шлюб з іншою людиною (Мт. 19:9; 1 Кор. 7:11).
Якщо ж невіруючий після розлучення всту�
пив у повторний шлюб (що є актом перелюб�
ства), то віруючий вільний у виборі: або всту�
пити в повторний шлюб, або залишатися так 
(1 Кор. 7:26�28).

Другий випадок – це смерть дружини (чо�
ловіка); тоді людина вільна вступати в повтор�
ний шлюб з віруючою людиною, однак Павло
вважає за краще залишатися вже безшлюбним
(1 Кор. 7:39�40).

Підбийте підсумок. Щодо деяких життє�
вих ситуацій, які стосуються шлюбу, є чіткі за�
стереження у Святому Письмі, і ми не повинні
порушувати Слово Боже. В інших випадках ми
повинні керуватися словами «Нехай тільки так
ходить кожен, як кому Бог призначив, як Гос�
подь покликав його».

Молитва
Помоліться з молоддю за те, щоб кожен з

вас прагнув виконувати волю Божу у всіх сфе�
рах життя, а особливо – у питанні шлюбу. Про�
сіть Святого Духа спрямовувати вас, щоб не ро�
бити гірких помилок, а жити в чистоті і святості
як у шлюбі, так і в стані безшлюбності.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Іноді здається, що всі люди знають слова
Христа «не судіть». Однак лише деякі усвідом�
люють, що вони означають. Цей заклик Ісуса
спрямований проти лицемірного осудливого
ставлення до людей, яке ранить та ображає їх.
Але тут не засуджується розважливість і аналіз
неправильних дій людини. Пам’ятайте, що ви
будете засуджені так само, як самі судите ін�
ших. Той, хто не засуджує, не буде засуд�
жений сам. Той, хто прощає, буде прощений.
Хто дає – отримає. Більш того, той, хто щиро і
щедро робить добрі справи, отримає благосло�
вення з надлишком. Тому, коли розглядаєте
провини іншої людини, робіть це з правильним
ставленням. Ніхто не досконалий, і хоча хтось
може мати більш видимі проблеми, ваше влас�
не «око» ще не цілком чисте від «заскалок» чи
навіть «колод».

Можливо, цей урок буде важкий для ви�
кладання. По�перше, багатьма фразами з На�
гірної проповіді, особливо з її частини про
осуд, люди звикли спекулювати. Фраза «не су�
діть» стала крилатою для тих, хто закликає бу�
ти лояльними до всіх видів релігії і навіть до
того, що засуджується Біблією, наприклад, го�
мосексуалізму. Цією фразою також дуже легко
виправдовувати свою лінь і навіть гріхи. Іноді
дуже важко провести грань між критицизмом і
щирим відстоюванням правди. Вашим учням
може бути важко побачити цю різницю. Мо�
літься за те, щоб Бог дав вам мудрості, коли ви
будете проводити це заняття.

Підготуйте невелику барвисту коробочку
чи конверт, невеликі аркуші цупкого кольоро�
вого паперу. Напишіть на картках ситуації,
подані у Вступі. Принесіть на заняття кілька
симфоній. Підготуйте красиві аркуші паперу,
з малюнком чи фігурно обрізані (приблизно
формату А�5).

Історична довідка,
біблійний словник

Судити – оцінювати що�небудь, визначати
правду, зважувати факти і дійти якогось вис�
новку, висловлювати яке�небудь судження; роз�
глядати справу в судовому порядку, а також у
громадському суді; засуджувати, докоряти, зви�
нувачувати.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Розділіть учнів на 2�4 групи і дайте кожній
по одній картці із ситуацією. Попросіть учнів
визначити, чи порушила людина заповідь Ісуса
«Не судіть, щоб не суджено й вас», і обґрунту�
вати свою думку (ви можете додатково приду�
мати інші ситуації).

1. До вас дійшли чутки, що лідера молоді
бачили в кафе з молодою дівчиною (а він одру�
жений). Ви дзвоните своєму другу з молодіжної
групи і повідомляєте йому цю новину.

2. Ваша подруга дуже зухвало одягаєть�
ся. Ви не робите їй ніяких зауважень, тому що
не впевнені, чи не здається і ваш гардероб ко�
мусь недостатньо скромним.

