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Велике доручення Ісуса Христа (Матвія 28:18�
20) є завданням для Церкви. Замислимось над сло�
вами цього Господнього повеління: «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». Буквальне значення цих слів таке –
«йдіть і зробіть усі народи Моїми учнями». Кожен
християнин є учнем Ісуса Христа та Божим служи�
телем. Тож його невід’ємний обов’язок – придбан�
ня учнів для Господа, допомога невіруючим в прий�
нятті викупної жертви Христа.

Перед вами посібник, призначений для біблійно�
го навчання молоді (18�25 років). Навчаючи моло�
дих людей християнських істин, ми виконуємо Ве�
лике доручення Христа, тому що допомагаємо їм
народитись згори і стати зміцненими у вірі христи�
янами.

Уроки курсу ми об’єднали під загальною назвою
«Як виховати в собі характер Христа». Сподіває�
мось, що ці заняття допоможуть вам і вашій молоді
уподібнитися до Божого Сина – Ісуса Христа.

Молодь: 
майбутнє починається сьогодні

Які проблеми хвилюють сьогоднішню молодь?
Чим живуть молоді люди, до чого вони прагнуть?

Їх багато що турбує: це і взаємини в родині, й умін�
ня знайти вірне рішення у тому чи іншому питанні, і
отримання професії, і збудування кар’єри, і вибір су�
путника життя, і набуття християнського характеру, і
питання добробуту та багато іншого.

Усі молоді люди – різні. Вони відрізняються не
тільки зовні, але й внутрішнім духовним світом, на�
строєм, соціальним статусом.

Молодь 18�25 років умовно можна поділити на мо�
лодших і старших. 18�20�річні ще багато в чому за�
лежать від рішень дорослих (батьків, викладачів), а
20�25 річні – в більшості живуть незалежним дорос�
лим життям. У багатьох з них є власні сім’ї, діти, і во�
ни повинні піклуватися не лише про них, але й про
батьків, які вже старіють. Багато з них уже працю�
ють за спеціальністю або посіли певні посади в со�
ціальній структурі суспільства.

На відміну від дітей і підлітків, яких постійно спо�
нукають до навчання і духовного зростання, молодь
робить це свідомо. Вона потребує духовного вдос�
коналення, зростання у Христі та зміцнення віри без
примусу. Багато хто з молоді виконує відповідальне
служіння в церкві і повинен приймати важливі рі�
шення не тільки для розв’язання особистих про�
блем, але й щодо християнського служіння. Вони
розуміють свою відповідальність перед Богом і цер�
квою, тому вимогливі не тільки до інших, але й,
насамперед, до себе. Їх поведінка вже позбавлена
юнацької імпульсивності, нестриманості. Навпаки,

вона характеризується продуманістю, виваженістю
вчинків. В розумовому аспекті молодь вже володіє
навичкою систематичного мислення, може аналізу�
вати і систематизувати те, що відбувається. Молоді
люди здатні мислити абстрактними категоріями, і
це дає їм можливість по�справжньому прийняти
жертву Ісуса Христа. Багато хто приймає Ісуса Хри�
ста як особистого Спасителя у віці до 18 років. Мо�
лоді люди все більше покладаються на свою віру і,
приймаючи рішення, спираються на особистий ду�
ховний досвід.

У молодих людей сформована власна система цін�
ностей і вони живуть відповідно до неї. Моральні
стандарти у цьому віці вже практично встановлені.

Молодь потребує зміцнення основ віри, подаль�
шого духовного вдосконалення. Молоді люди
досліджують Біблію, щоб навчитися застосовува�
ти біблійні істини у повсякденному житті, вчаться
молитися, спілкуватися з Богом та свідчити іншим
про спасіння. Їхні вчинки відзначаються більшою
зрілістю і серйозністю.

Чому саме мала група?

Більшість церков сьогодні усвідомлює необхід�
ність змін у роботі з молоддю, шукає нові шляхи і
методи роботи з молодими людьми. Дуже багато
молодіжних лідерів свідчать про те, що найбільш
ефективним методом є робота в малих групах. Оче�
видним є той факт, що 80% молоді приходить до
церкви завдяки роботі малих груп.

З історії християнської церкви ми знаємо: ран�
ньохристиянські церкви мали дві провідні форми
богослужіння – в храмі і спілкування по домах в не�
великих групах: Дії 2:46; 5:42; 20:20. Так само роз�
вивався євангельський рух не лише у нас, в Украї�
ні, але й у всьому світі: через вивчення Біблії, мо�
литву та спілкування в невеликих групах. Досвід
сьогодення показує, що найбільш зростаючі єван�
гельські церкви примножуються завдяки спілку�
ванню і навчанню в церковних чи домашніх малих
групах. На спільних церковних богослужіннях біль�
шість молодих віруючих є пасивними слухачами,
тоді як в малій групі кожен з них може активно бра�
ти участь в обговоренні, молитві, дослідженні текс�
тів Святого Письма, співі.

Саме в малій групі молодь навчиться застосовува�
ти біблійні істини на практиці. У домашній групі з
вивчення Біблії молоді люди зможуть виявити хрис�
тиянську любов до братів і сестер у Христі, навчать�
ся підтримувати дружні стосунки, обмінюватись
думками про прочитане в Святому Письмі і разом
шукати біблійні істини. Спільно вони зможуть зна�
ходити різні шляхи подолання нагальних проблем,
вислуховуючи точки зору інших, визначаючи єдино
правильний вихід із складних ситуацій.

Вступ
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Зазвичай, в малій групі створюється атмосфера
довіри. Якщо такі спілкування проходять вдома, то
біблійні заняття стають подібними до дружніх зу�
стрічей за чашкою чаю.

У малій групі молоді люди навчаться брати
участь у спільній молитві, а також молитись у не�
великих групах та індивідуально. У невимушеному
дружньому оточені вони розвиватимуть свій моли�
товний дар.

Структура посібника 
«Як виховувати в собі 
характер Христа»

Посібник, що пропонується, складається з Книги
лідера, який проводить заняття, та Робочого зошита
учня.

На початку кожного уроку подається біблійна істи�
на. Пам’ятайте про те, що молоді люди повинні знай�
ти її під час біблійного дослідження, а не отримати
готовою, як вона, зазвичай, повідомляється дітям.

Біблійна істина являє собою біблійне твердження,
яке не потребує доведення. Це твердження може вмі�
щати доктрину, попередження, обітницю Бога, запо�
відь для виконання в житті або приклад для насліду�
вання. Біблійна істина «червоною ниткою» проходить
крізь усе заняття і з’єднує всі його складові в єдине
ціле. Ви – лідер і повинні, насамперед, самі усвідом�
лювати істину, яка пропонується, дотримуватись її в
своєму житті, щоб потім донести вашій групі. Молоді
люди, побачивши, що ця істина стала зрозумілою для
вас, зможуть також навчитися розуміти і застосову�
вати її у власному житті.

Обов’язково обговоріть мету, поставлену на почат�
ку уроку. Мета розкриває і доповнює біблійну істину,
вона спрямована на конкретні кроки, які повинні
здійснити молоді люди.

У розділ «Попередня підготовка, рекомендації що�
до проведення заняття» увійшов матеріал, який до�
помагає викладачеві визначити головні ідеї уроку,
зосередити увагу на окремих фрагментах Святого
Письма, де, на думку автора, можуть виникнути
труднощі. Тут також вміщено рекомендації автора
щодо проведення заняття.

У наступному розділі, «Розбір ключового вірша
уроку», вміщена інформація, що стосується вірша,
запропонованого для вивчення. Обґрунтовується
його вибір, а також коротко пояснюється зміст від�
повідно до вибраної біблійної істини. Ми пропонує�
мо групі вивчити його напам’ять.

У розділі «Історична довідка, біблійний словник»
ми вмістили інформацію, яка стосується історично�
го фону, на якому розвиваються біблійні події уроку.

Ми зібрали і опрацювали інформацію, взяту з різ�
них довідкових матеріалів та коментарів. Тут вона
подається в стислій та лаконічній формі, містить по�
відомлення, які будуть необхідні вам під час заняття.
Також подано пояснення біблійних імен, термінів,
понять та застарілих (церковнослов’янських) слів,
які зустрічаються в нашому перекладі Біблії.

Розділ «Біблійна тема в уроці» складається з кіль�
кох підрозділів: вступ, робота над темою (власне бі�
блійна історія або розбір, дискусія), застосування.

Щоб захопити увагу групи, ми пропонуємо вам ви�
користати різні типи початку уроку.

У циклі є: предметний урок, оповідання, рольова
гра, проблемні ситуації з життя молоді, статті з пре�
си або енциклопедичні відомості, листи тощо. Така
різноманітність методів робить уроки неординарни�
ми та цікавими.

Для роботи над темою пропонуємо вам створити
дискусійні групи. Така форма допоможе молодим
людям висловити свою точку зору, почути думку ін�
ших, поміркувати над проблемною темою.

Застосовані методи – біблійний розбір, досліджен�
ня, питання�відповіді, робота в малих дискусійних
групах, моделювання проблемних ситуацій, рольові
ігри – допоможуть вам зробити цей розділ захоп�
люючим для молоді.

Розділ «Практичне застосування» є логічним
завершенням роботи над біблійною темою. Без
практичного застосування заняття має вигляд ін�
формаційного повідомлення. Ваша група знайшла і
визначила біблійну істину під час роботи над темою,
а тепер ви повинні скерувати учнів на застосування
цієї істини в практичному житті. Молоді люди мають
визначити для себе, як їм тепер чинити у тій чи іншій
ситуації, знаючи про біблійне вирішення цього пи�
тання або проблеми.

Бажаємо рясних Божих благословень і щиро спо�
діваємося, що цей курс допоможе вам у підготовці і
проведенні біблійних занять у малій групі з вивчен�
ня Біблії.

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

Відділ Біблійного навчання
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно вивчіть місця Святого Письма зі щоденно�
го читання, а також опрацюйте всі посилання, над
якими працюватимете під час заняття. Особливу
увагу зверніть на дослідження життя і служіння Ісу�
са Навина: Вих. 17:9�14; 24:13; 32:17; Чис. 13:8, 16�
25; 14:30; 27:12�23; Повт. Зак. 31:1�8; Єг. 1:1�9�16;
6:1�25; 8:30�35; 10:1�28; 11:12; 14:1�5.

Ісус Навин є прикладом людини цілком відданої
Богові. Він бачив Божу участь у долі ізраїльського
народу під час його виходу із землі рабства: коли
розступилися води Червоного моря, і народ по сухо�
му пройшов на протилежний берег, коли Мойсей
одержав Закон на горі Сінай і багато іншого. Навин
бачив життя і служіння «Божої людини» – Мойсея і
розумів важливість особистого спілкування з Богом.

Якщо простежити весь життєвий шлях Ісуса Нави�
на, стане зрозуміло, як Бог виховував цю людину і
яку мету мав щодо нього. Із раба, який, напевно,
страждав у «ярмі єгипетському», потім слуги при
Мойсеї Бог зробив керівника, пастиря, що введе на�
род до Краю Обіцяного. Звідки Ісус черпав мудрість?
Від Бога. Він любив Бога, і серце його «цілком було
віддане» Господу. Віра Навина була живою, тому
Господь так дивовижно благословляв його: тільки
він і Калев змогли увійти до Краю Обіцяного, а поко�
ління рабів навіки залишилось у пустелі.

Опрацюйте карту військових походів Ісуса Навина і
схему «Штурму Аю» (див. Робочий зошит) – тут вид�
но, як виявилася мудрість і кмітливість військового
начальника Ісуса Навина.

Подумайте над тим, як ви проведете час молитви
(див. відповідний розділ). Можливо, всі бажатимуть
взяти участь у заключній молитві.

Посилання, які будуть досліджуватися під час уро�
ку, запишіть на окремих листочках, щоб роздати
учасникам обговорення.

Було б непогано завершити спілкування чаюван�
ням. Дружні взаємини зав’язуються саме в невиму�
шених умовах, за чашкою чаю.

Розбір ключового вірша уроку
Пояснюючи підбір біблійного вірша (Єр. 29:11),

скажіть, що він розкриває біблійну істину – Бог ста�
вить мету перед кожним з нас. Бог має наміри, тоб�
то плани, задуми щодо людини. Наміри Бога завжди
на благо (на добро). Більше того, вони приносять
людям майбуття і надію. Головне – захотіти побачи�
ти наміри, плани Божі, а потім виконати їх.

Історична довідка, біблійний словник

Книга Ісуса Навина починається з тих подій, якими
закінчується Повторення Закону. Ізраїльтяни розта�
шувались станом на Моавських рівнинах і чекають
Божого повеління увійти, нарешті, в Обіцяний Край і
заволодіти ним. Мойсей – вождь Ізраїля – помирає
на горі Нево (Повт. Зак. 3:23�27; 32:48�52).

Перед тим Бог повелів йому передати керівництво
Ісусу Навину. Бог двічі говорив про це своєму вірно�
му слузі (Повт. Зак. 3:28; 31:23). Мойсей виконав це
повеління (34:5).

Ісус Навин «наповнився духом премудрості». Він
став готуватись до переходу через Йордан.

Ісус Навин мав терпіння чекати і слухати голос Бо�
жий і не помилитись у своєму очікуванні.

Книга Ісуса Навина розповідає про покорення
Ханаану. Воно йшло поступово. З багатьма труд�
нощами зтикнулися Ісус Навин і народ. Частина
Палестини так і залишилася незавойованою. Піз�
ніше саме ці місця з їхніми язичницькими вівтаря�
ми штовхали Ізраїля до гріха.

Ісус Навин – відважний мудрий вождь, його життя
є свідченням дотримання Закону Мойсея, тобто
усього, що було записане ним під Божим керівниц�
твом. Ісус Навин закликав євреїв підкорити своє
життя Писанню (Єг. 23:6). Імена Ісуса Навина: 1. Осія
– коротка форма від «Господь спасіння і допомога»
(Чис. 13:8) – перше ім’я Ісуса Навина. Мойсей назвав
його Ісусом. 2. Ісус (євр. «Ієшуа») – «Господь є спа�
сінням» (Чис. 13:16).

Калев – «той, хто кусається», «той, хто захищаєть�
ся» або «пес».

УРОК 

1
Біблійна істина: Біблія вчить, що у Бога є мета для кожної людини

Ключовий вірш: «Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, – говорить Господь, – думки спокою, а
не на зло, щоб дати вам будучність та надію» (Єр. 29:11)

Мета: молоді люди повинні прийняти Божу мету для свого життя

Біблійна основа: Єг. 1:1$9; Чис. 14:24,30,38; 27:18$23

БАЧУ МЕТУ!
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Ханаан – одна з найдавніших назв Палестини, яка
стосувалася, однак, тільки до західного берега р.
Йордан (див. карту).

Хананеяни – несемітське (неізраїльське) населен�
ня, яке до филистимлян заселило прибережну сму�
гу і родючі рівнини Палестини.

Честь – сукупність вищих морально�етичних прин�
ципів особистості (чесність, порядність, добросовіс�
ність і т. ін.); збереження почуття особистої гідності
і повага до гідності іншого.

Йордан (євр. «спадний», «той, що тече вниз» або
«річка суду») – основна ріка Палестини. Русло річки
має ширину 30 м. Її середня глибина 3�4 м, а побли�
зу Єрихона – 6 м. Вздовж берегів річки росте субтро�
пічний ліс. Перехід через Йордан, що розділяє пу�
стелю і Обіцяну Землю, став одним із чудес, який за
значущістю можна порівняти з переходом через
Червоне море. Велике значення чудес, що свідчать
про могутність правиці Господньої, розкривається в
Єг. 4:23�24. Сила та могутність Господа відкрились у
Його вірності обітницям.

Єрихон – місто, розташоване на захід від Йордану,
у 8 км від північного берега Мертвого моря і на
250 м нижче рівня моря. Рясні води єрихонських
джерел зробили його «містом пальм».

Біблійна тема уроку
Вступ

Розгляньте з групою символ уроку – емблему з на�
писом: «Хто нікуди не цілиться, той, зазвичай, туди
й потрапляє».

� На що націлює надпис на цій емблемі?
Націлившись – попасти «в яблучко».
Для християнина важливо бачити мету життя і слу�

жіння, розуміючи, що ця мета призначена йому Богом.

Робота над темою

� Як дізнатись, яку мету в житті Бог передбачив для
мене?

Звернемось до сторінок Писання і на прикладі одно�
го героя Біблії прослідкуємо, яку мету приготував Бог
для нього (роздайте посилання для дослідження).

� Що важливо для віруючої людини?
Перш ніж ви побачите, яку мету Бог
має відносно вашого життя, потрібно
здійснити кілька кроків:

1) налагодження, зміцнення і розви�
ток взаємин з Богом (Єг. 24:14�15);

2) дружба з Богом (Єг. 1:5);
3) спілкування з Богом (Єг. 1:8);
4) свідчення навколишнім (Суд. 2:6�7).

� Ким був Ісус Навин (Чис. 13:8,16; Єг. 19:49)?
� Що робив до того, як одержав розпорядження пере�

вести народ до Ханаану?
Ісус Навин з власного досвіду знав про життя в

Єгипті. Там він був рабом. Єгиптяни зненавиділи Бо�

жий народ, давно забувши про Йосипа і про те, як Бог
через нього зберіг їхню країну від голоду і зубожіння.

Ісус Навин був рабом, якого ненавиділи.
Ісус Навин – служитель Мойсея (Вих. 24:13, 32:15�

17). Ісус бачив дії Божі в житті Мойсея. Той був обра�
ний Господом, щоб вивести народ з рабства. Бог осо�
бисто передав йому Заповіді для людей. Ісус Навин
стояв біля гори, чекаючи свого керівника – Мойсея.
Він також бачив його сяюче обличчя і кам’яні таблиці
з Законом. Він був вартовим біля воріт скинії, більше
того «не відлучався від скинії». Ісус Навин поважав
Божого служителя і свого наставника Мойсея і був
досить ревним до його служіння. Він бажав, щоб на�
род навчав тільки Мойсей (Чис. 11:24�29).

Ми бачимо, наскільки Ісус Навин був прив’язаний
до Мойсея. Можливо він хотів бути таким, як його
наставник, мати таке тісне спілкування з Богом, як
Мойсей. Він бажав більше пізнати Бога особисто, не
через посередника. Ісус Навин був готовий чекати
цього, шукати Його особисто.

Ісус Навин – Божий вартівник. Він відчув Божу
присутність, тобто бачив, як Бог і Мойсей розмовля�
ли лицем в лице (Вих. 33:11).

Коли Бог виводив народ з Єгипту, Навин був свід�
ком багатьох чудес – свідком неймовірної Божої сили
(кари Єгипту, перехід через Червоне море, отримання
Закону та ін.). Його Бог – Бог могутній та істинний.

Те, що саме його Бог обрав бути слугою, служите�
лем Мойсея, вартовим біля скинії – не випадково.
Дослідивши вказані раніше тексти Святого Письма,
ми прийдемо до такого висновку: у Ісуса Навина, од�
ного з небагатьох, були якості, необхідні для того,
щоб стати керівником, вождем ізраїльського народу
і ввести його в Обіцяний Край.