Розділ Святого Письма, що досліджується: Луки 6:37�42; Римлян 2
Ключовий вірш: «Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте,

щоб і вас не осуджено; прощайте, то простять і вам. Давайте – і дадуть вам; мірою
доброю, натоптаною, струснутою й переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви
мірою міряєте, такою відміряють вам» (Луки 6:37�38)

Біблійна істина: Ісус закликає нас не засуджувати людей, а насамперед стежити за собою
Мета: а) спонукати молодь любити ближнього і не засуджувати людей; 

б) вказати молодим людям на те, що перед тим як викривати іншого, вони повинні 
переконатися в тому, що зроблять це з любов’ю, і проаналізувати своє життя на 
наявність подібного гріха;

в) показати учням, що суд належить Богу і що їхня критика може обернутися
проти них самих

37
”–Œü

НЕ СУДІТЬ37
”–Œü
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3. Ваш друг підробляє тим, що продає си�
гарети в кіоску. Він не слухає ваших зауважень,
не сприймає викриття, тому ви звертаєтеся до
лідера молоді, розповідаючи йому ситуацію.

Поговоріть трохи з групою про те, що во�
ни знають про суд і осуд. Чи доводилося їм ко�
го�небудь засуджувати? А може, вони самі ко�
лись були засуджені кимсь зі своїх друзів? Що
вони при цьому відчували? Вони, напевно, по�
мічали, що коли судиш іншого, то завжди дума�
єш, що ти маєш рацію, але коли судять тебе, то
спадає на думку інше: «яке вони мають право
судити, адже вони нічого не знають про моє
життя – якби знали, то не осуджували б!».

Робота над темою
Завдання №1
Запропонуйте учням прочитати Луки

6:37�42. Цю заповідь «не судіть» добре знали
юдеї. Рабини неодноразово попереджали лю�
дей, щоб вони не судили інших. «Хто прихиль�
но судить свого сусіда, – говорили вони, – то�
го прихильно буде судити Бог. Ну, а якщо вже
Бог почне судити вас, тоді начувайтеся». З
історії народу Ізраїля ми це добре знаємо! Але
самі фарисеї не дотримувалися цієї заповіді,
коли засуджували Христа, вважаючи Його
«невідповідним» для себе. Адже Він їм пропо�
нував не таке царство, яке б їм хотілося, і за�
кликав не до тієї праведності, якою вони хва�
лилися. Зараз навряд чи є людина, яка не була
б винна в тому, що вона когось неправиль�
но осудила, і навряд чи є така людина, яка б
не постраждала від неправильного судження.
Та, проте, абсолютно очевидно, що навряд чи
яка�небудь інша з заповідей Христових пору�
шується так само часто.

Поставте групі запропоновані запитання.
� Чому ми не маємо права судити іншу людину?
1. Ми ніколи не знаємо всіх фактів життя

людини і її мотивів. Відомий рабин Гіллель
сказав колись: «Не осуджуй людину доти, доки
ти сам не побуваєш у її становищі чи в тих же
обставинах». Є такий камінь – лабрадор. На
перший погляд він здається зовсім непривабли�
вим, схожим на шматок звичайнісінького май�
же непрозорого мармуру. Але варто його по�
вернути в руках – відбувається маленьке чудо:
коли на певний зріз лабрадору потрапляє світ�
ло, в глибині каменя спалахують сині вогники.
Так і люди: вони можуть здаватися неприваб�
ливими, тому що ми їх не знаємо. Але в кожній
людині є щось гарне. Ми повинні не судити
про людину за зовнішньою привабливістю, а

шукати в ній приховану красу. «Бог обрав
Церкву, як чисту діву із середовища язичників
(2 Кор. 11:2). Якщо ми замислимося над цим і
уявимо собі: хто ця Церква? Церква – ми з ва�
ми: і я, і ти, і всі наші друзі... Ми всі грішні, в
усіх нас недоліки, ми всі значною мірою зіпсо�
вані, – як же Бог міг на нас подивитися і обра�
ти, як чисту діву? Справа в тому, як Бог на нас
дивиться, Він бачить можливість краси, що у
нас є, бачить у нас те, чим ми можемо бути, і
заради того, що Він бачить, Він нас приймає»
(Антоній Сурожський).