� Які це якості?
1. Віра (не просто почуття, а дія, активна відповідь

на об’явлення Бога та Його заклик).
2. Вірність (віддане і добросовісне виконання своєї

справи).
3. Мужність (твердість, рішучість).
4. Посвячення (повна відокремленість для служіння

Богові в благоговінні, любові, бажанні пізнати Його).
5. Сміливість (мужність, відвага).
6. Цілеспрямованість (уміння бачити мету).
Мойсей наближається до завершення своєї земної

подорожі. Бог відкликає Свого вірного друга у Свої
небесні оселі. Хто ж буде його наступником?

Народ без вождя, що отара овець без вівчаря.
Мойсей страждав через цих людей, страждав за них,
боровся з їхніми постійними наріканнями, бунтар�
ством, молився за їхнє помилування. Без Божої лю�
дини на чолі ця громада розпалася б. Так само, як
Бог мав мету щодо Мойсея та Ісуса Навина, Він має
плани для кожного з нас.

Хто поведе народ далі? Це мала бути людина, яка
змогла б авторитетно і мудро керувати непокірним
народом, утримуючи його на Божих дорогах.

1
2

4
3
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Ісус Навин, а також Калев, – усього двоє з числа
старшого покоління, – змогли ввести молоде поко�
ління в Обіцяний Край. Навіть Мойсей побачив цю
дивну країну, «що тече молоком та медом», тільки
здалека. Таким було рішення Бога.

Яка ж тепер, біля межі нової землі, мета життя Ісу�
са Навина?

Бог визначає мету для кожної людини особисто.
Які ж завдання визначив Бог для Ісуса Навина?

1. Довіритись Богові.
2. Перейти через Йордан.
3. Завоювати всю землю за Йорданом: всяке міс�

це, куди ступлять ноги – для Ізраїлю.
Ісус Навин був натхненний на служіння Самим Бо�

гом (Чис. 27:18�23).

● Завдання № 1
Які висновки можна зробити, дослідивши такі місця:
Єг. 1:10�18 (об’єднав Ізраїль);
Єг. 2�3 розд. (дослідив місце, послав розвідників,

перейшов Йордан);
Єг. 6 розд. (зруйнував Єрихон);
Єг. 10�12 розд. (захопив Ханаан);
Єг. 13�19 розд. (поділив спадок між 12 племенами

Ізраїлевими).

● Завдання № 2
Робота над картою. Визначте, як Ісус Навин вико�

нав Божий план і досягнув мети, поставленої перед
ним Богом (знайдіть місце переходу через Йордан,
Єрихон, Ай, Сихем, Бет�Ел, та інші міста).

Розгляньте схему «Штурм Аю».

Практичне застосування

Нехай учасники запишуть питання, потім обдума�
ють їх. Не підганяйте їх. Важливо, щоб кожен зробив
правильний висновок для себе.

Ми визначили, що Бог поставив окремі завдання
для Ісуса Навина:

1. Довіритися Богу.
2. Перейти Йордан.
3. Всяке місце, де ступлять ноги, завоювати для Із�

раїля.
Такі ж завдання Він ставить сьогодні перед нами.
� Що означає «довіритися Богу» для вас? (Мати смі�

ливість повністю довіряти Богу, коли необхідно ви�
конати довірене Богом доручення: свідчення про
Христа, євангелізацію, допомогу тим, хто в біді або
нужденним тощо).

� Що для вас означає «перейти Йордан»? (З вірою в
Божу любов і допомогу побороти в собі страх, недо�
віру, невпевненість, слабкість).

� Що означає для вас фраза: «усяке місце, де стануть
твої ноги, належить Господу»? (Ти довірився Богу, смі�
ливо пішов за Ним, присвятив себе на служіння Йо�
му, отже, цілеспрямовано йди далі, бо всяке місце
Господь дав тобі для того, щоб ти свідчив про Його
любов до людей, про спасіння, про радість вічного
життя).

У заключному розділі книги Ісуса Навина, у віршах
16�18, ми бачимо рішення ізраїльтян повністю бути
посвяченими для Бога і готовими виконати Його
плани. Чи можете ви сказати так, як сказав Ісус На�
вин (див. Єг. 24:15)?

Завершення

Якщо у вас залишився час, запропонуйте групі за�
кріпити одержані знання за допомогою розв’язання
проблемної ситуації.

Дмитрик прийняв хрещення у підлітковому віці.
Був дуже активним учасником молодіжної єванге�
лізаційної групи. Після школи вступив до інститу�
ту економіки на дуже престижний факультет. Нав�
чання і коло нових друзів повністю заволоділи їм.
Його друзі ставили перед собою такі завдання:
модні речі, машина, мобільний телефон, красива
подружка, а потім грошовита, «достойна» профе�
сія. Зібрання він почав відвідувати рідше, моло�
діжних спілкувань уникав, віддаючи перевагу
«спілкуванню» у барі або на дискотеці. Але душа
його постійно страждала і сумління не давало
спокійно спати. Якось він усе таки прийшов до
висновку: «Я не бачу мети в житті! Боже, що мені
робити?»

Що робити Дмитрові? Допоможіть йому визначити
духовну мету життя. 

Молитва

На завершення заняття помоліться.
Моліться по колу: нехай кожен одним�двома ре�

ченнями висловить свої думки Богові. Спочатку про�
славте ім’я Господнє, потім подякуйте Богові за
урок, на якому група визначила для себе, що для
кожної людини Господь приготував особливе при�
значення і хоче, щоб ми бачили і досягали поставле�
ної Богом мети. Після цього перейдіть до особистих
потреб і проблем.

Завершіть заняття чаюванням.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Опрацюйте уважно всі посилання, які є в занятті,
та вивчіть матеріал уроку в Робочому зошиті учня.

Протягом тижня ви вивчали книгу Ісуса Навина.
Зверніть увагу на обрання Ісуса Навина в послідов�
ники Мойсея. Поміркуйте, як Мойсей міг навчати
свого молодого помічника? Які риси характеру Ісус
Навин розвинув у собі?

Ісус Навин і Калев – тільки двоє зі всієї величезної
кількості людей – стали зразком сміливості, вірності та
надії на Бога. Саме вони й увійшли до Обіцяного Краю.

Створіть атмосферу прийняття і дружелюбності.

Розбір ключового вірша уроку

Найважливішим моментом виявлення віри в житті
кожного християнина є його служіння Богу. Як і для
Ісуса Навина, для нас необхідно визначитись: кому
будемо служити я і мій дім. Інколи у виконанні окре�
мих християнських обов’язків за метушнею ми забу�
ваємо про те, кому служимо. Головне, завжди
пам’ятати, що ми – Божі діти, і тому повинні обира�
ти служіння Господу Ісусу Христу, а не своїм егої�
стичним бажанням.

Історична довідка, біблійний словник

Ісус Навин був колись одним із розвідників, яких
Мойсей послав дослідити землю, що лежала перед
ними. Тепер для успішного переходу знову потрібна
була інформація: про те, як укріплені стіни Єрихону,
ворота, башти, який там військовий гарнізон, а також
який настрій жителів. Бог звів разом розвідників і ха�
нанеянку на ім’я Рахав – жінку легкої поведінки, яка
мала повірити в Бога Ізраїля. Все місто було на�
лякане, бо ізраїльтяни розташувалися табором на
протилежному боці Йордану. Хтось вистежив розвід�
ників і доніс цареві. Він послав варту їх упіймати.
Завдяки кмітливості Рахав, розвідники врятувались.
Ця жінка сказала їм дивовижну фразу: «Я знаю, що

Господь дав вам цей край» (Єг. 2:9). У цих простих
словах була виявлена її віра у Всемогутнього Бога.

Ісус Навин був людиною дії. Після повернення роз�
відників він негайно переводить народ через Йор�
дан. Тут він робить свій вибір – вірно виконує Божі
вказівки, і всі благополучно переходять річку «по
сухому». Сам Бог веде Ісуса і народ.

В результаті великого чуда – переходу через Йордан
в час повноводдя цілого народу чисельністю приблиз�
но 2 мільйони – Бог був прославлений, Ісус Навин зве�
личився в очах народу завдяки правильному рішенню,
Ізраїль сповнився мужності, а хананеї – страху.

Здобуття Єрихона – ще одна сторінка дивовижних
Божих діянь. Головне – зробити правильний вибір,
слухатися Бога у всьому. Господь обіцяв Навину пере�
могу і сказав, що він віддасть Єрихон у його руки. План
«битви» був дуже незвичним: усі озброєні чоловіки і
Ісус Навин мали протягом 6 днів раз на день обходити
місто, при цьому 7 священикам, які йдуть попереду
ковчега, треба було дути в 7 сурем із баранячих рогів.
На сьомий день треба було обійти Єрихон 7 разів, і при
«гучному крикові» всього народу стіни впадуть (Єг. 6).
І все! Так просто! На відміну від Мойсея біля палаючо�
го куща (Вих. 3:11�4:17), Ісус Навин відразу погодився
і підкорився Богу. Єрихон було захоплено і знищено!
Врятувалися лише Рахав та її рідні.

Під час завоювання Аю Ісус Навин виявив себе чу�
довим стратегом та військовокомандувачем. Після
першої поразки і усунення її причини (гріх Ахана),
Бог повернув Свою прихильність Ізраїлю. Навину
необхідно було захопити цей невеличкий, але «міц�
ний горішок» в ході чудової військової операції (див.
малюнок «Штурм Аю» – Робочий зошит, стр.7).

Потім ще багато міст було зруйновано і підкори�
лись армії Ісуса Навина. Але головне, Ісус обрав, Ко�
му служити – Богу. У цьому сенс його життя.

Ай (євр. «руїни») – місто поблизу Бет�Ела. До часу
завоювання Ханаану було воно укріпленим; там про�
живало близько 12 тис. мешканців на чолі з царем.

УРОК 

2
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми навчилися приймати правильні рішення

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

Мета: молодь повинна знати, що правильне рішення може грунтуватися тільки 
на Божому Слові

Біблійна основа: Єг. 24:1$31

ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ
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Евал і Ґарізім, гори, розташовані поблизу Сихема,
одна навпроти одної.

Мешканці Гів’ону – хіввеяни, які заселяли міста
Гів’он, Беерот, Кефіру, Кір’ят�Єарім. Хитрістю укла�
ли угоду з ізраїльтянами. Завдяки цій угоді, «залиш�
ки амореїв» змогли жити серед ізраїльтян, хоча й по�
винні були рубати дрова і носити воду для скинії.

Ковчег заповіту (євр. «ящик» або «скринька») –
був названий так тому, що в ньому знаходились дві
кам’яні таблиці з 10�ма заповідями – свідченням Бо�
жого Заповіту з народом Ізраїля. В оповіданні нашо�
го уроку священики несли ковчег заповіту Гос�
поднього і першими ступили в Йордан, а потім обхо�
дили Єрихон. Вважалося, що Бог на землі перебуває
між крилами Анголів, що прикрашали кришку ковче�
гу, тому це був знак для людей, що Сам Господь їх
веде до Обіцяного Краю.

Голос рогу – звук інструмента, виготовленого з ба�
ранячого рогу, який використовувався для того, щоб
скликати воїнів на битву або віруючих на молитву.
Він ще має назву «шофар». Їх використовують і за�
раз під час єврейських релігійних церемоній.

Біблійна тема уроку
Вступ

Сьогодні урок почнеться досить незвично: з народ�
ної казки. Скажіть, що фольклор – це скарбниця муд�
рості; багато поколінь виховані на казках. Казка – це
вигадка, але вона містить дуже розумні думки. Про�
читайте уривок з «Казки про яблука молодильні та
живу воду». Казка починається банально: жив�був
цар, у нього було 3 сини. Цар постарів і став слабким,
але чув, що за тридев’ять земель, у тридесятому цар�
стві є сад з яблуками, які повертають молодість, і
криниця з живою водою. Якщо з’їсти дідусеві таке
яблуко – помолодіє, і якщо сліпому очі тією водою
промити – почне бачити.

І ось троє синів по черзі взялися здобути батькові
ці скарби. І кожен із них доїжджав до перехрестя, до
трьох доріг.

Читаємо:
«Лежить на перехресті плита�камінь, на ній напис

написаний:
“Направо поїдеш – себе врятувати, коня втратити.
Наліво поїдеш – коня врятувати, себе втратити.
Прямо поїдеш – жонатому бути”.
Подумав царевич і обрав: “Поїду ж я...”».
� Куди б поїхали ви? Чи було б це рішення правильним?

Які рішення ми вважаємо привильними? (Нехай висло�
влять свої думки учасники обговорення).

Давайте звернемося до Бога і Його Слова, щоб
з’ясувати, наскільки правильні наші відповіді.

Робота над темою

Прочитайте Єг. 24:1�31.
� Як рішення прийняв Ісус Навин перед завершенням

свого шляху (назвіть і зачитайте посилання)?

Вірш 15(б) – «Я та дім мій будемо служити Госпо�
деві».

� Яке рішення прийняв увесь народ?
Вірші 16,21,24 – троєкратна клятва служити Бого�

ві та слухати Його голосу.
� Чи правильні ці рішення?
Якщо проаналізувати весь життєвий шлях Ісуса

Навина, можна впевнено сказати: ця людина рідко
помилялася, приймаючи рішення.

На минулому занятті ми розглядали окремі епізо�
ди з життя Ісуса Навина.

Він був відданим Господу, бачив мету, яку Бог
визначив для нього – ввести народ в Обіцяний
Край, керувати народом. Ісус Навин для нас, вірую�
чих, є яскравим взірцем – взірцем мужності, віри,
послуху, відданості. Це – добрий служитель Божий.

Ми в своєму житті також часто стоїмо «на пере�
хресті» і думаємо, яке ж рішення буде правильним.

● Завдання
� Як ви вважаєте, як віруючій людині навчитись прий�

мати правильні рішення?
Розподіліть усіх присутніх на невеличкі групи по 2�3

учасників. Роздайте заздалегідь підготовлені поси�
лання. Дайте 10�15 хв. на роботу у групах. Потім нехай
групи зачитають свої висновки. Ви маєте спрямовува�
ти їхні відповіді в правильне русло.

1) Вих. 24:12�18; Чис. 27:18�23; Вих. 33:9�11 – при�
святити себе Богові.

Ісус – служитель. Він свідок то�
го, як Бог давав закон, чув голос
Бога і на власні очі бачив славу

Божу на Синаї, служив при скинії.
Щоб вміти приймати правильні рішення,

потрібно спілкуватися з Богом. Першим, у
Кого шукав поради Ісус Навин, був Бог.

Він був відданий Богові та Його Закону.
Читання Слова Божого – Біблії –
це спілкування з Богом. Тільки
читаючи, розмірковуючи над

Словом і вивчаючи його, можна побачити Божу від�
повідь на те чи інше запитання в нашому житті. Че�
рез Своє Слово Бог вказує на правильне рішення.

Молитва наближує нас до Бога. Бог чує наші моли�
тви, якщо вони щирі, не формальні.

У книзі Ісуса Навина ми знаходимо слова Самого Бо�
га щодо духовного спілкування з Ним (1:8): «Зробиш
щасливими дороги свої» якщо... (Зачитайте).

Слова Бога для нас – не просто повчання, а вчен�
ня, за яким потрібно будувати своє життя.

2) Єг. 3�4 – довіряти Богу цілком.
Перехід через Йордан. Ісус повністю підкорявся

керівництву Бога, і тому весь народ з Ісусом на чолі
перейшов через Йордан – першу перешкоду на до�
розі до Обіцяного Краю.

Повна довіра Богові – і успіх справи забезпечено!
Це правильне рішення.

ПОСВЯЧЕННЯ
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Ісус Навин прийняв правильне рішен�
ня, оскільки він повністю до�
вірився Богові.

� А ми, коли хочемо прийняти
якесь рішення, повністю дові�
ряємо Богові, чи вважаємо, що більшість
своїх проблем можемо вирішити само�
стійно?

3) Єг. 6 – послух Богові.
Захоплення Єрихона.
Напевно, військовій людині

потрібна була надзвичайна
слухняність, щоб не вступити у воєнний конфлікт, а

просто йти навколо міста слідом за
священиками.

Послух – головна умова
перемоги. У житті ми ко�
жен день стоїмо перед

своїм Єрихоном. Ключ до
перемоги – послух.

Ісус Навин знав Бога, а Бог знав і
бачив серце цього вірного служителя.
Він віддав Богові ініціативу при зруй�
нуванні стін, і це було правильним рі�
шенням. Як сказав Сам Господь: «Бо

тоді зробиш щасливими дороги
свої, і тоді буде щастити

тобі».
Тепер повернемося до каменя на пе�

рехресті доріг. Які можна зробити на ньому написи?

Практичне застосування

Зачитайте останні настанови Ісуса Навина (Єг.
24:14�25).

Рішення його життя: все життя і я, і мій дім служи�
ли Богові. Я відходжу, але навіть тепер, у старості,
повторюю: я та мій дім будемо служити Господу.

Це було найбільш правильне рішення. Підсумок
життя: Господь завжди був з ним, до останнього
дня. Ісус Навин дожив до глибокої старості (110 ро�
ків), був шанований усіма в народі. Коли він помер,
його поховали з почестями.

Ісус знав, наскільки неслухняним і невдячним є із�
раїльський народ, тому закликав його до рішучого
вибору і першим показав приклад остаточного рі�
шення – рішення служити Господу Богу. Він звелів їм

зробити важливий вибір раз і назавжди: «Виберіть,
кому будете служити».

А ви вже зробили свій вибір? Кому нині служите ви?
Нам сьогодні важливо знати, чому навчає приклад

Ісуса Навина. Бог хоче, щоб ми вміли приймати пра�
вильні рішення.

Прийнявши Ісуса Христа як свого особистого
Спасителя, ми прийняли правильне рішення. Ісус
Христос дав своїм послідовникам чудову обітницю:
«Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця
віку» (Мт. 28:20).

Що нам робити, щоб навчитися приймати правиль�
ні рішення:

1) повністю присвятити себе Господу;
2) довіряти Йому;
3) бути слухняними Його волі.

Завершення

Дивовижно, але Ісус Навин має те ж ім’я, що й Ісус
Христос. Ісус означає «спаситель». Колись Навин був
Осією – коротка форма від «Господь – спасіння» або
«спаситель». Христос – Спаситель світу, а Навин –
спаситель свого народу. Ісус Христос спасає тих, хто
кличе до Нього і сьогодні; а Навин залишається пов�
чальним прикладом для нас.

Поставте запитання:
� Що мені потрібно робити, щоб бути присвяченим Бо�

гові, тобто бути Його служителем?
� Я хочу бути вірним Богові, як Ісус Навин. Що мені

робити?
� Я вважаю, що мені потрібно багато працювати над

собою, щоб бути слухняним Богові. З чого я маю по�
чати?