2. Людина навряд чи може бути безсто�
ронньою у своїй оцінці. Нас часто підхоплює і
несе інстинктивне і безрозсудне ставлення до
людини. Тільки зовсім неупереджена людина
має право судити і виносити рішення, а такої
на світі не існує. Лише Одному Богу відомі всі
таємниці і спонукання людської душі (Дії 15:8),
тобто виходить, що тільки Бог може судити.

� Який урок хотів дати Христос, кажучи про
заскалку і колоду?

Тут Христос засуджує наше лицемірство.
Уявіть собі, що у вашому оці насправді колода.
Ну і як вам з нею ходити? Вона вам не зава�
жає? Чи ви вже звикли? Вам здається, що ви
гарно виглядаєте, що ніхто не помічає вашого
каліцтва? А може, люди, які дивляться на вас,
просто соромляться вас викрити, тому що ви –
лідер молоді, вчитель Недільної школи, відпові�
дальний за євангелізаційне служіння? Чи дума�
ють, що раз колода вам не заважає, то навіщо
тривожити вас. І раптом ви помічаєте в оці
свого брата заскалку! І ця трісочка починає вас
нестерпно дратувати! Христос говорить таким
людям: «Лицеміре, вийми перше колоду із
власного ока, а потім побачиш, як вийняти за�
скалку з ока брата твого!». Згадайте, навіть як�
що невелика смітинка потрапить на вашу кон�
тактну лінзу (якщо ви їх носите) чи на лінзу
мікроскопа, то ви нічого не зможете розгля�
нути крізь неї. Але, на жаль, наша гріховна
природа насамперед намагається помітити
недоліки іншої людини, а не свої. Ісус Христос
навчає, що ніхто не має права засуджувати ін�
ших, якщо сам має гріх (Ів. 8:7).

� Як можна мати розважливість, не будучи при
цьому лицеміром чи несправедливим суддею?

Викриття часом необхідне, але тим, хто
хоче викрити, насамперед треба замислитися
про власний стан, про свій спосіб життя. Якщо
ви хочете допомогти іншій людині, то повинні
подбати про те, щоб ваші слова були допомо�
гою, а не осудом, були виявом любові і турбо�
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ти, а не вашого почуття переваги, щоб вони
зробили доброчинний вплив, а не остаточно
принизили людину.

Завдання №2
Попросіть групу прочитати разом Рим.

2:1�24 і 8:1�17 і виписати в таблицю вчинки,
які Бог засуджує і які Бог виправдовує.

За своєю природою людина схильна порів�
нювати себе з ким�небудь, кого вона вважає гір�
шим за себе, щоб виправдати саму себе. Афе�
рист може зневажати п’яницю, який у свою
чергу почуває свою перевагу перед убивцею
тощо. Але коли ми засуджуємо інших, то тим са�
мим показуємо, що здатні розрізняти зло, тобто
в нас є совість. Вона засуджує і нас, коли ми
робимо щось погане. Усі люди мають совість,
Бог використовує її для того, щоб привести лю�
дей до покаяння. Однак совість ні в якому разі 
не повинна використовуватися нами для того,
щоб засуджувати інших.

Практичне застосування
Учнем Христа вас робить не праведність

вашого життя, а тільки Спаситель Ісус Христос.
Роздайте учням аркуші паперу і запропо�

нуйте їм записати правила Святого Письма, які
вони повинні знати і виконувати їх, якщо захо�
чуть викрити кого�небудь у його гріхові. Обго�
воріть кожен пункт і прочитайте на нього поси�
лання в Біблії. Нехай молоді люди вкладуть ці
аркуші у свої Біблії чи повісять удома на вид�
ному місці.

Роздайте учням по кілька маленьких кольо�
рових аркушиків. Нехай кожен напише 2�3 осо�
бам записки, у яких попросить прощення за те,
що колись, можливо, засуджував їх. Своє ім’я
можна не підписувати. Тепер нехай молоді люди
складуть листочки, напишуть на них ім’я того,
кому адресована записка, і покладуть у барвисту
коробочку. Коли всі закінчать, роздайте записки
«за адресою».

Молитва
Прославте Бога, бо Він святий. Подякуй�

те Йому за те, що Він є не тільки справедли�
вим Суддею, але і люблячим вашим Небесним
Отцем. Просіть Господа, щоб Він визволив вас
від гріха осуду.

Вчинки, 
які Бог засуджує:

Вчинки, 
які Бог виправдовує:

ПРАВИЛА ВИКРИТТЯ

• Якщо ти хочеш когось викрити, почни
з молитви: Бог підготує ґрунт для майбутньої
розмови і відкриє тобі, чи гідний ти зробити
це викриття (Як. 5:16; Рим. 14:10�13).

• Бог для кожного віруючого є як Суд�
дею, так і люблячим Отцем (Рим. 8:15).

• Перед тим як допомогти вирішити яку�
небудь проблему іншому, виріши її у своєму
житті; після цього будь таким же твердим
проти зла в самому собі, як і проти зла в ін�
шому (Лк. 6:41�42).

• Якщо ти хочеш викрити людину, пере�
вір себе: чи спонукає до цього твоя любов до
неї (2 Кор. 2:1�8).

• Коли хочеш викрити когось, подумай,
приведе це людину до покаяння чи до озлоб�
лення (2 Кор. 7:8�12).

• Не забувай, що коли ти викриваєш ко�
го�небудь, то і сам підлягаєш такому ж осуду
Божому (Луки 6:38б).

• Не засуджуй людей за їхні гріхи, кра�
ще вкажи їм на Того, Хто не має гріха, і допо�
можи їм стати Його дітьми, щоб отримати
праведність (Фил. 3:8�11)!
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Іноді ми забуваємо, що життя за Золотим пра�
вилом «нехай кожен дбає не про своє, але кожен і
про інших» вимагає зусиль, тому що йде врозріз із
людською природою. Ми часто прагнемо насампе�
ред забезпечити свої потреби. Але коли ми стави�
мо інших людей на перше місце незалежно від їх�
нього до нас ставлення, це означає, що ми чинимо,
як Христос. Якщо часом це буває важко зробити,
згадайте, що перед вами людина, за яку була про�
лита дорогоцінна кров Христа, і поставте її на пер�
ше місце, начебто ви ставите Самого Ісуса.

Красиво оформіть на великому ватмані Зо�
лоте правило. Приготуйте ілюстрації людей, що
дотримуються яких�небудь правил (школяр, що
переходить дорогу по «зебрі»; люди, що стоять
на червоне світло світлофора; будівельник у кас�
ці на будівництві; можна написати будь�яке гра�
матичне правило тощо). Підготуйте також один
малюнок, де хтось чинить за Золотим правилом
(людина, що жертвує гроші чи відкриває іншому
двері, яка допомагає жінці чи поступається міс�
цем бабусі). Покладіть його під решту малюнків.

Домовтеся з охочими про те, щоб підготувати
на наступний раз солодкий стіл (солодощі, посуд,
напої), а також за можливістю прикрасити клас.

Історична довідка,
біблійний словник

Співбойовник – соратник, помічник у якій�
небудь діяльності.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Покажіть учням малюнки по одному. Нехай
група визначає, які різні правила вони ілюструють

(правила дорожнього руху, безпеки, орфографії
тощо). Останнім покажіть малюнок, що ілюструє
дотримання Золотого правила і запитайте, яке
правило виконується тут. Умовтеся називати
закон турботи про інших «Золотим правилом».

Робота над темою
Завдання №1
Прочитайте по черзі по одному віршеві

Фил. 2 і поставте групі запропоновані запитання:
� Яка головна думка Золотого правила?
Золоте правило говорить про ставлення

Ісуса до людей, Який залишив славу неба, в об�
разі раба зійшов на хрест, прийнявши ганебну
смерть, щоб викупити людство. Все це Він зро�
бив, бо піклувався про нас: «А коли обмив ноги
вам Я, Господь і Вчитель, то повинні й ви один
одному ноги вмивати» (Ів. 13:14). Ми повинні в
усьому наслідувати Христа, і також у турботі
один про одного. Тільки дбаючи про інших, ми
можемо зростати в повний вік Христа. У Золото�
му правилі мовиться про принцип, який має ке�
рувати нашими стосунками з усіма людьми. Ми
повинні практикувати Золоте правило у всіх
сферах нашої діяльності, це процес, що триває
все життя.

� Як можна з’єднати Золоте правило з ученням
Христа про любов у Мт. 22:39?