Дайте час, щоб молоді люди подумали і самостійно
відповіли на ці запитання.

Моліться, щоб і вам прийняти правильні в очах Бо�
га рішення щодо свого життя і служіння.

Молитва

Завершіть заняття молитвою, разом подякуйте Бого�
ві за те, що Він навчає нас приймати правильні рішен�
ня. Досліджуючи життя Ісуса Навина, ми вчимося
приймати рішення, у всьому покладаючись на Господа.

Моліться про благословення всіх учасників групи
та їхніх родин. Спонукайте групу підтримувати один
одного молитвами протягом тижня.

ПОСЛУХ

ПОВНА 
ДОВІРА
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Біблійна історія про Девору звернена до кожного з
нас. Такі якості характеру Девори як побожність,
благочестя, присвячення, мудрість, чесність, муж�
ність хіба не потрібні й нам?

Опрацюйте всі посилання уроку.
Вивчіть щоденне читання. Зверніть увагу на Суд. 1�

2:1�5, де розкривається політична і релігійна ситуація в
Ізраїлі. Після смерті Ісуса Навина народ забув про всі
благодіяння Бога – визволення від рабства і підкорен�
ня Обіцяної Землі. Земля була завойована не повністю,
і сусідні народи схиляли Ізраїль від Бога до ідолів.

Відповіді на кросворд: 1. Фавор. 2. Сонце. 3. Де�
вора. 4. Долина. 5. Бджола. 6. Яїл. 7. Благочестя.
8. Барак. 9. Сісера. 10. Мати. 11. Кішон. 12. Побла�
гословіте.

Підготуйте карти до уроку. Позначте місце битви
(Суд. 4:6�17)

Розгляньте і опрацюйте біблійний словник та істо�
ричну довідку.

Розбір ключового вірша уроку

Коли Бог обирає нас Собі на служіння, Він дивить�
ся на наше серце. Що бачив Бог у серці Девори? Зви�
чайно, бажання віддано служити Йому. Любов Дево�
ри до Бога, її присвята служінню судді народу ізра�
їльського – приклад для нас. Вона прагнула виконати
волю Божу. Через багато років Давид повторив цю ж
думку. Цей вірш допомагає краще зрозуміти біблійну
істину уроку. Бажання нашого серця – серця, в якому
живе Бог і Його істина, – виконувати волю Божу.

Історична довідка, біблійний словник 

Ісус Навин помер, не призначивши собі спадкоєм�
ця для подальшого правління. Народом керували
вибрані з його числа судді. Нове покоління ізраїль�
тян, яке прийшло на зміну тому, котре вірило в Бога
і виконувало Його заповіді, відрізнялось невір’ям і
непослухом. Це покоління нехтувало як милістю Бо�
жою до народу, так і своєю відповідальністю перед
Ним. І народ постійно схилявся до ідолопоклонства,
все більше потопаючи в ньому.

В Суд. 2:11�19 сконцентрована історія більш ніж 
3�х століть. У політичному аспекті Ізраїль вже 20 ро�
ків знаходився під владою жорстокого ханаанського
царя Явіна.

Явін, як і всі хананеяни, був ідолопоклонником.
Ізраїль потрапив у замкнене коло гріха: за відступ�

ництво Бог дозволяв іншим народам пригноблювати
ізраїльтян, і коли ставало зовсім нестерпно, Ізраїль
згадував про Свого люблячого та милосердного Бо�
га і волав до Нього, але після порятунку повертався
до тих самих огидних Богові справ.

Девору і Барака Бог обрав, щоб вони визволили Із�
раїль від рук ханаанеян, які стали сильними і лякали
ізраїльтян міццю своїх колісниць.

Перш ніж стати суддею Ізраїля, Девора прослави�
лась як пророчиця. Пальма, під якою зазвичай Дево�
ра вирішувала суперечливі справи і розв’язувала
конфлікти, росла на горі Єфремовій, в 10�13 км на
північ від Єрусалима, між Рамою та Бет�Елом.

Кликати, волати – дуже голосно, з надривом зак�
ричати. Як і в попередніх історіях, Бог чує зойк наро�
ду про помилування, про покаяння, про спасіння.

Девора (євр. «бджола») – пророчиця, дружина
Лаппідота, жила під пальмою, названою її іменем.
Бджола – дуже працелюбна, турботлива комаха. На�
певно, народу в той час була необхідна турботлива,
материнська рука. Девора сама себе називає «мати
Ізраїля» (Суд. 5:7).

Пророки та пророчиці – духовні вчителі, наставни�
ки народу. Передавали людям Божі об’явлення, тому
що мали близькі стосунки з Ним.

Бет2Ел – місто, розташоване на 19 км північніше
Єрусалима.

Рама – місто в наділі Єфрема.
Сісера (євр. Сісра, «жвавий», «завзятий») – воєна�

чальник ханаанського царя Явіна. 20 років пригноб�
лював ізраїльтян. Його військо мало 900 залізних ко�
лісниць.

Явін (євр. «розумний») – цар Гацора (Північний
Ханаан). Жорстоко пригнічував ізраїльський народ.

Кішон – річка в центральній Палестині (Суд.
4:7,13; Пс. 82(83):10), яка називається також «вода�
ми Меґідда» (Суд. 5:19). У середній течії це струмок,

УРОК 

3
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми присвятили себе служінню

Ключовий вірш: «Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і Закон Твій – у мене в серці» (Пс. 39(40):9)

Мета: молоді люди повинні зрозуміти, що їм необхідно присвятити себе на служіння Богу

Біблійна основа: Суд. 4$5

СУДДІ ІЗРАЇЛЯ
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який влітку пересихає, в нижній – вода буває цілий
рік. Під час розливу, після сильних дощів швидко
заболочується, і перейти річку вбрід стає неможли�
во. Це сприяло цілковитому розгрому Сісери (Суд.
5:21 і наступ).

Фавор – гора в північно�східній частині Ізреїльсь�
кої рівнини, приблизно 8 км на схід від Назарета; ви�
сота – 558 м.

Біблійна тема уроку
Вступ

� Назвіть імена видатних жінок.
Можливо, хтось із них зробив видатні відкриття,

як Марія Кюрі; другі наважились змінити плин істо�
рії, як королева Шотландії Марія Стюарт; треті, як
Жанна д’Арк, стали символом самовідданої любові
до рідного краю та вірності своєму народові.

Трохи із всесвітньої історії. Цей епізод належить до
часів Столітньої війни між Англією та Францією
(1337–1453 роки). Насправді війна продовжувалася
116 років і складалася з кількох воєн, розмежованих
періодами перемир’я. Дві дуже сильні держави�су�
перниці Західної Європи ділили право на володіння
землями.

У 1428 р. могутня англійська армія обступила Ор�
леан – останню фортецю французького некоронова�
ного короля Карла VII в центрі Франції. І тут сталося
те, що сучасникам і багатьом поколінням нащадків
здавалося дивом, – селянська дівчина з Лотарингії
Жанна д’Арк забажала врятувати Францію та свого
короля. Вона переконала Карла довірити їй військо.

Зброярі виготовили для Жанни обладунок білого
кольору, а кравець з красивого білого сукна – жупан.
З однієї каплиці їй вислали старовинний меч; також
було виготовлене спеціальне знамено: біле полотно,
засипане золотими королівськими ліліями. На одній
його стороні був зображений благословляючий Ісус
Христос, на другій – вишита голубка, символ миру.

Перед наступом на Орлеан був написаний лист від
імені Жанни д’Арк до англійців із закликом мирно
залишити Францію. Кожній битві передували мирні
пропозиції.

Вражаюче, але Орлеан, що був в облозі 200 днів,
Жанна визволила за 9 днів, у травні 1429 року. Після
захвату Орлеана її прозвали Орлеанською Дівою.

На жаль, життя цієї дівчини обірвалося дуже рано.
В результаті палацових інтриг Жанну звинуватили у
змові з дияволом та засудили до страти. Її спалили в
1431 році; було їй усього 19 років. За легендою, на
місці спалення бідної дівчини виріс кущ білих тро�
янд, ніби символізуючи безневинність Жанни д’Арк.
Через 25 років Карл VII реабілітував чесне ім’я на�
родної героїні, а ще пізніше її проголосили святою.

Робота над темою

� Чи розповідає Біблія про видатних жінок?
Виявляється, так.

Відкрийте Суд. 4:1�5; нехай учні прочитають по од�
ному віршеві.

Охарактеризуйте політичне та релігійне становище
Ізраїля (вір. 1�3). Висловлювання записуйте на дошці.

1. 20 років під владою хананейського царя Явіна.
2. Явін схиляє Ізраїль до ідолопоклонства.
3. Військо Явіна очолює досвідчений воєначальник

Сісера. Його військо, на відміну від ізраїльського,
добре озброєне, має 900 залізних колісниць.

4. Народ, відступивши від Бога, втратив чіткий ду�
ховний орієнтир. За відступництво від істини Бог по�
карав Ізраїль ярмом Явіна.

5. Народ усвідомив свій гріховний стан і заволав
до Бога.

� Що робить Бог у цій ситуації (Суд. 4:4�5)?
Для визволення і спасіння народу від влади гріха

Бог обирає і призначає суддею жінку на ім’я Девора.

● Завдання № 1
� Визначте, які риси характеру мала Девора. Як вони

відображені в Біблії? Покажіть на прикладах. (Час для
роботи – 15�20 хв.)

Після того, як якості характеру Девори будуть на�
звані, розподіліть їх за групами, відповідно до таких
6 якостей:

а) присвячення;
б) побожність;
в) благочестя;
г) мудрість;
д) бажання служити Богові і людям;
е) чесність та скромність.
Обговоріть названі якості, і нехай учасники помір�

кують, як ці риси виявляються в їхньому характері.
1. Присвячення – повна віддача себе Богові і цілко�

вите відокремлення від світу та гріха заради служін�
ня Богу. Девора дійсно була такою. Служіння Госпо�
ду займало найважливіше місце в її житті. Саме її
Бог обрав серед ізраїльтян для передачі Своєї волі.

2. Побожність. Завдяки гімну хвали Девори (Суд.
5) можемо побачити, наскільки чисту та непохитну
віру в Бога вона мала. Славу і честь вона віддає ли�
ше Богові. Ця жінка захоплюється величчю Творця
(вірші 4 і 5).

3. Девора була благочестивою. Згідно 1 Тим. 6:6,
велике багатство людини в тому, що вона благоче�
стива («благочестивий – той, хто по�справжньому
шанує Бога, має страх Божий»).

Благочестя Девори мало витоки саме в її шано�
бливому поклонінні Богові. Ця дивовижна жінка
володіла ще й даром пророцтва. Тільки такій чес�
ній, справедливій, гідній жінці Бог міг відкрити
Свої наміри.

4. Мудрість. Девора володіла мудрістю, тому Бог
обрав її на служіння судді та пророка. Служіння про�
рока дуже відповідальне, воно вимагає повного при�
свячення та послуху Духу Святому. В історії Старого
Заповіту ми знаємо лише чотирьох пророчиць: це
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Маріям, сестра Мойсея (Вих. 15:20�21); Девора; Хул�
да, за часів царя Йосії (2 Цар. 22:14) та Ноадія (Не�
ем. 6:14), яка не була до вподоби Богові. Серед них
Девору відрізняє мудрість. Мудрість її виявилась і в
тому, що вона розуміла – у військовій справі потріб�
на сильна і міцна чоловіча рука.

5. Девора присвятила себе на служіння Богові і
людям. Як суддя і пророчиця, вона зрозуміло і кон�
кретно сповіщала Божу волю народові. Тому й пере�
можний кінець битви був вирішений наперед.

6. Девора була скромною та чесною жінкою. Коли
військо ізраїльтян одержало перемогу, Сісера заз�
нав поразки і військо Явіна було вигнане за межі
землі юдейської, Девора чесно та смиренно визнає
в пісні хвали, що ця перемога – від руки Божої.

● Завдання № 2
Робота над картою (див. Робочий зошит).
Розгляньте, як Бог використав перераховані вище

якості характеру Девори для досягнення перемоги
над Явіном. Робота над картою на основі вір. 11�16.

� Де знаходився табір Сісери?
У долині.
� Чому?
Колісниці можуть з успіхом просуватись тільки на

рівному місті.
� Де знаходилися Девора й Барак?
На Фаворі.
� Що зробив Бог з потоком Кішон?
Зазвичай, потік Кішон являє собою невеликий

струмок, який перетинає долину Меґіддо. Злива під�
няла рівень води в Кішоні так, що прибережна земля
перетворилась на болото. Колісниці Сісери загрузли
в ньому, і ізраїльтяни отримали перемогу.

� Що сталось з Сісерою?
Як боягуз, на очах у всієї армії – бо ж його упряж

вирізнялась посеред інших – утік. Він думав урятува�
тись у шатрі кенеянина Хевера, але був вбитий його
дружиною Яїл.

Як і провістила Девора – «в руку жінки Господь пе�
редасть Сісеру» (Суд.4:9).

Чому ми навчились, розбираючи цю історію:
1. Велика перемога ізраїльтян – справа рук Божих.
Бог завжди на боці тих, хто благає у Нього допо�

моги.
2. Необхідно присвятити себе на служіння Богові.

Для здійснення Своїх планів Бог використовує того,
хто віддано, з присвяченням служить Йому.

Практичне застосування

А тепер запитання до кожного особисто.

� Що я можу зробити, щоб Бог мене використову�
вав?

� Які риси маю я, і що мені ще потрібно в собі вихо�
вувати?

Прочитайте Кол. 1:7, 4:7 і складіть план, який до�
поможе вам виховувати і зрощувати в собі бажання
бути справжнім служителем.

1). Служитель Ісуса Христа – добрий служитель.
Головне в його служінні – присвячення (тобто пов�

на віддача).
� Чи дійсно я є добрим служителем?
2). Це вірний, благочестивий служитель. Він шанує

свого Господа і правильно використовує свій дар
служіння.

� Чи насправді я вірний служитель?
3). Добрий служитель намагається виконувати

своє служіння з чистим сумлінням.
� Чи чесно я виконую своє служіння?
Нехай кожен з учасників групи замислиться над

цим запитанням і дасть відповідь.
Будьте добрими служителями Божими!

Завершення

Сьогодні ми потрапляємо в різні ситуації, і історія
пророчиці Девори здається далекою і такою, що не
стосується нашого життя. Але це тільки здається.
Усе Слово Боже допомагає перемогти себе – свої
лінощі, страх та інші вади. Девора була справжнім
служителем Божим. Перерахуємо ще раз якості ха�
рактеру, які потрібні кожному служителю, як чоло�
віку, так і жінці:

1) побожність;
2) благочестя;
3) мудрість;
4) присвячення;
5) скромність;
6) чесність;
7) бажання служити Богу та людям.

Молитва

Час молитви проведіть таким чином.
Заздалегідь напишіть на листочках імена всіх

учасників групи, тоді складіть згорнуті листочки в
коробку. Перед молитвою скажіть, що сьогодні ко�
жен повинен обрати молитовного партнера, за
якого буде молитись протягом усього курсу, збері�
гаючи в таємниці ім’я цієї людини.

Поділіться на групи по 2�3 людини і подякуйте
Богові за сьогоднішній урок. Попросіть у Бога муд�
рості, щоб виховати в собі благочестиві риси ха�
рактеру.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Готуючись до проведення заняття, прочитайте і об�
міркуйте всі посилання уроку.

Уважно вивчіть схеми. Збільшіть їх до формату А4.
Продумайте, як їх використати, щоб зробити урок
більш наочним і зрозумілим.

Вивчіть історичну довідку та біблійний словник, а
також розділ на стр. 53 «Шлях спасіння».

Підберіть статті з газет та журналів, щоб приверну�
ти увагу до теми уроку.

Можливо, ви захочете виписати і поставити на
видному місці біблійну істину та ключовий вірш. Це
буде вдалою знахідкою, так як протягом уроку не
дозволить відхилятися від теми.

Розбір ключового вірша уроку

В процесі уроку підведіть групу до того, що тільки
Христос може розірвати замкнене коло гріховності.
Щоб віруючі не засмучувалися і завжди були впевнені
в своєму спасінні від влади гріха, були міцні в цій істи�
ні, апостол Іван стверджує, що якщо ми віримо в Ісуса
як у свого Спасителя, то маємо спасіння і вічне життя.
Християнська віра може зростати й міцнішати тільки
тоді, коли віруючий буде цілком впевнений у спасінні.

Історична довідка, біблійний словник

Дивовижною є та послідовність, в якій відбувалися
події в дні суддів. Все це повторювалося протягом
330 років.

Гріх ізраїльтян був висвітлений у всій своїй
огидності зради Господу та звернення до неправди�
вих богів – «Ваалів і Астарт». Ваалом хананеяни нази�
вали Хадада, сирійського бога бурі та війн. Те, що це
ім’я вживається у множині, свідчить про наявність ба�
гаточисленних місцевих різновидів Ваала та його
культу (Ваал�Фегор, Ваал�Вериф, Ваал�Зевул (Веель�
зевул) та інші). У Ханаані поклонялись і богині Аши�
торет, яку вважали дружиною Ваала, і яка в Сирії бу�
ла відома під іменем Астарти, а у Вавилоні – Іштар.

Культ Ваала пов’язаний з гидотними аморальними
ритуалами, храмовою проституцією тощо. Гнів Гос�

подній і поневолення Ізраїлю були справедливою ка�
рою відступникам.

Визволення від іноземних загарбників відбувалося
тільки в результаті щирого каяття і навернення до
Бога – за посередництва судді, якого обирав Сам Бог.

Час суддів – це час анархії та бунтарства, що роз�
межовувався короткими моментами прозріння і на�
вернення до Бога.

Біблія розповідає про правління 15 суддів:
Отніїл – з Кір’ят�Сефера, родом із коліна Юди. Вря�

тував Ізраїль від армії Західної Месопотамії.
Егуд – нащадок Веніямина. Врятував синів Ізраїле�

вих від моавитян, амореїв, амаликитян.
Шамґар – був суддею одночасно з Деворою в перші

роки свого та її правління; вбив шістсот филистимлян.
Девора (євр. «бджола») – жінка�суддя в Ізраїлі.

Судила протягом сорока років.
Гедеон (євр. «лісоруб») – звільнив Ізраїля від мі�

діянітян; судив протягом сорока років, мав 71 сина.
Авімелех – син Гедеона, повбивав всіх своїх братів,

крім одного. Правив усього три роки. Воював з влас�
ним народом.

Тола – другорядний суддя, але достатньо заможна
людина. Родом із Віфлеєму, з коліна Юди.

Яір – другорозрядний суддя. Судив протягом 22
років. Його тридцять синів керували тридцятьма се�
лищами в Ґілеадському краї.

Їфтах (євр. «Він відчинить») – позашлюбний син
Ґілеада. Судив протягом 6 років, переміг аммонітян.
Вміщений у список героїв віри (Євр. 11:32)

Івцан – другорядний суддя з Віфлеєму в Юдеї. Су�
див Ізраїля сім років.