Якщо з’єднати воєдино ці два правила, то
виникає досконалий закон людських стосунків.
За своєю людською сутністю ми не можемо лю�
бити своїх ворогів так само, як любимо близьких
і рідних, тому що це неприродно і неможливо
для людей, а іноді навіть вважається неправиль�
ним. Але коли ми приходимо до Бога з каяттям 
і отримуємо нове серце, коли довідуємося, які
нечисті ми перед Богом, а Він полюбив кожного
з нас, незважаючи на наші гріхи, то ми можемо

Розділ Святого Письма, що досліджується: Филип’ян 2
Ключовий вірш: «Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших.

Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі!» (Филип’ян 2:4�5)
Біблійна істина: Христос закликає нас піклуватися один про одного, наслідуючи Його
Мета: а) звернути увагу молодих людей на те, що коли ми ставимо інших на перше місце, 

то наслідуємо Христа; 
б) визначити конкретні практичні кроки, як учні можуть застосовувати Золоте 

правило турботи один про одного

38
”–Œü

ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО38
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докласти зусиль для того, щоб незалежно від
учинків людей, від образ, поганого ставлення до
нас чи заподіяної шкоди бажати їм тільки най�
вищого блага. Любов у розумінні Бога – це 
не іменник, а дієслово, це дія, спрямована на
ближнього. Якщо ми любимо навколишніх, то
будемо горіти бажанням допомогти в їхніх по�
требах, поділитися останнім, яким би неактуаль�
ним це в нашому світі не було. Божа любов бу�
де спонукати нас до турботи про інших.

� Про які два види самовідданості говориться у
Фил. 2:3?

1) Не робіть нічого підступом або з чванли�
вості.

2) В покорі майте один одного за більшого
від себе.

Хто вважає життя змаганням, у якому він
повинен отримати всі призи, той завжди буде ба�
чити в інших людях ворогів чи, щонайменше, су�
перників, конкурентів, яких потрібно «прибрати з
дороги». Егоїзм неминуче веде до приниження і
навіть знищення інших. Але сила християнської
любові тримає нове створіння у злагоді – це та
добра воля, та доброзичливість, яка ніколи не дра�
тується і завжди хоче добра для інших. Вважати
інших вищими за себе – завдання майже нездійс�
ненне для невіруючих і завдання не з легких для
християнина. Наше людське «его», наше самолюб�
ство категорично проти такого ставлення до се�
бе. Воно вимагає самовираження, визнання і по�
чуття переваги над простішими, недосвідченими,
неосвіченими чи залежними від гріха людьми.
Але нас до смиренності закликає Сам Бог Ісус
Христос, Який добровільно принизив Себе зара�
ди любові до нас, дав владу простим смертним
переслідувати Себе, знущатися, убити...

Завдання №2
Проаналізуйте з групою, як виконували Зо�

лоте правило персонажі, згадані в наведених
нижче посиланнях.

� Мт. 15:30�38 – Ісус задовольняв духовні і
фізичні потреби людей, які приходили до Нього
за допомогою.

� Лк. 10:30�37 – милосердний самарянин
безкорисливо задовольнив усі потреби людини,
яка постраждала від розбійників.

� Дії 9:36�42 – Тавіта піклувалася про най�
беззахисніший прошарок населення – про вдів.

� 2 Кор. 8:1�5 – Церкви македонські, незва�
жаючи на складне матеріальне становище і пере�
слідування, жертвували для святих навіть біль�
ше, ніж могли.

� Фил. 2:19�22 – Тимофій щиро піклувався
про филип’ян, служив Павлові, як рідному бать�
кові, шукав не своєї вигоди, але того, що до впо�
доби Ісусу Христу.

� Фил. 2:25�26,29�30 – Епафродит любив
филип’ян, уболівав, що вони хвилювалися через
його хворобу, ризикував своїм життям, щоб по�
служити Павлові в його потребах.

� Кол. 4:12�13 – Епафрас піклувався про
своїх братів і сестер, незважаючи на велику від�
стань між ними.

Практичне застосування
Про Золоте правило, як і про любов до

ближнього, легко говорити, але на практиці не ко�
жен сповідує ці істини. Ми останнім часом занури�
лися у свої проблеми, забули про безкорисливе
служіння один одному, часто шукаємо власної ви�
годи. Але Господь від нас не вимагає нічого тако�
го, що ми б не могли виконати Його силою: «Я все
можу в Тім, Хто мене підкріпляє, – в Ісусі Христі»
(Фил. 4:13).