Елон – другорядний суддя, родом з племені Заву�
лона. Судив Ізраїля десять років.

Авдон – другорядний суддя, з племені Єфрема. Су�
див Ізраїля вісім років.

Самсон – із племені Дана. Пішов війною на филисти�
млян. Був зраджений Делілою.

Ілій – правив 40 років, був первосвящеником у скі�
нії в Шіло, наставник Самуїла.

Самуїл – останній суддя і пророк. Об’єднав народ
Ізраїля. Помазав Саула, а потім Давида на царство.

УРОК 

4
Біблійна істина: Біблія вчить, що Христос є нашим Господом і Спасителем

Ключовий вірш: «Оце написав я до вас, що віруєте в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, 
що ви, віруючи в Ім’я Божого Сина, маєте вічне життя» (1 Ів. 5:13)

Мета: молоді люди повинні дозволити Христу розірвати коло гріха у своєму житті

Біблійна основа: Суд. 2:1$23; 21:25

ЗАМКНЕНЕ КОЛО
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Біблійна тема уроку
Вступ

Ознайомте групу з останніми подіями криміналь�
ної хроніки газет та журналів. Запитайте:

� Розглянувши ці факти, чи правильно буде підібра�
ти до них надпис: «Кожен робить те, що йому здаєть�
ся правдивим»? (Напишіть це на плакаті або на
дошці).

Робота над темою

Замисліться над такими фактами: протягом 300
років кожен чинить так, як вважає за потрібне.

Яким може бути таке життя?
Ви прочитали всю книгу Суддів. Особливо страш�

ними є останні глави, де змальовано картини без�
законня. Жахливо те, що «де нема страху Божого,
дозволено все» (Ф. Достоєвський). Коли людина
забуває про Бога і чинить так, як вважає за потріб�
не, починає панувати хаос, гине ціле покоління лю�
дей або навіть цивілізації. Настає час темряви і
розбрату.

● Завдання № 1
Нехай група відповість на запитання.
� Якими були історичні умови тогочасного Ізраїлю?
� Про що йдеться в уривку Суд. 1:22�35?
Корінні мешканці не були вигнані із завойованої

землі. Боже повеління не було виконане.
� Про яку обітницю говорить небесний посланник в

Суд. 2:1�5?
� За що він докоряє ізраїльському народові?
За невірність Господу.
� Який вирок їм було винесено?
Бог не вижене колишніх мешканців землі, зали�

шивши їх як постійних ворогів Ізраїля, а ідоли їхні
стануть тенетами, пасткою дня Божого народу.

У відповідь народ одноголосно, з зойком та пла�
чем, розкаявся. Навіть місце, де це відбулося, назва�
не Бохім – тобто «плачучі».

● Завдання № 2
Розділіть групу на декілька підгруп. Роздайте по�

силання. Завдання таке: дослідіть місця і складіть
таблицю правління суддів ізраїльських. Прослідкуй�
те, скільки років на юдейській землі панував мир та
чи була якась закономірність у зміні суддів?

У кожній групі повинен бути власний секретар,
який робитиме записи під час обговорення. Можна
виготовити схему подій.

Пропонуємо наступну схему (див. схему 1).
«Кожен робив те, що йому здавалося правдивим».

Судді на деякий час розривали ганебне коло гріха,
але з часом народ знову затягувався в нього.

Бог неодноразово попереджував Свій народ: не
поклоняйтеся ідолам, є тільки один істинний Бог –
Йому поклоняйтесь, Його слухайте. Якщо не скори�
теся, не будете слухняними – будете покарані.

Робота за схемою 1:
Стрілка «ГРІХ»: Бог справедливий. Коли Божий на�

род забуває любов і праведність Божу, починає жи�
ти заради власних пожадливостей, починає грішити,
реакція Святого Бога на гріх – покарання. Ідолопо�
клонство – найжахливіший гріх.

Стрілка «ПОКАРАННЯ»: Бог карає гріх. Час не
впливає на виконання Божих обіцянок. Бог завжди
пам’ятає все, що обіцяв, в тому числі й покарання.
Господь бажав, щоб Його народ зберіг себе в чисто�
ті. Як тільки неслухняні Божі діти грузли в гріховно�
му болоті – Бог їх карав.

Стрілка «ПОКАЯННЯ»: Бог – милосердний та люб2
лячий. Покаранням для Ізраїля були жорстокі інозем�
ні володарі, які гнітили та чинили утиски народові.

Стрілка «ВИЗВОЛЕННЯ»: Бог рятує. Як тільки на�
род усвідомлював свій гріховний стан, то здіймав
великий зойк, голосний плач. Люди каялись у тому,
що зробили, просили у Бога прощення та допомоги.

Бог любить Свій народ і визволяє його від загарбни�
ків – рукою судді, якого Сам становить на служіння.

Оберігаючи Свій народ від гріха, Бог дозволяв во�
рогам завойовувати Ізраїль. Це був жорсткий засіб,
за допомогою якого Бог дисциплінував Своїх дітей.

� Як ви вважаєте, чому Бог хотів, щоб Його народ беріг
себе в чистоті й непорочності?

Ізраїльський народ – це улюблений Богом народ,
вибраний Богом, щоб бути благословенням для
всіх народів землі (Бут. 22:18). Це була кохана, але
неслухняна дитина. Бог хотів духовної і моральної
чистоти від цієї нації – адже вона повинна була да�
ти світові Месію�Спасителя.

Ізраїль повинен був зберегти Слово Боже і розка�
зати іншим народам про Божу любов.

Практичне застосування

Подивіться на Схему 1. Ми бачимо, що коло замкну�
те. У своєму житті також схильні ходити гріховним

Отніїл
Суд. 3:7�11

40 років

Егуд
Суд. 3:12�30

80 років

Девора
Суд. 4�5
40 років

Гедеон
Суд. 6�8
40 років

Самсон
Суд. 13�16
20 років
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Схема 1. Цикл гріха та покаяння
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колом, бо для людини характерно помилятись, спо�
тикатись, «бруднитись» через свою недалекогляд�
ність, слабкість і природну зіпсованість. Гріхи іноді
важким тягарем лягають на нас, ми втрачаємо ра�
дість, тому що пригнічені почуттям провини перед
Богом. Але ж Бог любить нас, і благодать Його діє:
коли виповнилася повнота часу, за пророцтвом, наро�
дився Спаситель, Який Своїм хрестом розірвав зам�
кнуте коло людської гріховності. (див. Схема 2).

Давайте зіставимо життя в період суддів з власним
життям.

� Що відбувалось з людьми в той час, коли вони усві�
домлювали свою гріховність?

� Що відбувається з людиною зараз, коли вона усві�
домлює, що грішна?

� Кого Бог посилав до людей у ті часи, щоб вказати їм
правильний шлях?

Суддів.
� Чи міг суддя змінити життя народу повністю і назав�

жди?
Ні, покращення їх стану життя і духовного здоров’я

було частковим і тимчасовим.
� Що зробив Бог, щоб спасти людей від влади гріха на�

завжди?

«Так�бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Од�
нородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не заги�
нув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16)

� Що відбувається в момент покаяння?
Людина отримує дар життя, народжується згори,

стає дитиною Бога. Відкрийте й зачитайте Ів. 1:12; 1
Ів. 5:11,12; Ів. 5:24; Дії 4:12; 1 Ів. 1:7; Об. 1:4�8.

Коло гріха розривається. Тільки Христос є нашим
Господом і Спасителем, бо на Голгофі Він викупив ус�
іх нас від влади гріха і смерті.

� Яка ж ціна цього викуплення?
Ціна крові, пролитої Христом на Голгофі, то ціна

життя, яке Він віддав, щоб спасти нас від загибелі.
� Про що йдеться у 1 Ів. 1:9? (Див. схему 2)
� Що означає визнавати?
� Про що йдеться в Євр. 4:14? А в Дан. 9:3�19?
Усвідомлене визнання та розкаяння в гріхах приз�

водить людину до поновленого спілкування з Богом.
Приймаючи прощення люблячого Отця Небесного,
ми знаходимо душевний мир та спокій.

Завершення

� Які висновки може зробити для себе кожен з нас,
вивчивши цю тему?

1. Тільки Бог звільняє людину від рабства гріха.
2. Усвідомлення гріховності призводить до свідо�

мого розкаяння.
3. Тільки прийнявши рятівну жертву Ісуса Христа,

ми знаходимо спасіння.
4. Бог любить людину і прощає їй усі гріхи.
5. Людина стає членом Божої сім’ї, народжуючись

згори.
Тепер ми знаємо, що Ісус – наш Господь, і тільки

Він має владу над гріхом. У наших молитвах ми мо�
жемо просити у Бога прощення за свої провини та
гріхи. Сповідати свій гріх – означає відкрито визнати
його перед Господом та відвернутися від гріха на
дорогу праведності.

Молитва

Запропонуйте групі розділитися по двоє і прове�
сти час у молитві сповіді перед Богом, в молитві
роздумів, щоб проаналізувати своє життя, прови�
ни. Запропонуйте учасникам молитись один за од�
ного, за вас, за зміни бажань та планів згідно з во�
лею Божою.
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Поєднайте посилання зі схемою:
1 Ів. 1:9; 1 Тим. 6:2; Євр. 4:14; Дан. 9:4�20

БОГ

Схема 2. Христос розриває гріховне коло
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно опрацюйте запропоновані посилання.
Вам доведеться звернутися до сторінок Закону
Мойсея, розглядаючи питання левіратного шлюбу.
Подумайте над тим, що оптимістична історія про
Рут та Ноомі дана ніби на противагу сумним карти�
нам морального розкладу ізраїльтян часу суддів.
Це означає, що й тоді були люди, яки берегли себе
чистими та невинними, шанували Великого Бога та
Його закони.

Вивчіть тексти за Робочим зошитом. Уважно про�
читайте історичну довідку та біблійний словник.

Виріжте з журналів та каталогів ілюстрації, на яких
зображені щасливі родини. Порозвішуйте їх у примі�
щенні, де буде проходити заняття.

Коли будете пити чай, створіть атмосферу затиш�
ку (наприклад, принесіть свічки й запаліть їх). Це
буде подібне до домашнього свята в колі друзів.

Розбір ключового вірша уроку

Вірш, запропонований сьогодні, розглядається в
розділі «Практичне застосування». Учні повинні бу�
дуть заповнити ілюстрацію «Я та моя сім’я» виснов�
ками, які зроблять під час уроку.

Історична довідка, біблійний словник

Події, змальовані в книзі Рут, за часом відносять�
ся до епохи правління суддів. В Ізраїлі тоді був вели�
кий голод, тому Елімелех з родиною вирішив пере�
братися до Моаву.

Все, що пов’язане в Біблії зі словом Моав, можна
охарактеризувати як аморальність, бездуховність та
ідолопоклонство. Мойсей докладно розповідає про
глибоко аморальний вчинок, якому Моав забов’яза�
ний своїм походженням (Бут. 19:30�38).

Моавітяни та аммонітяни були завжди ворожими
до ізраїльтян, і Господь попереджував не вступати в
шлюб з вихідцями з цих племен. Але так сталося, що
Елімелех помер, а його дружина не змогла втримати
синів від шлюбу з моавітянками.

Рут могла бути сучасницею судді Ілія на початку
його 40�літнього правління.

На фоні загальної аморальності, яка характерна
для періоду суддів, променем світла є історія Рут та
Боаза. Вони – приклад моральної чистоти, міцної ві�
ри та гідного життя. Бог діє в серцях тих, хто є вір�
ним Йому «залишком».

Рут – моавітянка, яка пішла наперекір традиціям
свого народу, оскільки обрала Бога своєї свекрухи
та забажала служити Йому, підкоряючись вимогам
Мойсеєвого Закону.

Боаз виконав закон левірату, одружившись із Рут.
Згідно з цим законом, чоловік повинен оженитися з
вдовою свого брата.(див. Повт. Зак. 25:5�10).

Рут (євр. «подруга», «приятелька», «дружня») –
моавітянка, невістка Ноомі.

Боаз (євр. «той, хто володіє гострим розумом») –
заможний і знатний віфлеємлянин, родич Елімеле�
ха, чоловіка Ноомі. Одружився з Рут.

Ноомі (євр. «милість», «блаженство») – дружина
Елімелеха, ефратянина з Віфлеєму Юдейського.

Моав – син Лота від його старшої дочки. Моавітя�
ни – народ, що походить від Моава. Заселяли місце�
вості північніше Едому, на схід від Мертвого моря та
на південь від Аммону.

Господь заборонив ізраїльтянам воювати з Мо�
авом, тому що цей народ дозволив ізраїльтянам пе�
рейти через його землі в Ханаан (Повт. Зак. 2:26�
29), хоча не тільки не зустрів їх хлібом і водою, але
навіть закликав Валаама, щоб той прокляв народ
Божий (Повт. Зак. 23:4�5). Як покарання – Моаву і в
десятому поколінні не можна було увійти в спільно�
ту Господню.

Моавітяни вороже ставились до ізраїльського наро�
ду, озиваючись про нього з пихою і погордою. Суво�
ро оцінили Моав пророк Ісая (16:6) та Єремія (48:29).

Підступ (в рос. мові «любопрение») – тут мається
на увазі пристрасть до суперечок.

Чванливий – той, хто з пожадливістю шукає сла�
ви від світу, прагне до пошани, похвал, вимагає
визнання своїх годностей, робить добро не заради

УРОК 

5
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми навчилися налагоджувати правильні стосунки 

в родині

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

Мета: молодь повинна усвідомити, що необхідно налагоджувати в родині правильні стосунки

Біблійна основа: Рут; Фил. 2:1$11

СВІТ СІМ’Ї
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добра, а задля того, щоб бути у пошані, отримати
похвалу (хвалькуватий).

Покора – беззаперечна готовність виконувати чужі
накази, розпорядження, вимоги тощо; поступли�
вість, слухняність, покірливість, смиренність.

Біблійна тема уроку
Вступ

Почніть ваше заняття з творчого завдання: запро�
понуйте групі «намалювати» словесний портрет іде�
альної родини.

Картина повинна містити опис взаємин, спільних за�
ходів (відпочинок, виконання домашніх справ тощо).

Створіть невимушену атмосферу, щоб учасники
групи не відчували себе скуто. Нехай буде місце для
гумору. Вислухайте всі ідеї.

� Як уявляє собі наше суспільство ідеальну родину?
(Ідею запишіть і збережіть для порівняння наприкін�
ці уроку).

Разом продумайте і запишіть визначення стосовно
ідеальної родини.

Робота над темою

Тепер розглянемо біблійний портрет родини на
прикладі книги Рут.

● Завдання № 1
Нехай група відповість на запитання кожної схо�

динки, а ви будете робити короткі висновки.

Сходинка 1
Перш ніж ми розглянемо взаємовідносини в сім’ї

Ноомі, Рут та Боаза, торкнемось історії, яка відбулася
раніше. Вона допоможе зрозуміти поведінку героїв.

Було це за часів правління суддів. Згідно з родово�
дом за книгою Рут 4:18�22, події, описані в ній, відбу�
валися приблизно за 100 років до царювання Давида.

Зачитайте Рут 1:1�2.
� Що сталось у Віфлеємі? Що вирішує зробити Еліме�

лех?
Слово «Віфлеєм» означає «дім хліба». Тут завжди

було достатньо хліба.
Але за відхилення народу від шляхів Божих та ідо�

лопоклонство Господь посилає голод.
� Куди йде Елімелех?
� Що собою являє Моав?
Ось серед такого народу прийшов жити Елімелех

зі своєю родиною.
� Що незабаром трапилось у сім’ї Елімелеха? (Зачи�

тайте вірші 3�5.)
� Як ви вважаєте, чому, знаючи про заборону брати жі�

нок з іншого народу, Махлон та Кілйон саме серед
чужинок обрали для себе дружин?

� Як сприйняла те, що відбувалося, Ноомі? (Прочитай�
те вірші 20�21)

Вирішила змінити ім’я «Ноомі» («приємна») на
Мара («гірка»). Ноомі страждала, втративши чолові�

ка, а потім і синів. Вона терпляче зносить скорботу,
бо бачить у ній справедливе Боже покарання.

Висновок № 1
Елімелех залишив рідний Віфлеєм, сподіваючись

вижити на полях Моаву.
Поля були широкими і просторими, подібно до

широкої гріховної дороги, яка веде до загибелі. (Мт.
7:13�14).

Що ж знайшов там Елімелех? Смерть. Його сини,
недовиховані батьком в страху Божому, одружують�
ся на язичницях, що заборонялося Законом Мойсе�
євим (Вих. 34:15�16; Повт. Зак. 7:1�6, 23:3�7). Варті
уваги і їхні імена – Махлон і Кілйон: в перекладі
«хвороба» та «виснаження». Так гріховне життя
призводить до хвороб та виснаження не тільки ду�
ховного, але й фізичного.

Сходинка 2
� Що вирішує зробити Ноомі після смерті своїх си�

нів?
� Як ви думаєте, чому?
� Що спало їй на думку дорогою до Віфлеєма?
� Чому вона вирішила вчинити саме так?
� Які слова свідчать про велику любов Ноомі до своїх

невісток?
Висновок № 2
Ноомі – щиро віруюча в Бога жінка. Вона любить

свого Бога – Бога Ізраїлевого, і, хоча живе на чужій,
язичницькій землі, продовжує служити Йому від
усього серця.

Вона знає, що повернення до Віфлеєма – повер�
нення на шлях Божий.

Серце Ноомі – серце матері, їй було шкода своїх
невісток, вона жалкувала про те, що її сини не зро�
били їх щасливими, можливо, тому вона вирішила,
що краще їм буде повернутися до своїх домівок.

Сходинка 3
� Що вирішили обидві невістки?
� Чим так захопила Рут свекруха?
� Чому Рут висловилася саме так? (Зачитайте вірші

16�17.)
Висновок № 3
Ноомі любила Рут і Орпу, як власних доньок. Сер�

дечна простота і щира любов до двох дівчат�язич�
ниць зробили більше, ніж багатство та добробут.
Завдяки любові Ноомі вони відкрили для себе Бога.
Ноомі стала для них прикладом людини, що дійсно
вірить в Бога, любить Його і живе згідно з Його во�
лею. Свекруха, образ якої часто підлягає глузуванню
через ревнощі до сина та небажання поблажливо
ставитись до невістки, у цій історії стала ідеальним
зразком. Та ще й таким, що невістка забажала по�
мерти там, де помре її свекруха, вважаючи, що лише
смерть може розлучити їх.

Справжня присвята Богу накладає незгладний від�
биток на внутрішній світ людини, на його зовніш�
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ність, життя, труд і служіння. На все. Саме цей диво�
вижний образ Божий і побачила Рут в Ноомі.

Сходинка 4
� Як складаються долі жінок в Віфлеємі?
� На які риси характеру Рут звернув увагу Боаз, коли

вперше побачив її на своєму полі?
� Чому Боаз називає Рут чеснотною жінкою? (Рут

3:11)?
� Про що він просить Бога для неї?
� Які тепер взаємини складаються у Ноомі з Рут? (Рут

2:17�23; 3:1�5)
� Про що свідчать поради Ноомі?
Висновок № 4
Внутрішні якості Рут, які так здивували Боаза, фак�

тично сформувались у неї під впливом Ноомі. Віра
Ноомі, її жертовність, любов передалася невістці.

Рут духовно народилася для народу Божого і слу�
жіння Богові. Коли вона служила своїй улюбленій
свекрусі, котра тепер замінила їй матір, Рут служила
Господу.

Яка ж Рут: доброчинна, співчутлива, чесна, жер�
товна, слухняна, лагідна та смиренна. Вона – пор�
трет ідеальної невістки.

Сходинка 5
Ця історія закінчується щасливо.
� Що відбувається з Рут та Ноомі?
� Ким став для них Боаз?
� З якою метою так докладно описаний обряд?
Послухайте, як це було важливо в ті часи.
З історії: Боаз привів старійшин, щоб вони засвід�

чили укладання шлюбного контракту. Шлюб Рут та
Боаза укладався на основі левірату. В чому його
суть? Згідно з книгою Повторення Закону 25:5�10,
якщо чоловік помирав, не залишивши дітей, то один
із братів покійного був забов’язаний одружитися з
його вдовою; перша дитина від цього шлюбу вважа�
лася дитиною покійного. Якщо брат чи інший близь�
кий родич відмовлялися, тоді вдова повинна була
звершити обряд халиці (звільнення) – в присутності
п’яти чоловік прочитати відповідні місця з закону,
взяти в руки правий чобіт покійного, перекинути йо�
го через плече, плюнути в обличчя тому, хто відмо�
вився й сказати: «робиться чоловікові, що не будує
дому свого брата» (Рут 4:7).

Перед законом і свідками Боаз бере за дружину
Рут.

� Ким тепер стала Ноомі в родині Боаза і Рут?
� Як можна визначити, що Ноомі, Рут та Боаз стали

ідеальною родиною?
� Як ви вважаєте, які взаємини були в їхній родині?
Висновок № 5
Ноомі – образ доброї свекрухи, яка стала тещею і

матір’ю. Любов і пошана – ось, що зустріла Ноомі в
новій родині. Вона бавить онука – Оведа. Він буде пі�
клуватися про бабусю, адже в дусі любові, поваги,

пошани та турботи він буде вихований батьками –
Рут та Боазом.

У цій сім’ї кожен піклувався про щастя іншого, слу�
жив з любов’ю. Стосунки були побудовані на пошані.

Не дивно, що в планах Божих було вмістити в родо�
від Ісуса Христа ім’я Рут. Це чудове благословення бу�
ло в тому, що Рут стала прабабусею царя Давида.
Адже саме від цієї лінії по плоті походить Ісус Христос.

Практичне застосування

Прочитайте Фил. 2:1�11.
� Як ви будете будувати стосунки у власній родині, як�

що винесете уроки з історії Рут, Боаза та Ноомі?
Побудуємо 5 сходинок на основі Фил. 2:3�4 (див.

малюнок нижче)
� Визначте, відповідно до сьогоднішнього уроку, до

якого з типів родин належить ваша?
До такої «ідеальної», яка описана на початку уро�

ку, чи як у Боаза та Рут?
� Чи задоволені ви портретом власної родини?
� Що ви можете зробити, знаючи біблійну істину уроку

і біблійний вірш Фил. 2:3�4?

● Завдання № 2
Тепер вам для обговорення пропонуємо такі 3 си4

туації. (Заздалегідь продумайте і на сьогоднішньому
уроці допоможіть вирішити їх згідно з біблійним
портретом сім’ї.)

Розділіть групу на три підгрупи. Дайте кожній зав�
дання. Домовтесь про час для вирішення проблеми.

Ситуація 1
Після весілля молода сім’я вирішує жити з батька�

ми. Через деякий час у великій і, здавалося б, друж�
ній родині дітей і батьків виникають суперечки з різ�
них питань (побут, час дозвілля тощо) Що ви пора�
дите батькам і молодому подружжю, щоб у родині
запанував мир?

Ситуація 2
Юнак (22�23 роки) хоче жити самостійно. Батьки

негативно реагують на подібне рішення сина. Що б
ви порадили батькам, якби опинилися на їхньому
місці? Яку рекомендацію дасте юнакові?

Ситуація 3
Дівчина зустрічається з юнаком, який не подоба�

ється її батькам. У родині часто виникають супереч�
ки, які закінчуються конфронтацією між батьками та
дівчиною.

Як би ви допомогли вирішити таку ситуацію?

Завершення

Який висновок ми можемо зробити на завершення?
Для того, щоб навчитись налагоджувати правильні

стосунки в родині, треба:
а) щиро вірити в Бога і трудитися над збудуванням

сім’ї;
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Не робіть нічого підступом
����������������������������������������������������������������������
Не сперечайся, бережи мир у родині

або з чванливості
�������������������������������
Не будь пиха�
тим, краще будь
безкорисливим

але в покорі
�����������������������������������
будь покірли�
вим і мудрим

майте один одно�
го за більшого від
себе
��������������������������������������
поважай своїх
домашніх (членів
родини), не будь
егоїстом

Нехай кожен
дбає не про своє,
але кожен і про
інших

��������������������������������
піклуйся і про
своїх рідних

Висновки:
Як християнин, я можу створити затишну,

добру атмосферу в своїй родині. Вона буде на�
повнена християнською любов’ю, турботою,
повагою до моїх ближніх.

А почну я з себе, тому що знаю: Бог хоче,
щоб у мене в сім’ї були правильні стосунки.

Біблійний вірш Фил. 2:3�4 можна подати у
вигляді такого малюнка, нехай група запов�
нить висновками подібний малюнок у своїх
зошитах.

б) бути лагідними і покірливими у ставленні до
членів родини;

в) терпінням рятувати мир у сім’ї;
г) служити з любов’ю всім домашнім, незалежно

від родинного ступеня;
д) поважати всіх членів родини, але особливо ша�

нобливо ставитися до старших;
е) піклуватися про всіх членів сім’ї.

Молитва
Завершіть урок вдячними молитвами. Нехай учас�

ники помоляться в своїх маленьких групах, а потім
самі завершіть заняття молитвою. Подякуйте Богові
за сьогоднішні уроки, попросіть у Нього мудрості в
побудові правильних стосунків у родині.

Тепер час для дружнього чаювання.
Запаліть свічки.

Я, ТА

МОЯ

СІМ

+ Я
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Попередня підготовка, 
рекомендації щодо проведення заняття

Ретельно вивчіть усі посилання уроку, а також
прочитайте матеріали в Робочому зошиті.

Опрацюйте біблійну тему уроку. Сьогодні ви зу�
пинитесь на цікавому факті: Господь відповідає на
прохання тих, хто виконує свої обітниці. Деякі лю�
ди вважають, що обіцянка сама по собі нічого не
варта, тому що зовсім не важко пообіцяти «золоті
гори». Але Богу не можна обіцяти те, що не збира�
єшся виконувати. Приклад Анни вчить нас саме
цього.

Подумайте, як ви будете проводити урок. Якщо
біблійне навчання проходитиме у когось вдома, то
потурбуйтеся про чай – це допоможе вашій групі
здружитись.

Розбір ключового вірша уроку

Бути благословенним Господом – це найбільше
багатство, про яке може мріяти людина. Боже бла�
гословення – це радість і мир у кожну мить нашого
життя: це і Божа підтримка посеред біди та випро�
бувань, це й вияв Його любові, й турбота про пра�
ведника. Анна мала таке благословення від Бога, бо
вона змогла виконати ті обіцянки, які Йому дала.

Історична довідка, біблійний словник

Історія про Анну та народження Самуїла належить
до часів правління суддів Ізраїля. Народ ослаб ду�
ховно настільки, що мало турбувався про істинну
пошану до Господа та підкорення Його законам. Ко�
жен чинив так, як вважав правильним. (Суд. 21:25).
В служінні Богу при скинії, коли храму ще не було,
справи були погані. Ілій як голова первосвящениць�
кого служіння показав негідний приклад: своїх двох
синів Хофні та Пінхаса він не приборкував. Його ді�
ти, які були священиками, не тільки не виконували
своєї священицької обітниці, але буквально безче�
стили святилище і відвертали людей від жертво�
приношень. «Бог не буває зневажений»: що посіяв
Ілій, те незабаром і пожав. Суд Божий здійснився

над його домом. Бог не говорив до народу, зв’язок
між Ним та Його дітьми був порушений (1 Сам. 3:1).
І ось вже біля кордонів Ізраїля – запеклі вороги,
филистимляни.

У цій історії протиставляються дві жінки, дві дру�
жини Елкани. Хоча при створенні людини Бог виз�
начив кожному чоловікові тільки одну дружину,
відступ від Бога призвів до багатошлюбності. Че�
рез жорстокість та «твердошиїсть» народу, в Зако�
ні (Повт. Зак. 21:15�17) Мойсей залишив можли�
вість мати декілька дружин. Це завжди створюва�
ло великі проблеми – згадайте, наприклад, Сарру і
Аґар, Лію і Рахіль...

Елкана (євр. «Бог створив») – син Єрохама і бать�
ко пророка Самуїла, єфремлянин.

Самуїл (євр. «почутий Богом») – син Елкани і Анни.
Посвячений Богові на служіння через обітницю. По�
кликаний Господом бути пророком в той час, коли
слово від Бога було рідкісним. Останній суддя Ізраїля.

Благодать – усе те, що дає Бог не за наші заслуги,
а завдяки Своїй милості.

Обітниця – урочиста обіцянка. Людина в молитві
дає обітницю і підкреслює щирість свого прохання,
обіцяючи на знак подяки чимось пожертвувати для
слави Господа.

Біблійна тема уроку
Вступ

В одній з досить відомих молодіжних пісень є сло�
ва: «Вірю я в обітниці Христа�Царя».

� В яких обітницях вірний Господь?
� Чи є у вашому житті такі обітниці, які Господь не ви�

конав?
� Про що говорить вірність Божа?
� Як ви себе почували, коли вас зраджували друзі, не

виконавши своїх обіцянок?
Наведіть приклади.
� А як ви себе почували, коли щось пообіцяли і забули

або пізніше не захотіли виконати? (Приклади.)
Напишіть на дошці біблійну істину:
«Бог благословляє того, хто виконує свої обіцянки».

УРОК 

6
Біблійна істина: Бог благословляє того, хто виконує свої обіцянки

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

Мета: молоді люди повинні знати, що вони відповідальні за виконання зобов’язань 
і обітниць, які дають Богові

Біблійна основа: 1 Сам. 1

ОБІТНИЦЯ АННИ
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● Завдання № 1
Відкрийте 1 Сам. 1:1�28 (Прочитайте вголос по од�

ному віршу кожен).
� Як ви вважаєте, чому Бог не давав Анні дітей?
Анна не повинна була занадто зосереджуватись

на внутрішньому переживанні, жалості до себе та
сльозах. Вона повинна була йти за Господом, пере�
магаючи егоїстичні почуття.

� Чого Бог чекав від Анни?
Активної дії, бажання служити Йому.
� Що бачив Бог в душі Анни, чого не бачили Елкана і

Пеніна?
Великий духовний потенціал, який міг бути вико�

ристаний для служіння Богу. Саме син Анни, гідно
вихований нею, зміг стати духовним благословен�
ням для Ізраїля (що і відбулося згодом).

✧ Порівняйте життя двох жінок і їхнє ставлення до
Бога. Нехай одна частина групи опише характер Анни,
а друга – Пеніни, згідно з віршами 1�18.

� Як ставився Елкана до дружин (вірші 4,5,7,8,23)?
Елкана не стримував Пеніну, бо зупинити таку сва�

вільну, примхливу та лихослівну людину досить важ�
ко. Він просто більше приліпився до Анни, зростала
його любов до неї. Він бачив її лагідність, страх перед
Богом, красу характеру.

� Що втратила Пеніна? Чому?
Боже благословення. Ми не бачимо її жінкою радіс�

ною та вдячною Богові за чоловіка та дітей. А якби во�
на була іншою, інакше склалась би її доля. Так крізь
віки і пронесла Біблія образ лихослівної, дріб’язкової,
невдячної Пеніни. Вона могла бути благословенням і
для бездітної Анни, підтримуючи її у скорботі і в мо�
литвах про довгоочікуваних дітей, дозволяючи їй бу�
ти зі своїми дітьми. Але вона цього не робила, тому
що вона була не здатна на великодушні вчинки.

� Що робить Анна на противагу Пеніні?
Прочитайте вірші 9�11 (дає обітницю).

● Завдання № 2
Розділіть клас на дві групи. Роздайте запитання, а

потім обговоріть їх.

� Як Анна здійснила свої обітниці?
� Як Бог сприйняв обітницю Анни та її виконання?
� Що Бог використав для того, щоб розкрити духовний

потенціал Анни?
Пеніна спокушала Анну нарікати на Бога за без�

дітність; сторонні людські обмови (сусідів, ото�
чуючих) засмучували Анну; любов і підтримка з
боку чоловіка допомогли Анні зберегти надію на
Бога.

� Як виявилось Боже благословення в житті Анни?
(Підтвердьте свої висловлювання посиланнями).

Практичне застосування

� Чому вчить нас історія Анни?
� Як застосовувати біблійну істину в своєму житті?

(Повторіть біблійну істину уроку).
У своєму житті ми часто даємо обіцянки, але не

завжди поспішаємо їх виконувати.
Напишіть запитання на дошці та дайте час для

відповіді.
� Які обітниці ми вже дали Господу?
� Які благословення Бог обіцяв нам за це?

Завершення

Анна виконала велике завдання – віддала на слу�
жіння Богові сина Самуїла. Потім Бог використав
його для відновлення Своєї слави в Ізраїлі. За час
свого служіння він зумів навернути весь Ізраїль до
Бога. Анна змогла досягти такого результату зав�
дяки великій відповідальності, самопожертві та
вмінню дотримати своє слово, як би боляче це не
було. Бог особливо благословив її Самуїлом і дав
їй ще дітей (3 синів та 2 доньки).

Молитва

Відведіть деякий час (15 хвилин) для молитов�
них роздумів над ключовими питаннями уроку.

Вирішіть для себе, що краще: прийняти благо�
словення від Бога чи засмучувати Його невиконан�
ням своїх обітниць.

Анна (євр. «благодатна»)

$ улюблена
$ бездітна
$ має страх перед Богом
$ страждає від насмішок та прикростей від Пеніни
$ м’якого характеру, лагідна

Таблиця до завдання № 1

Пеніна (євр. «корал, перлина»)

$ «друга»
$ народжує синів і доньок
$ заздрісна
$ поклоняється Богу, але не відроджена Ним
$ ревнива
$ лихослівна
$ недоброзичлива
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте всі посилання і місця Св. Письма, які
будуть розглянуті під час уроку.

Опрацюйте щоденне читання. Поміркуйте над
ключовим віршем. Продивіться історичну довідку і
біблійний словник.

Заздалегідь продумайте, як підготувати приміщення
до проведення дискусії. Можливо, ви розставите сто�
ли півколом, окремо для кожної дискусійної групи.

Завчасно підготуйте посилання на окремих ли�
сточках паперу, щоб потім їх роздати під час само�
стійної роботи.

Підготуйте в достатній кількості листочки паперу
для запису і ручки, щоб учасники змогли виконува�
ти письмові завдання на завершення уроку.

Розбір ключового вірша уроку

Два аспекти розглядаються у цьому вірші: бажання
мати благословення від Бога і послух як виявлення
цього бажання. «Добра землі» – це й душевний спо�
кій, і здоров’я, і добробут, і радість спілкування тощо.
Основа такого благословення – послух. Потрібно на�
магатися бути слухняним Богу і бажати цієї покори.

Історична довідка, 
біблійний словник

Самуїл (євр. «почутий Богом») – останній суддя Із�
раїля. На вимогу народу і за повелінням Бога наста�
новив Саула царем над Ізраїлем. Пізніше помазав на
царство Давида.

Бет2Єл – місто, розташоване на 8 км північніше Ра�
ми; одне з місць, де судив Самуїл.

Шіло – місце перебування скинії від часу Ісуса На�
вина до Самуїла.

Ілій (евр. «високий») – первосвященик і суддя в
Шіло протягом 40 років.

Послух – доведене справами підкорення власної
волі іншому; синоніми: слухняність, покора.

Дім Божий – місце для богослужінь, скинія.
Ефод – частина обрядового одягу єврейського

первосвященика, який одягали для богослужінь в
скинії і в храмі.

Біблійна тема уроку

Вступ

Під час Другої світової війни стався такий випа�
док: Молодий льотчик�офіцер був поранений під
час повітряного бою. Машина не була пошкоджена,
але сам пілот отримав серйозну рану. Він втратив
можливість бачити прилади управління, кров зали�
ла йому очі. Пілот стиснув у руках штурвал. Він міг
вести машину тільки інтуїтивно, завдяки добрим
навичкам управління. Кожен льотчик знав, як важ�
ливо посадити літак, машини берегли. На зв’язок з
ним вийшов командир ескадрильї, досвідчена і му�
дра людина, що любила своїх підлеглих. Молодий
пілот, який втратив здатність бачити, уважно слу�
хав і беззастережно виконував усе, що говорив йо�
му командир. Він благополучно посадив машину на
злітно�посадочну смугу їхньої частини. Літак було
врятовано, хоча молодий пілот все ж помер через
тяжке поранення.

Ця історія змушує багато над чим замислитись.
� Як часто в житті ми буваємо слухняними не тільки в

екстремальних ситуаціях?
� Пригадайте випадки, коли вам треба було послуха�

тися, підкоритись? (Вислухайте відповіді групи).

Робота над темою

� Що таке послух?
Суть слова – підкорення іншому, виконання його

доручень, бажання догодити.
� На вашу думку, кому потрібно підкорятись перш за

все?
Християнин повинен бути слухняним в першу чер�

гу Богу (Ів. 10:27; Мт. 7:21; Дії 5:29).
Бог заповідав людям бути слухняними (Лев. 18:4;

Чис. 15:39�40; Повт. Зак. 10:12�13; 11:8; 13:1�5; 15:4�
5; 30:15�20).

● Завдання № 1
Почнемо досліджувати життя людини Божої – Саму�

їла (роздати посилання для дослідження підгрупам).
Група 1: 1 Сам. 1; 2:18�26 – зробити висновок про

послух Самуїла в родині.

УРОК 

7
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог благословляє слухняних

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

Мета: навчити молодих людей слухатися Господа та бути уважним до Його слів

Біблійна основа: 1 Сам. 12

ВАЖЛИВІСТЬ ПОСЛУХУ
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Висновок: покора батькам, а також спостереження
за вірністю та відповідальністю батьків у виконанні
обітниць заклали основу послуху Самуїла. Слухня�
ність матері та батькові перейшла в послух Самуїла
священику Ілію.

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

Висновок: повна покора служителю Бога переросла
в послух Богу: «Говори, Господи, бо раб Твій слухає!».