Подумайте над конкретними кроками, як
можна виконувати Золоте правило у своєму
житті (запропонуйте всім учням висловитися з
кожного пункту):

� у сім’ї;
� у церкві;
� у своєму виді служіння;
� у навчальному закладі (на роботі);
� з невіруючими друзями;
� у громадському транспорті;
� на вулиці.

Молитва
Прославте нашого Господа Ісуса Христа за

Його любов до всього людства. Просіть Бога,
щоб Він дав вам сили виконувати всі Його запо�
віді, включаючи Золоте правило.
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Попередня підготовка,
рекомендації до проведення заняття

Підготуйте копії тесту «Ви можете бути
впевнені, що є учням Христа, якщо...» для кож�
ного учня. Для повторення і закріплення вивче�
ного матеріалу підготуйте по 2�3 запитання з
кожного пройденого уроку. Випишіть їх на окре�
мих листочках.

Наприклад:
� Чи говорить Біблія, що звертатися до лікарів –

це гріх? У чому була проблема царя Аси?
� Який біблійний вірш відповідає істині «Хри�

стос хоче, щоб ми були світлом у цьому світі»? Як
можна втратити духовну солоність і яскравість?

Будьте готові доповнювати чи виправляти
відповіді молодих людей, але більше спонукайте
це робити інших учасників групи. Якщо мож�
ливо, підготуйте невеликі пам’ятні сувеніри для
кожного учня. Прикрасьте клас, де проходять
ваші заняття. Попросіть помічників прийти рані�
ше, щоб підготувати все до чаювання.

БІБЛІЙНА ТЕМА НА УРОЦІ
Вступ

Попросіть одного чи двох охочих поділи�
тися найбільш важливими для них пунктами з
їхньої «Особистої інвентаризації». Обговоріть з
учнями, наскільки важливо всім своїм життям –
обстановкою в кімнаті, поведінкою на вулиці і
вдома, мовою – свідчити про Ісуса Христа і про
те, що ми є Його учнями.

Робота над темою
Завдання №1
Роздайте учням копії тесту «А ти – учень

Христа?» і попросіть відзначити кожен пункт
позначками П (правда), Н (неправда), М (мож�
ливо).

Ви можете бути впевнені,
що є учнем Христа, якщо...

_ Ви регулярно відвідуєте богослужіння.
_ Ви любите Бога і хочете більше пізнавати
Його.
_ Ви засуджуєте друга, який згрішив.
_ Ви не засуджуєте людей, що неправильно
вчинили, а говорите їм про біблійний підхід.
_ Ви нікому не говорите про свою віру, щоб
нікого не образити.
_ Ви вважаєте, що люди знають, що ви хрис�
тиянин, оскільки на вашому рюкзаку христи�
янський значок.
_ Ви допомагаєте тим, хто потребує допомоги.
_ Ви несете служіння в церкві.
_ Ви молитеся вранці, ввечері і перед їдою.
_ Ви уникаєте зустрічей з людиною, що вас
образила чи яку скривдили ви.
_ Ви намагаєтеся не залишатися наодинці з
молоддю вашого віку протилежної статі, щоб
не давати приводу для спокуси.
_ Ви дружелюбні з усіма.
_ Ви регулярно читаєте Біблію.

Завдання №2
Розкладіть підготовлені запитання на столі

написаним униз. Запропонуйте по черзі витяга�
ти білет і відповідати на запитання. Налаштуйте
всю групу, що це обговорення допоможе кожно�
му з них закріпити вивчене.

Молитва
Після чаювання подякуйте Господу за час,

дарований Ним для вивчення Його заповідей,
за те, що багато корисних знань набули і учні, і
ви. Після цього вирушайте з групою на моли�
товну прогулянку (див. обкладинку). Ключовою
її темою буде виконання заповідей Христових і
благовістя.

Ключовий вірш: «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб, – чи
прийду я й побачу вас, чи й не бувши – почув я про вас, що ви стоїте в
однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську» (Филип’ян 1:27)

Біблійна істина: Біблія закликає нас будувати життя на Христі і виконувати Його заповіді
Мета: а) повторити біблійні заповіді і принципи, що вивчалися протягом цього циклу занять;

б) допомогти учням визначити, як вони можуть використовувати вивчене, щоб більше 
любити Бога і служити ближнім
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