Самуїл вже в юнацькому віці виявляє твердість ха�
рактеру, вірність Богу і послух Йому, коли повідом�
ляє Ілію�священику все, що сказав Бог.

За довгі роки правління суддів люди рідко чули го�
лос Божий, і ось тепер Господь знову заговорив до
Свого народу, бо обрав для Себе нового священика
і пророка – Самуїла.

Ілій любив Бога, хоч і не був сумлінним служите�
лем, але саме він визнав істинність пророцтва свого
вихованця. Це поклало початок служінню Самуїла як
пророка.

Група 3: 1 Сам. 7:1�17 – зробити висновок про по�
кору Самуїла Богу.

Виснок: Самуїл любить Бога. Він закликає народ
вірно служити Богу і бути слухняним тільки Йому.
Тут покірний Самуїл показаний як наполегливий мо�
литовник за народ.

Група 4: 1 Сам. 8:1�22 – зробити висновок про по�
слух Самуїла волі Божій.

Висновок: Прохання настановити царя засмутило
пророка Божого. Він знав, що є один Цар – Бог. Але
Сам Бог повелів Самуїлу бути слухняним виборові
народу.

Він сказав, що сам покаже Самуїлу на того, хто бу�
де царем. Бог навчив Самуїла як попередити народ
про права царя відносно підлеглих. Багато з того,
про що передвіщав Самуїл, збулося в Саулі.

Пізніше, як ви знаєте, Бог накаже Самуїлу обрати
нового царя – ним стане Давид.

● Завдання № 2
1 Сам. 12 є своєрідним підсумком життя Самуїла.

Нехай група відповість на запитання.
� Про що звітує Самуїл народу?
� Про що нагадує Самуїл народу?
� На основі чого Бог благословляє народ?
� Про яке гріховне бажання нагадав Самуїл народу?

Чому?
� Згідно 1 Сам. 12:14�15, що необхідно зробити наро�

ду?
� Як була підтверджена вірність слів Самуїла? Чому?
Життя Самуїла – приклад покори Богові.
� Які уроки тут є для нас?
� Чи можна навчитися послуху?

Підведіть до таких висновків:
1. Самуїл бачив послух у своєму домі. Він сам був

слухняною дитиною. (1 Сам. 2:26)
2. Самуїл був слухняним служителю Божому – Ілію

(1 Сам. 3:19).
3. Самуїл був покірним Богові: у слові, в служінні;

в щоденному житті; у виконанні Закону Божого; у
вірі.

Практичне застосування

� Що вміщає в себе послух Богові?
а) послух батькам (Еф. 6:1);
б) послух дружини чоловікові і любов чоловіка до

дружини (Еф. 5:22�33);
в) послух наставникам (Євр. 13:17)
г) послух владі, начальству (Титу 3:1).
Наша покора повинна бути постійною (Фил. 2:12;

Рим. 16:19; 1 Петр. 2:13�17), так як ми дивимось на
Ісуса Христа – Він був взірцем послуху (зачитати
вірші: Мт. 26:42; Ів. 4:34; Фил. 2:5�11; Євр. 5:8; 10:7).

Завершення

Проаналізувавши опис життя Самуїла, ми повинні
усвідомити, що послух – основа нашого ходіння у
Христі, тому що Бог благословляє слухняних. Самуїл
був дивовижно благословенний Господом за свій по�
слух: з його приходом змінилося життя в Ізраїлі, за�
кінчився час, коли «кожен робив, що правдиве було
в його очах», час анархії та деградації. Тепер кожен
забов’язаний був підкорятись Богу. Тепер Бог спові�
щає Свою волю через Самуїла, який був впливовим
вождем. Саме за часів його служіння було зроблено
перші кроки до централізації держави. Народ мав
тимчасовий перепочинок від війн як всередині дер�
жави, так і поза її межами. Саме Самуїл був обраний
Богом, щоб помазати на царство Давида, царя і «му�
жа за серцем Господа».

Задайте групі запитання:
1. Що я можу зробити вже сьогодні, щоб виявити слу�

хняність:
а) послух батькам (у родині: чоловік – дружина);
б) послух лідерам церкви, наставникам;
в) послух владі і начальству;
г) послух у пізнанні Бога (щоденне читання і моли�

тва).
2. Що мені необхідно робити, щоб розвивати свою по�

кору? (Зробіть письмові висновки).

Молитва

Дайте час для молитовного спілкування і розду�
мів над висновками уроку. Нехай молоді люди по�
міркують над застосуванням цієї біблійної істини в
своєму житті.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Ви повинні підвести молодь до усвідомлення того,
що непокора в малому призведе до подальшого непо�
слуху. На прикладі Саула розкрийте, як його свавілля
на початку царювання стало причиною духовного за�
непаду, а потім – безславної загибелі. З давніх часів і
в юдейській, і в нашій традиції самогубство вважалося
ганебною дією. Саул міг обрати шлях покаяння та
життя. Життя – це дар Божий. Група повинна прийня�
ти рішення бути слухняними Богові у всьому.

Прочитайте урок у Робочому зошиті. Опрацюйте
географічні й історичні місця на карті, це допоможе
максимально наблизити урок до того часу.

Заздалегідь підготуйте запасні листки для роботи
під час уроку.

Прочитайте історичну довідку і біблійний словник.
Підберіть пісні до цього уроку.

Обдумайте, як повторити з учасниками всі раніше
вивчені вірші. Також подумайте про заохочення тих,
хто найбільш успішно з цим упорався.

Розбір ключового вірша уроку

Непослух – синонім непокірності, свавілля. Непо�
кірність стоїть в одному ряду з чаклунством, тобто
є мерзотою в Божих очах. За чаклунство карали
смертю. Опір, тобто непокірність, слова близькі за
значенням. І насправді, для Бога це те саме, що й
ідолопоклонство, тобто заміна Бога ідолами. Бог
Святий, Він ревнує; коли порушено Його суверені�
тет, Він карає. Таким чином, кожен з нас, хто непо�
кірний, буде покараний втратою благословення
Господнього.

Історична довідка, біблійний словник

Филистимляни постійно погрожували Ізраїлю вій�
ною. Проти филистимлян воювали судді Шамґар,
Самсон, Ілій, Самуїл. Вони організовували місцевих
хананеян у дисципліновані, добре озброєні загони,

військові підрозділи. Филистимляни володіли заліз�
ною зброєю, з якою не могла зрівнятися бронзова
зброя ізраїльтян. В битві під керівництвом нечести�
вих синів Ілія ізраїльтяни зазнали поразки і втратили
4 тисячі воїнів. Вони шукали духовної допомоги у
ковчезі Господньому, марновірно думаючи, що його
присутність на полі бою допоможе їм (на зразок та�
лісмана) одержати перемогу. Народ повинен був по�
каятися в своїх гріхах, навернутися до Бога, щоб
звільнитися від ворогів, а не покладати надію на
присутніть Божу через присутність ковчегу. І хоча
филистимляни злякалися, це навпаки мобілізувало
їх, і вони нанесли Ізраїлю ще більшої поразки, при�
чому захопили і Божий ковчег.

Тепер филистимлянам потрібно було дізнатися
про те, що Бог Ізраїля – всемогутній Бог. Привлас�
нення ковчега заповіту обернулось для них бідою: їх
ідол Даґон в присутності ковчега розбився; потім на�
стала епідемія, мабуть, бубонної чуми, яку рознесли
миші. Їхні міста відмовлялися впустити ковчег до
своїх воріт. Після 7 місяців пережитих покарань і мук
филистимляни повернули ковчег.

Перед війною ковчег було взято з Шіло, але ос�
кільки Шіло був зруйнований филистимлянами, йо�
го перенесли з Бет�Шемеша до Кір’ят�Єаріма – 13 км
на північний захід від Єрусалима. Прибуття ковчегу
заповіту в Кір’ят�Єарім і встановлення його там при�
несло великі благословення. І стало зрозуміло, що
Бог знову готовий захистити свій народ від ворогів і
поблагословити.

Але вже дуже старий Самуїл не міг забезпечити
належного керівництва народом, а його сини, вия�
вившись безвідповідальними людьми, стали спо�
кусою для народу. Народ бачив єдине вирішення
цієї проблеми у тому, щоб обрати царя. Це дуже
обурило вірного Божого служителя – Самуїла.

Народ забув про Того, хто є істинним Царем Ізраї�
ля. Монархія стала альтернативою Божому правлін�
ню. Бог допустив це, щоб продовжувати виховувати

УРОК 

8
Біблійна істина: Біблія вчить, що непослух Богові веде людину 

до духовного падіння

Ключовий вірш: «Бо непокірливість – як гріх ворожбитства, а свавільство – як провина 
та служба бовванам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, 
щоб не був ти царем» (1 Сам. 15:23)

Мета: допомогти молодим людям усвідомити, що непослух Богові призводить 
до духовного занепаду і навіть краху

Біблійна основа: 1 Сам. 13, 15 розд.

САУЛ: НЕПОСЛУХ 
І ЙОГО НАСЛІДКИ
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Своїх непокірних дітей. Він Сам вказує Самуїлу на
того, хто буде царем, а також попереджає про нега�
тивні наслідки влади царя (1 Сам. 8:10�21).

Саул (євр. «випрошений у Бога») – син знатного
веніямитянина Кіша. Перший цар Ізраїля.

Викликання мертвих – особлива форма ворожбит�
ства. Чарівник (тобто чаклун або чаклунка) викликав
дух покійного і запитував про майбутні події (1 Сам.
28:7 і наступ.). Викликання мертвих вважалось у із�
раїльтян однією з хананеянських мерзот (Повт. Зак.
18:9�12), тому що було заборонено Господом. (Лев.
19:31). Тих, хто порушив заборону, страчували.

Помазання – від «масть» або «мазь». У Біблії
йдеться про обряд помазання, за допомогою якого
людина освячувалася на певне служіння. Такого по�
мазання удостоювалися пророки, царі і священики.

Масть (олива) – зазвичай оливкова олія з дода�
ванням пахощів, з яких у Біблії згадується нард та
миро. Біблійні тексти (Мт. 26:7; Мр. 14:3,8) дозво�
ляють припустити, що в багатьох випадках йдеться
про ту ж консистенцію, що й у сучасних парфумів.

Непослух – відмова слухатися кого�небудь, підко�
рятися кому�небудь.

Біблійна тема уроку
Вступ

Перш ніж ми перейдемо до історії початку царю�
вання Саула та виникнення монархії в Ізраїлі, розгля�
немо політичні та історичні обставини того часу
(див. історичну довідку).

Робота над темою

● Завдання № 1
Розділіть вашу групу на підгрупи. Простежте етапи

життя Саула – першого царя Ізраїля. Роздайте
посилання з 1�ї книги Самуїла. Проаналізуйте з гру�
пою причини, внаслідок яких Саул виявив непослух.
Нехай група заповнить малюнок зруйнованої стіни в
своїх зошитах.

1) Розділи 9�11 – обрання царя;
2) Розділ 13 – непослух (свавільне принесення

жертви);
3) Розділ 14 – нерозумні клятви і прокляття;
4) Розділ 15 – непослух Богові у війні з Амаликом;
4) 14:24�25 – ревність Саула;
5) 15:17�29 – Бог відбирає у Саула право царювати

в Ізраїлі.
6) Розділи 18�19; 22�24; 26�27 – переслідування і

спроби вбити Давида;
7) Розділ 28 – Саул і чаклунка;
8) Розділ 31 – смерть Саула – самогубство (1 Кор.

3:16�17; 6:19�20).
Подивіться на малюнок. Тут показане життя Саула

у вигляді зруйнованого жертовника. Запропонуйте
цей малюнок для обговорення в групі.

Зробіть висновки: непослух, непокора Богові в ма�
лому призводить до того, що людина залишає Бога,
втрачає Божі благословення, падає духовно і навіть
може передчасно померти. Так колись великий цар
Ізраїля стає самогубцем.

� Що дав Саулу Бог, обравши його царем?
1. Абсолютну владу монарха (1 Сам. 11:4�7).
2. Божий Дух, так що Саул став пророкувати

(1 Сам. 10:6�13; 12:13,25).
3. Нове серце і настанови (1 Сам. 10:7�8).

� Як використав це все Саул?
Отримав перемогу над аммонітянами (розділ
11), але потім свавільно приніс Богові жертву

цілоспалення (13:8�10).
� Як ви вважаєте, чи мав право цар приноси�
ти жертву Богові? Чому?

Звернення Саула до чарівниці в пошуках

виходу з духовної безвиході (розділ 28).

Саул заздрить і переслідує Давида (через популярність

Давида у народі) (розділи 18219, 22224, 26227).

Вирок Саулу: «Через те, що ти відкинув Господні слова, 

то Він відкинув тебе, щоб ти не був царем» (15:23).

Свавільний непослух Богові (глава 15).

Нерозумний наказ армії і жорстокий вирок Йонатану

– Саул не здатний бути царем (розділ 14).

Свавільне принесення жертви 

(це обов’язок священиків) – розділ 13.

Саул вибраний на царство і помазаний Самуїлом.
Успіхи запаморочили голову Саула, покора 

змінилася на гордість (розділи 9211)

Безславна
смерть царя
(розділ 31).
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У законі, який Бог дав через Мойсея, Бог повелів
приносити жертви тільки священикам (книги Ви�
хід, Левит, Повторення Закону містять вказівки
щодо жертвоприношень). Скрізь написано, що
спалює жертву цілоспалення священик. Бог уста�
новив спеціальний порядок жертвоприношень, бо
Він – Бог Святий; людина не має права змінити рі�
шення Бога.

� Як пророк Самуїл поставився до вчинку Саула
(1 Сам. 13:13�14)?

� Прочитайте Рим. 12:3. Як це місце можна застосува�
ти до пояснень Саулом своїх дій (1 Сам. 13:11�12)?

1. Саул запишався, він каже: я бачив..., я поду�
мав..., я вирішив...

2. В його словах нема каяття.
3. Йому вже були непотрібні поради Господа.
4. Своє «я» він поставив над послухом Богові.
� Чому ми можемо навчитися завдяки цій історії? (Ви�

слухайте відповіді молодих людей).

Практичне застосування

Коли ми народжуємося згори і Бог називає нас
Своїми дітьми, то:

а) ми отримуємо нове серце (2 Кор. 5:17);
б) Бог відзначає нас Своїм Духом (Еф. 1:13);
в) Бог дає нам владу для збудування (2 Кор. 10:8);
г) Бог хоче, щоб ми перебували в Його Слові, ду�

ховно зростали (Ів. 5:39).
� Коли у вас виникають проблеми або питання, які

вимагають рішення, як ви дієте? (Обговоріть відпові�
ді).

� Чи можемо ми вирішувати свої проблеми самі, без
Божої участі? Чому? (Обговоріть відповіді).

� Що заважає нам шукати правильні рішення у
Бога?

Непослух, зміщення керівництва – з Бога на своє
«я».

Знаючи про гіркі наслідки непослуху Саула, вирі�
шимо для себе, що нам потрібно робити, щоб бути
слухняним Богові? (Вирішіть це питання разом з
учасниками групи і запишіть план).

1. Знай волю Бога щодо того чи іншого вчинку в
своєму житті.

2. Пам’ятай, що Бог повинен бути центром твого
життя.

3. Не дозволяй успіхам запаморочити тобі голову,
щоб ти не забув про Бога і Його благословення.

Використовуйте ці висновки в своєму житті. Запи�
шіть їх у Робочі зошити.

Завершення

Ця історія вчить нас бути слухняними. Це важко,
але необхідно. Цього хоче від нас Бог. Виявляється,
що наш послух Творцеві є найбільш важливим для
Нього. Завдяки вихованню в своєму характері цієї
якості, ми повністю віддаємося в руки Божі та вчимо�
ся змінювати свій характер. Бунт проти влади Творця
не призведе ні до чого доброго. Непослух Саула був
бунтом. Він вважав себе вартим того, щоб принести
жертву Богу самостійно і не чекати Самуїла. Але Бог
розсудив інакше. У Божих очах непослух – гріх.

Молитва

У заключній молитві подякуйте Богові за Ісуса Хри�
ста, Який залишив нам взірець послуху. Господь
вчить нас бути покірними Богові в усьому – у цьому
сенс нашого життя у Христі. Бог хоче, щоб ми були
слухняними Його волі і намагалися виховувати в
своєму характері послух, бо це є цінним в Його очах.

Моліться і просіть про те, щоб бути слухняним в
читанні і застосуванні Слова Божого в своєму житті,
в молитві, в служінні, в роботі.

Просіть Бога допомогти вам і учасникам вашої гру�
пи застосовувати ці правила практично.
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Попередня підготовка, 
рекомендації щодо проведення заняття

Передусім зверніть увагу на те, що урок побудова�
но на дослідженні трьох псалмів Давида: 22(23),
24(25), 26(27). Щоденне читання охоплює основні
події юнацьких років Давида: його життя до пома�
зання, сміливість та відвага в боротьбі з Ґоліятом,
його служба при дворі Саула, дружба з Йонатаном,
друге помазання і початок царювання в Ізраїлі.

Прочитайте і обміркуйте всі посилання уроку.
Продумайте, як ви розділите групу на три підгрупи,

щоб можна було організувати обговорення.
Заздалегідь подумайте, як краще використати

приміщення, де буде проходити заняття, як розста�
вити столи та стільці. Можливо, ви поставите три
столи окремо.

Розбір ключового вірша уроку

Запропонуйте для вивчення весь Псалом 22(23),
де Давид роздумує про благословення, які Бог дає
тим, хто добрий в Його очах. Давид бачить Бога в
образі Пастиря – доброго, щедрого, турботливого.
Ця метафора (переносне значення) пов’язана з
досвідом пастуха, який Давид одержав до того, як
став царем. Господь Ісус Христос також ототож�
нює Себе з «Пастирем добрим» (Ів. 10:14). Тільки
в Богові і з Богом життя буде благословенним і ра�
дісним.

Історична довідка, біблійний словник

Коли Давид став царем над усім Ізраїлем, він за�
воював місто євусеїв – Єрусалим, яке вважалося не�
приступним, та зробив це місто столицею об’єднано�
го Ізраїльського царства.

З військового і політичного поглядів Єрусалим був
дуже вдало розташований, бо знаходився на кордо�
ні між наділами Юди та Веніямина (таким чином, пе�
ревага не віддавалася ні північним племенам Ізраїля,
ні Юді). Давид розширює і зміцнює це місто, наказує
спорудити там царський палац.

Як тільки перші перемоги забезпечили Давиду
внутрішньополітичний спокій, він почав перетворю�
вати Єрусалим на культурно�релігійну столицю. Він

переніс до Єрусалима з Кір’ят�Єаріма Господнього
ковчега (2 Сам. 6), хоч і з другої спроби. Дорогою
сам цар, оперезаний ефодом, танцював перед ков�
чегом. З перенесенням ковчега поновилися щоденні
богослужіння.

Перше помазання Давида Самуїлом було здійсне�
но на знак того, що він обраний Богом (1 Сам. 16:3),
друге, звершене у Хевроні (2 Сам. 2:4), свідчило про
прийняття Божого вибору племенем Юди, а третє
поставило його царем над всім Ізраїлем.

Давид – був молодшим з 8 синів Єссея, віфлеє�
млянина з коліна Юдиного, правнуком Боаза і мо�
авитянки Рут (Рут 4:18�22). Він був вродливий, силь�
ний, красномовний і добре грав на гуслах.

Серце – в Старому та Новому Заповітах слово «сер�
це» вживається переважно в переносному значенні.
В прямому значенні серце – це життєво важливий ор�
ган системи кровообігу. В біблійному вжитку воно
означає сутність людської особистості, зосереджен�
ня душі і духу. Саме серце приймає духовне рішення
про ставлення до Бога (віру або непослух).

Біблійна тема уроку
Вступ

� Чи замислювалися ви над тим, як працює наше сер�
це? Що ви думаєте про його роботу? (Вислухайте всі
відповіді)

Звернімося до Великого тлумачного словника:
«Серце – центральний орган кровоносної системи у
вигляді м’язового мішка, ритмічні скорочення якого
забезпечують кровообіг (у людини міститься з ліво�
го боку грудної порожнини)».

Біблія часто вживає переносне значення цього
слова – це осередок волі, бажань людини, духовний
центр її сутності. Зачитайте посилання з біблійного
словника, наведеного вище.

� Чи можете ви уявити, яке серце у Бога?
Одна людина в Біблії названа «мужем за серцем

Господа». Хто він – людина за серцем Господа?

Робота над темою

● Завдання № 1 (15 хв.)
Напишіть: «Давид – муж за серцем Господа».

УРОК 

9
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вірні Йому, як Давид

Ключовий вірш: Псалом 22(23) (текст подано в Робочому зошиті)

Мета: молоді люди повинні стати цілком присвяченими і вірними Богові

Біблійна основа: Псалми 22(23), 24(25), 26(27)

МУЖ ЗА СЕРЦЕМ ГОСПОДА
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Розділіть вашу групу на три підгрупи. Кожній дай�
те завдання: зібрати аргументи і довести, що Давид
– чоловік за серцем Бога (Псалми Давида 22(23),
24(25) і 26(27)).

● Завдання № 2
Складіть опис життя Давида (1 Сам. 16�18; 2 Сам.

1,5,7).
1) Був наймолодшим з синів Єссея (плем’я Юдине,

місто Віфлеєм, правнук Боаза і Рут;
2) Пастух, пас отари свого батька;
3) Був обраний Богом, бо любив Бога всім серцем;
4) Самуїл за повелінням Бога помазав Давида як

майбутнього царя; на Давида зійшов Дух Божий (1
Сам. 16:1�13);

5) Грав на гуслах при дворі Саула;
6) Прийшов до військового табору, щоб провідати

братів, вступив у двобій з филистимським воїном
Ґоліятом і вбив його;

7) Дружив з сином царя Йонатаном;
8) Саул заздрить молодому улюбленцю ізраїльсь�

кого народу і хоче його вбити;
9) Давид рятується втечею;
10) Саул переслідує втікача Давида;
11) Давид двічі відмовляється від можливості вби�

ти царя Саула;
12) Рятуючись від Саула, Давид тікає до филисти�

млян;
13) Саул в битві біля Ґілбоа поранений, закінчує

життя самогубством; Давид помстився за смерть
Саула та Йонатана, оплакує їх;

14) Давид стає царем Юдеї, а потім всього Ізраїля;
15) Бог дав Давиду обітницю вічного царювання

його нащадків.
Після такої Божої обітниці про що ж можна мріяти

ще?

Практичне застосування
Що потрібно зробити кожному з нас, щоб стати «за

серцем Господа»?
Перевірити в якому стані наші особисті взаємини з

Богом:
1. Хто мій Бог?
2. Що означає бути цілком відданим Йому?
3. Чи шукаю я Господа всім серцем? Коли я шукаю

Бога?
4. Як я можу підтримувати дружні стосунки з Бо�

гом?
5. Чи прошу я у Бога Його керівництва?
6. Яка моя віра? Якби я мав «духовний термометр»,

то яка на ньому була б температура?
7. Чи в усьому я слухняний і вірний своєму Госпо�

ду? Що мені необхідно зробити, щоб стати вірним?
8. Як я досліджую Слово Боже?
9. Як я молюсь? Про що? За кого? Чи молюсь я

взагалі?

Завершення

� Які ж якості були у «мужа за серцем Господа»? (Не�
хай група розставить посилання з псалмів, вивчених
на початку уроку).

1. Цілком відданий Богові.
2. Шукав Бога всім серцем.
3. Підтримував з Господом стосунки, побудовані на

любові.
4. Просив у Бога керівництва.
5. Мав тверду віру.
6. Був слухняним, цілком покладався на Господа.
7. Журився через свої гріхи (розкаювався та ви�

правлявся).
8. Бажав перебувати в Домі Божому.
9. Досліджував Господні настанови.
10. Молився за народ.
11. Служив своєму народові.

Молитва

Тепер, коли ми дізнались, як можна бути «за сер�
цем Господа», будемо молитися.

Розподіліться на невеличкі групи. Обговоріть те,
чому ми навчилися, досліджуючи життя царя Да�
вида «мужа за серцем Бога». Моліться один за од�
ного, так як це робив Давид, коли молився за весь
народ.

Пам’ятайте про те, що Давид був прообразом Ісу�
са Христа. Христос був і є улюблений наш Господь і
Цар. Коли ми знаходимось у правильних взаєминах
із Ним, Він чудово нас благословляє. Просіть Бога
про те, щоб Він допоміг вам змінитися, працювати
над збудуванням вашого духовного храму.

Давид був помазаний тричі:
– в знак обрання (1 Сам. 16:3, 12, 13);
– як цар юдейський (2 Сам. 2:4);
– царем над Ізраїлем (2 Сам, 5:3)

Муж за серцем Господа (1 Сам. 13:14)

ЦАР ЮДЕЇ
ЦАР ІЗРАЇЛЯ

ЗАВОЮВАВ ЄРУСАЛИМ
ПОВЕРНУВ КОВЧЕГ ЗАПОВІТУ

ГОСПОДЬ УКЛАВ З НИМ ЗАПОВІТ
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Готуючись до уроку, ви повинні уважно вивчити всі
місця Св. Письма, а також прочитати щоденне читан�
ня і матеріали в Робочому зошиті.

Урок буде побудовано в формі порівняльного ана�
лізу (див. таблицю). Ви будете вивчати життя Авеса�
лома і порівнювати з життям блудного сина з притчі
Ісуса (Лк. 15:11�24). Простежте всі етапи подібності
долі цих молодих людей.

Розбір ключового вірша уроку

У найкритичніший момент Свого земного життя
Ісус молився. Наближалася хвилина смерті – на�
стільки важке випробування, що Бог послав Ангола
підкріпити Христа. Ісус показує, як можна перема�
гати спокуси – у важкій ситуації дотримуватись пе�
редусім волі Божої. Ніхто з нас не захотів би свідо�
мо йти на смерть, і бажання людської природи «об�
минути цю чашу» цілком нормальне. Але в житті
завжди найважливіше – виконувати волю Божу,
незважаючи ні на які обставини. Ми повинні цьому
вчитись у Христа.

Історична довідка, 
біблійний словник

Авесалом був третім сином Давида, який народив�
ся в Хевроні, від Маахи, доньки ґешурського царя
Талмая (2 Сам. 3:3). Авесалом був надзвичайно
вродливим і мав дивовижно гарне волосся. До того
ж він був царським сином, і батько ніколи нічого не
забороняв йому.

Зайва поблажливість батьківської любові Давида
до всіх його дітей призвела до того, що коли стар�
ший син Амнон збезчестив свою зведену сестру Та�
мару, Давид не покарав його за це. Авесалом затаїв
зло на брата. Помста Авесалома дозрівала протягом
двох років, а потім він убив Амнона. Повернувшись
із заслання (після вбивства Амнона він переховував�
ся в Ґешурі), Авесалом робить спробу захопити
царську владу батька.

Авесалом (євр. «батько – це мир») – третій син
Давида.

Воля – 1) одна з функцій людської душі, яка поля�
гає, насамперед, у владі над собою, керуванні свої�
ми діями й свідомому регулюванні своєї поведінки;
2) бажання, хотіння; 3) право розпоряджатися на
свій розсуд; влада; 4) відсутність обмежень, привіл�
ля; 5) свобода, незалежність.

Вольовий – незалежний, вільний, самостійний,
владний, рішучий, цілеспрямований.

Свавілля – схильність діяти на власний розсуд, не
зважаючи на волю й думку інших.

Норовистий – упертий, непокірний, неслухняний,
свавільний, той, що робить усе наперекір.

Покорятися – бути беззаперечно слухняним.

Біблійна тема уроку
Вступ

� Чи задумувалися ви над тим, який зміст прихований
у слові «воля»? А що означає слово «свавілля»?

� «Робить, що заманеться» – чи схвалюєте ви такий ви�
слів відносно людського характеру? Чого можна чекати
від такої людини?

� А ось ще таке прислів’я «Вільному – воля, а спасен�
ному – рай». На що воно спрямовує?

Зачитайте визначення слова «воля» з біблійного
словника.

Робота над темою

Для того, щоб взяти корисні уроки і навчитися під�
коряти свою волю Богу, розглянемо 2 Сам. 13�19 –
історію Авесалома і Лк. 15:11�24 – історію про блуд�
ного сина.

● Завдання № 1
Розділіть групу на підгрупи по 3�4 учасники. По�

ясніть, що ми будемо робити порівняльний аналіз іс�
торій з Біблії.

Дослідивши життя двох синів, визначте причини
бунтарства (непокори), його прояви і результати (час
роботи 15�20 хв.). Заповніть таблицю (див. далі).

УРОК 

10
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми цілком підкорялися Його волі

Ключовий вірш: «Благаючи: “Отче, як волієш, – пронеси мимо Мене цю чашу! Та проте – не
Моя, а Твоя нехай станеться воля!”» (Лк. 22:42)

Мета: молоді люди повинні усвідомити, що в усіх життєвих обставинах необхідно підкоряти свою
волю Божій

Біблійна основа: 2 Сам. 13$19; Лк. 15:11$24

АВЕСАЛОМЕ, АВЕСАЛОМЕ ...
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● Завдання № 2
Підбийте підсумки, відповівши на запитання:
� Чи знав Авесалом Бога? Доведіть.
� Чи знав блудний син Бога? Доведіть.
� Чию волю прагнув виконати Авесалом?
� Які наслідки його свавілля?
� Що сталось у житті блудного сина?
� Як він вирішив повернутись і чому?
� Як зазвичай чинить грішник?
� Як повинен чинити в своєму житті християнин?
� Чого християнин шукає передусім?
� Хто є зразком у житті віруючого?
� Про що говорить Ісус в Євангелії від Івана, 4:34?
� Доведіть, що у вірші Луки 22:42 йдеться про те, що

Ісус повністю підкоряє Свою волю Батькові.
Напередодні розп’яття Ісус, можливо, через Свою

людську природу відчував жах, знаючи, що буде за�
лишений Батьком і візьме на Себе весь тягар Божо�
го гніву за гріхи людства. Але Христос у всьому до�
віряє Себе волі Небесного Батька. Ісус Христос звер�
шив справу, яку повелів Йому виконати Бог. Він став
Нашим Відкупителем від рабства гріха і смерті.
Прийнявши Ісуса як Спасителя, ми отримуємо при�
мирення з Богом і відроджуємося для Божої сім’ї.
Тепер ми – діти Божі.

Практичне застосування

Що буду я робити, знаючи, що я – дитина Божа?

Поверніться до нашої таблиці і заповніть її заново.
� Що має Божа дитина?
� Які вчинки повинна робити людина, яка належить Бо�

гові?
� Пригадай, коли ти чинив свавільно, не підкоряючись

волі Божій?
� Якими були наслідки твого свавілля?
� Який висновок ти для себе зробив?
Спонукайте молодь зробити такий висновок: сва�

вілля – це те саме, що й непослух, непокірність. Біб�
лія вчить, що «непокірність – як гріх ворожбитства»
(1 Сам. 15:23).

За будь�який гріх ми повинні просити прощення і
відвертатися від нього.

Завершення

У характері Авесалома дуже яскраво виявилися та�
кі риси, як свавілля, непослух, непокірність владі
батька і, відповідно, владі Бога (Еф. 6:1�3).

Бунтарство не призвело ні до чого доброго. Мож�
на зробити підсумок його життя, перефразувавши
слова з Ос. 8:7 – хто засіває вітер, той пожне бурю...

Молитва

Відведіть час для молитовних роздумів і спрямуй�
те кожного на визнання у молитві свого непослуху,
свавілля. Запропонуйте групі завжди молитися про
те, щоб підкоряти свою волю волі Божій.

Авесалом Блудний син Я

Син царя Давида, 
мав дуже багато

Син заможного батька, молодший,
мав усе необхідне Що я маю як дитя Боже?

Міг стати царем і служити Ізраїлю Міг стати багатим спадкоємцем 
і служити своїм ближнім

Ким можу стати я?
Як я можу служити Богу і людям?

Бунт: батько не покарав Амнона за
нечестя Бунт: я хочу жити самостійно Коли я чинив свавільно, не

підкоряючись волі Божій?

«Я покараю його сам»; виношував
план помсти 2 роки – прояв
свавілля

Вияв свавілля: йде з дому, 
забравши свою спадщину; 
живе, як хоче

У чому проявляється моє
свавілля?

Страчує Амнона, неправдою
заманивши його на постриг овець Моральний і духовний розлад Якими були результати мого

свавілля?

Живе у вигнанні Низьке падіння – їсть «стручки»

Мириться з батьком тільки зовні, а
в серці 6 років виношує план
усунення батька з царського трону

Схаменувся, «спам’ятався» Як повинна чинити дитина Божа?

Вкрадається в серця ізраїльтян

Розкаявся – прийшов до батька:
«Прогрішився я, отче, против неба
та супроти тебе»; підкорив своє
«я» волі батька

Мої висновки?

Змова проти батька Батько прощає сина Яким буде мій вибір?

Війна – план зазнав поразки Одержує більше, ніж чекав Яким будуть мої результати?

Загибель Продовжує жити з батьком Яким буде моє майбутнє?
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Для того, щоб побачити, чому Соломон впав у ідо�
лопоклонство, дослідіть усі посилання з щоденного
читання. Щоб зрозуміти ставлення Бога до невірства,
відступництва та ідолопоклонства, прочитайте додат�
ково 2 Цар. 17 й Іс. 44. Також опрацюйте Рим. 1:18�32,
де показано схильність людей до еклектизму (визна�
чення дивіться нижче). Писання суворо засуджує ідо�
лопоклонство та еклектизм. Наш Бог – Бог Заздріс�
ний (Вих. 34:12�17), Він хоче, щоб ми цілком були
присвячені Йому. Потрібно навчити молодь очища�
тися від того, що «прилипає» до віри – різних марно�
вірств, захоплень новими ідеями Сходу, не змішувати
віру в живого Бога з порожньою обрядовістю. Для
цього потрібно показати молодим основні засоби, які
допоможуть уникнути еклектизму: спілкування з Бо�
гом через Слово і молитву, ревна любов до Церкви –
сім’ї дітей Божих та послух керівництву Церкви.

Чим більше ми хочемо бути присвяченими Богу і
служінню Йому, тим більше повинні бажати дослі�
джувати Його Слово, перебувати в спілкуванні з
Ним, молитися. Слово Боже не тільки навчає, але й
очищує, оберігає від гріха і вчить відрізняти, що є іс�
тинне, а що неправдиве.

Спілкування віруючих та покірливість керівним
братам допомагають перевіряти своє життя, уникати
омани і лукавства (1 Петр. 5; Еф. 4:12�16).

Підготуйте наочність – малюнки або ілюстрації
храму Соломона, Ейфелевої вежі, хмарочосів Аме�
рики, Володимирського собору або Софії Київської,
Храму Василія Блаженного в Москві.

Подумайте, як обладнати приміщення: розставити
столи, стільці.

Розбір ключового вірша уроку

Вірш 1 Цар. 8:61 взятий з молитви Соломона при
освяченні храму. Соломон молився на колінах перед
очима усього народу. Свою молитву він почав з про�
славлення Бога. Він молився не тільки за себе, але й
за свій народ, дякував Господу за мир і добробут.

Історична довідка, біблійний словник
Соломон народився приблизно в 990 р. до Р.Х. У

970 – 930 рр. займав престол нерозділеного царства
Ізраїля та Юди (1 Цар. 1�11; 1 Хр. 29:20; 2 Хр. 9). Ще
до народження був обраний Господом стати спадко�
ємцем престолу.

Коли Соломон зайняв трон (971 р. до Р.Х.), сусіди не
загрожували Ізраїлю – у той час Єгипет та Асирія ще
не були достатньо могутніми. Як і передвіщав Господь,
царювання Соломона протікало в мирі та добробуті.

При Давиді та Соломоні царство Ізраїля досягло
найбільших розмірів за всю свою історію.

Соломон правив усіма царствами від Євфрату до
землі Филистимської і до кордону Єгипту. Народ
жив спокійно.

Могутність Соломона як царя зміцнилась і завдяки
одруженню з донькою фараона (1 Цар. 3:1), напевно,
одного з останніх фараонів XXI, або Таніської, дина�
стії. Єгипетська царівна була, очевидно, не першою
дружиною Соломона, так як Рехав’ам – перший син
народився за рік до того, як Соломон став царем.

Коли уві сні Бог явився Соломонові і сказав: «Про�
си, що Я маю дати тобі!» (1 Цар. 3:5), Соломон по�
просив тільки мудрості. Бог дарував Соломонові му�
дрість, згідно з його проханням. Дійсно, мудрість йо�
го перевищила мудрість усіх людей. Багато хто, в то�
му числі й іноземні царі, почувши про його мудрість,
прагнули познайомитися з ним особисто (1 Цар. 5:9�
14), серед них була і цариця Шеви. Соломон визна�
ний автором 3000 приповістей і 1005 пісень. Частина
з них збереглась у книзі Приповістей, книзі Псалмів,
Пісні над Піснями та в книзі Еклезіястовій. Влада і ба�
гатство Соломона овіяні легендами.

Соломон також відомий як будівничий. Споруд�
ження храму Бога і царського палацу тривало 20 ро�
ків. Соломон установив для ізраїльтян трудову по�
винність. Географічне розташування його царства
дозволяло контролювати всі караванні торговельні
шляхи між Близьким Сходом та Африкою.

Соломон (євр. «процвітання, добробут, мир») –
син Давида та Вірсавії. Господь повелів через проро�

УРОК 
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Біблійна істина: Бог наказує людям не створювати собі ідолів і не поклонятися їм

Ключовий вірш: «І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим, щоб ходити
постановами Його та щоб перестерігати заповіді Його, як цього дня!» (1 Цар. 8:61)

Мета: молоді люди повинні знати, що неможливо любити Бога і в той же час поклонятися 
ще кому(чому)$небудь

Біблійна основа: 1 Цар. 11:1$25, 41$43

РОЗМИТІ МЕЖІ
ЕКЛЕКТИЗМ ТА ІДОЛОПОКЛОНСТВО
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ка Натана дати Соломону друге ім’я «Єдід’я» – «той,
кого любить Бог» (2 Сам. 12:24�25).

Храм – у Біблії це святилище Господа. Храм Соло�
мона був збудований на горі Моріа, або Сіон, на міс�
ці, яке вказав Господь Давиду.

Еклектизм (від грец. «змішання») – відсутність єдно�
сті, цілісності, послідовності в переконаннях, безприн�
ципне поєднання суперечливих, несумісних поглядів.

Біблійна тема уроку
Вступ

Запропонуйте учасникам розглянути ілюстрації ві�
домих архітектурних споруд. Повідомте, що деякі з
них знані у всьому світі: це Ейфелева вежа в Парижі,
Собор Василія Блаженного в Москві, Софіївський
собор у Києві. Свята з нагоди їх відкриття завжди
збирали велику кількість людей.

Також багато народу зібралося на освячення хра�
му, який побудував для Бога Соломон. Храм був над�
звичайно гарним! Стіни, оздоблені позолоченим
кедровим деревом, були прикрашені різьбленими
зображеннями квітів, пальм та херувимів. У святили�
щі були високі вікна, через які проникало неяскраве
світло, горіли світильники. У святому святих стояли
два херувими, вирізані з оливкового дерева і покри�
ті золотом, огортаючи своїми розпростертими від
стіни до стіни крилами Господній ковчег. Кришка
ковчегу була з чистого золота. Всередині зберіга�
лися дві кам’яні таблиці. (1 Цар. 8:9).

Священники кадили пахощі в самому храмі, а тва�
рин приносили в жертву при дворі. Тільки священи�
кам та левитам дозволялось заходити до святого
місця храму.

Коли будівництво завершилися, відбулось урочи�
сте освячення. Хмара Божої присутності наповнила
храм, богослужіння проводив сам цар.

Робота над темою

● Завдання № 1
Відкриємо свої Біблії на 1 Цар. 8. Зачитайте вірші з

22 по 61 (розподіліть вірші за кількістю учасників
групи так, щоб прочитав кожен).

� Про що йдеться у 23�му вірші?
Вірність Господа Заповіту непохитна, могутність і

велич Бога простягається не тільки над Ізраїлем.
� Про які умови нагадує Соломон у 25�му вірші?
� Чому для царя було особливо важливо зберегти вір�

ність Богові?
� Про що благав Бога Соломон?
Вірші 29�30: почути молитву і бути присутнім у

храмі за даною раніше обіцянкою.
� Що ще просить у Бога Соломон?
Щоб усі народи пізнали істинного Бога (вірш 43).
Своє прохання про те, щоб усі інші народи повні�

стю були віддані Господу, Соломон повторює у вірші
60�61.

� Чи пам’ятаєте ви, як Бог з’являвся Соломону?

Коли царство зміцніло в руках Соломона, він прий�
шов до Ґів’ону, де знаходився основний жертовник.
Там Бог з’явився йому уві сні і, за молитвою Соломо�
на, наділив його особливою мудрістю.

Соломон приходив до Ґів’ону, бо ним керувала лю�
бов до Господа. Але і він разом з усім народом «при�
носив жертви та кадив на пагірках» (1 Цар. 3:3)

Бог високо оцінив прагнення Соломона бути му�
дрим царем і правителем народу Ізраїльського.
Окрім мудрості, добрий, милостивий і щедрий Бог
дарує царю те, чого той не просив: славу і багатство,
добробут. Проте!

� Яку умову поставив Бог цареві (1 Цар. 3:14)?
� Чому Бог звернув увагу саме на те, що Соломон по�

винен бути у всьому вірним Йому?
Коли ізраїльтяни прийшли до Ханаану (пригадайте

Ісуса Навина), вони повинні були зруйнувати жер�
товники місцевих язичницьких богів (Чис. 33:52,
Повт. Зак. 7:5; 12:3).

Богослужіння та жертвоприношення Господу на
висотах допускались в Ізраїлі тільки у спеціально
відведених місцях (Повт. Зак. 12:13�14). Тепер храм
Божий збудовано, там відбуваються богослужіння та
жертвоприношення. Це означає, що всі інші місця
потрібно скасувати, в них нема потреби. Все дуже
зрозуміло. Але Бог знову звертається до Соломона.

� Що Бог вдруге йому каже (9:1�9)?
Я зміцню твій престол над Ізраїлем навіки, ЯКЩО

(вірш 4) ти ходитимеш Моїми дорогами в чистоті
серця та правдивості, як ходив був батько твій Да�
вид, та будеш виконувати всі устави і заповіді.

� Як інакше можна переказати це грізне попереджен�
ня Бога?

Бог хоче, щоб Соломон цілком був відданий Йому,
більше того, він повинен виконувати всі Заповіді Бо�
жі та ходити в чистоті серця.

� Що може статись у гіршому випадку (1 Цар. 9:6�9)?
А тепер подивимось, наскільки вірним виявився Со�

ломон на ділі. Він звершив багато великих діянь.
1. Бог обдарував його такою мудрістю, що він на�

писав 3000 притч, 1005 пісень, книгу Приповістей,
Пісню над Піснями, книгу Еклезіястову, частину кни�
ги Псалмів (1 Цар. 5:1�14). Багато хто з володарів
світу направляли послів для того, щоб перейняти у
Соломона знання і навчитись мудрості Божої.

2. Соломон зміцнив кордони Ізраїльської землі,
уклав багато вигідних торговельних угод. Царство
його знаходилося на перетині торгових шляхів, і ду�
же скоро багатство країни збільшилося настільки,
що срібло було за ціною звичайного каміння. Народ
жив мирно і спокійно, «кожен під своїм виноградни�
ком та під своєю фігою» (1 Цар. 4:20, 5:5).

3. Побудував храм Богу і палац собі. Але чи зберіг
він вірність Богові? Розгляньмо вірші 11:1�13.

� Про що вони розповідають?
� Чому Соломон був схильним до еклектизму та ідоло�

поклонства?
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� Про що йдеться в 9�11 віршах (порівняйте з 8:61)?
� Чи цілком його серце було вірним Богові (11:4)?
� Що заважало Соломонові встановити чіткі межі ду�

ховного життя в Ізраїлі?
� Як ви вважаєте, чому Бог двічі звертався особисто

до Соломона з закликом зберігати вірність Господу? Чи
не вказує це на те, що Соломон мав інші пріоритети, ніж
його Батько Давид?

� Про що завжди дбав цар Давид, якого названо «му�
жем за серцем Господа»?

Він дбав про Божий народ, його серце було ціл�
ком відданим Господу, а Соломон, хоч і був вихо�
ваний на доброму прикладі батька, не був цілком
вірним Богові. Частину його серця займали мате�
ріальні цінності та любов до жінок (мав 700 дру�
жин і 300 наложниць). Хоча й Бог забороняв царям
примножувати дружин (Повт. Зак. 17:17). До того
ж, існувала заборона одружуватися з представни�
ками тих народів, яких завоював Ізраїль (Вих. 34:7�
17; Повт. Зак. 7:1�6).

� А що в духовному плані давав Соломон своїм жін�
кам? Чи дбав він про те, щоб вони поклонялись істинно�
му, живому Богові?

Соломон дозволив своїм дружинам вшановувати
тих богів, які в Ізраїлі вважалися ідолами, а сам, не�
помітно для себе, впав у відразливе ідолопоклон�
ство. Іноземні жінки схиляли серце царя до неправ�
дивих богів. Соломон перестав розрізняти, де добро,
а де зло.

� Який кінець правління Соломона?
Прожив усього 60 років. Царство розділилося.
� Який вирок виніс йому Бог (1 Цар. 11:11�13)?
Соломон забув про те, що Бог хоче від нього лише

повного присвячення. Ми також повинні бути відда�
ними Господу цілком.

Висновки

� Подивимось, що порадив Давид своєму синові Соло�
мону наприкінці життя (1 Цар. 2:3):

а) берегти заповіт з Богом;
б) ходити Божими шляхами;
в) виконувати настанови та заповіді, які є в Законі.
� Що це означає для нас?
1) Спілкуватись з Богом через Його Слово і моли�

тву.
2) Бути слухняним Слову Божому і жити правед�

ним життям.
3) Виконувати служіння, яке довірив нам Господь.

Практичне застосування

� Який урок ми можемо взяти для себе?
� Що потрібно зробити, щоб стати «цілком відданим

Богові»?
1) Щоденно вивчати Біблію. Мета такого вивчен�

ня – постійно роздумувати над Писанням і застосо�
вувати його в своєму житті. Це необхідно для нас,
і цього хоче Господь. Тому що Біблія – це Божий

лист до нас! В ньому Він дає чіткі повеління і на�
станови про те, як поводитися в тій чи іншій ситуа�
ції. І чим частіше ми звірятимемося зі Словом Бо�
жим, тим успішніше зможемо перемагати всякі
спокуси і тим впевненіше будемо розрізняти, що є
ідолами у нашому житті.

Але в наш час люди настільки глибоко занурені в
атмосферу гріха, що в них немає часу послухати Бо�
га. Межі добра і зла не мають чіткості навіть серед
християн. Дуже багато віруючих думають, що нема
нічого поганого в китайській або японській медици�
ні, в точковому масажі «Ши�а�цу» або у східних од�
ноборствах, які вчать мистецтву захищатись при на�
падах. Що ж тут такого, відкрити навмання Біблію і
ткнути пальцем в рядок, шукаючи Божої волі (?!).
Ось, де виявляється еклектизм – де нема часу на
щоденне вивчення Його Слова. Як відрізнити добре
від злого, якщо не знаєш, яке воно?!

2) Молитва. Скільки часу на день ви витрачаєте на
спілкування з Богом в молитві? А на тиждень? На мі�
сяць? На рік?

Ці цифри повинні спонукати нас бути відпові�
дальнішими в спілкуванні з Богом. Зразок молитви
нам дав Господь Ісус Христос (Мт. 6:9�13; Лк. 11:4).
Молитва – це розмова з Богом. Її ще називають ди�
ханням душі.

З чого вона складається (див. малюнок серця в
Робочому зошиті)? Нехай група, після того, як роз�
гляне малюнок, заповнить його таким чином: покло�
ніння; подяка; прохання; клопотання.

Проаналізуй своє молитовне життя. Що ще можна
покращити в твоєму спілкуванні з Богом?

Зроби такий запис:
Сьогодні _________ (число) я вирішив (ла) кожен

свій день починати з часу спілкування з Богом через
Слово і молитву.

Молитва

Розділіться на групи. Подякуйте Богові за урок,
який отримали сьогодні. Є лише один правдивий Бог
і Він хоче, щоб ми у всьому підкоряли себе Йому.
Моліться, щоб Господь вів вас шляхом вірності Бо�
гові і допомагав не робити кумирів з музики, телеві�
зора, речей, комп’ютерних ігор та іншого, що відда�
ляє нас від Бога.

Поклоніння
Подяка

Прохання

Клопо2
тання
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Ретельно опрацюйте посилання зі щоденного
читання. Розгляньте весь життєвий шлях Рехав’а�
ма. Ви побачите, до чого призвели погані поради.
Чи задумувалися ви коли�небудь, у кого ви шука�
єте поради при вирішенні проблем або дилем, що
виникають? Поясніть молоді, наскільки важливо
питати поради у Бога у всіх сферах життя, і вка�
жіть на небезпеку сумнівних порад, які дають не�
віруючі друзі. Поясніть, що духовні проблеми ви�
рішує тільки Бог.

Продумайте час для молитви і самостійної роботи.

Розбір ключового вірша уроку

Те, що лихі, погані товариства руйнують добрі
звичаї – істина, і вона непохитна. Ці слова стали при�
казкою. Дійсно, добрі досягнення зруйнувати легко,
якщо дати місце злу. Як можна себе зберегти від по�
ганих порад, товариств, друзів? Так, необхідно уни�
кати їх, не намагатися підтримувати дружні стосунки
з такими «приятелями».

Історична довідка, біблійний словник

Конфлікт між племенем Юди та іншими племена�
ми Ізраїля визрівав протягом десятиліть. Плем’я
Юди було на чолі інших племен. В обіцяній землі
Юді через його численність було відведено най�
більший наділ. Коліно Єфремове (Єфрем – улюбле�
ний син Йосипа) хоч і не було таким численним, як
Юдине, все ж не втрачало можливості довести
свою перевагу. Північні племена прагнули відділи�
тись від південних ще за царства Давида (2 Сам.
19:41�43, 20:1�22). Суперечності та розбіжності все
поглиблювались і ставали все більш явними. Пот�
рібно було володіти немалою мудрістю, щоб збе�
регти мир у спільному домі Юди та Ізраїля.

Дилема – необхідність вибору між двома важко
здійсненними або небажаними можливостями.

Рехав’ам (євр. «народ помножується») – син Со�
ломона та аммонітянки Наами, правив Юдеєю після
Соломона.

Єровоам (євр. «нехай помножиться народ») – син
Навата, єфремівець. Був одним зі слуг Соломона.
(1 Цар. 11:26). Пророк Ахійя провістив йому царюван�
ня над 10 колінами. Він, напевно, планував вчинити
бунт проти Соломона, тому цар мав намір вбити його.
Але Єровоам утік до Єгипту до фараона Шішака. Пі�
сля нерозважливих слів Рехав’ама усі 10 колін відмо�
вилися покоритися йому й обрали царем Єровоама.
Зацарювавши над Ізраїлем, Єровоам відвернувся від
Бога та почав служити ідолам, і таким чином під�
штовхував народ до поклоніння ідолам.

Біблійна тема уроку
Вступ

Для того, щоб зрозуміти, перед якою дилемою
знаходився Рехав’ам і який він повинен був зробити
крок, зачитайте відомості з історичної довідки.

Робота над темою

Рехав’ам коронується в Сихемі (місто в наділі
Єфрема). Чому саме тут?

1. Біля Сихему Бог з’явився Аврааму, щоб повідо�
мити йому про те, що вся земля Ханаанська буде по�
дарована його нащадкам (Бут. 12:6�7).

2. Біля Сихему таборував Яків. (Бут. 33:18�20).
3. У Сихемі був похований Йосип (Єг. 24:32).
4. Тут Ізраїльтяни поклялися служити Богові і ви�

конувати Закон Мойсея (Єг. 24:1�27).
Це священне місце було обране для коронації, щоб

об’єднати ізраїльтян, нагадавши їм великий спільний
шлях під рукою Божою.

Але чи дав Рехав’ам можливість Богові вирішити
його дилему?

● Завдання № 1
Дослідіть 1 Цар. 12:1�11. Нехай група відповість на

запитання:
� Яку петицію піднесли Рехав’аму ізраїльтяни?
� Що порадили Рехав’аму старші – радники його бать�

ка Соломона?
� Чому Рехав’ам не відразу відповів на петицію з про�

ханням про зняття жорстокого ярма?

УРОК 

12
Біблійна істина: Бог попереджує, що погані поради призводять до руйнування

Ключовий вірш: «Не дайте себе звести, – товариство лихе псує добрі звичаї!» (1 Кор. 15:33)

Мета: група повинна зрозуміти, що добрі поради, спрямовані на збудування, надходять тільки
від Бога

Біблійна основа: 1 Цар. 12:1$24

ОБЕРЕЖНО: 
ПОГАНІ ПОРАДИ
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� У кого він почав шукати відповіді вдруге?
� Чому він віддав перевагу другій пораді?
Проаналізуйте обидві поради: пораду старших

мудреців і молодиків (2 Хр. 10.)
Порада старших: «Полегшити ярмо народу».
Порада молодих друзів: збільшення податку –

«ярма», застосування жорстоких заходів, а щоб не
чинили бунту – карати скорпіонами (можливо, це
особливі нагаї з гострими шматочками металу на
кінцях).

� До чого могла призвести перша порада?
Заспокоїти напружену атмосферу серед незадово�

лених і обтяжених ізраїльтян. Тріщина у стосунках
між племенами Ізраїля, яку описано в історичній до�
відці, могла б зникнути і не призвести до розділення
Юди та Ізраїля.

� Що сталося в результаті прийняття Рехав’амом гір�
шої поради (2 Хр. 10:6�14)?

1. Гордість Рехав’ама позбавила його підлеглих
усякої надії на полегшення, результатом чого стало
розділення між племенами. 10 племен відмови�
лося коритися нерозумному цареві Рехав’аму, вір�
ним залишилося тільки плем’я Юди та частина
племені Веніямина.

2. Між племенами відбувся військовий бунт, вони
перебували у стані війни. Мир було втрачено. (1 Цар.
14:30; 15:6).

3. Боже благословення відійшло від правління
Рехав’ама. Він духовно розкладався далі: тільки ко�
роткий час дотримувався шляхів Давида і Соломо�
на (2 Хр. 11:13�17), але потім Юдея відпала від віри
в Бога і впала в ідолопоклонство (1 Цар. 14:21�24;
1 Хр, 12:1�4).

� Який урок ми можемо винести з історії про Ре�
хав’ама?

Недобрі поради призводять до розділення та руй�
нування.

� Погані поради небезпечні тільки для царств чи також
для особистого життя?

Духовні перемоги в житті християнина залежать,
перш за все, від уміння зробити правильний вибір і
не помилитись, даючи перевагу одному над іншим.

Запишіть на дошці:
«Погані поради розділяють з Богом».
1. В результаті ми втрачаємо мир і душевний спо�

кій, знаходимось у стані війни, конфронтації з са�
мим собою і з Богом.

2. Ми втрачаємо Божі благословення.
3. Ми перестаємо бути взірцем для оточуючих.

Практичне застосування
� Що ми можемо робити:
1) читати Слово Боже, слухати Боже Слово в зібран�

ні, знаючи, що «Для моєї ноги Твоє слово – світиль�
ник, то світло для стежки моєї» (Пс. 118(119):105);
Бог дає найкращу пораду через особисте спілкування
з Ним, через щоденне читання Біблії;

2) молитва – це розмова з Богом; через молитовне
спілкування ми отримуємо відповіді, поради від Гос�
пода, які є найкращими.

Добра порада, яка надходить через Біблію та мо�
литву:

а) веде до внутрішнього миру і спокою;
б) конфронтація змінюється гармонійним спілку�

ванням з Богом, самим собою та оточуючими;
в) Бог, благословляючи, відбудовує нас.
� Що б ви порадили людині, яка прийшла до вас, хри�

стиянина, за рішенням?
1. Читання Слова Божого.
2. Молитву за потребу.
3. Запропонуйте створити групу молитовної під�

тримки: «...Бо дуже могутня ревна молитва праведно�
го!» (Як. 5:16); «Носіть тягарі один одного...» (Гал. 6:2).

Завершення

Пригадайте, чи були у вашому житті такі ситуації,
коли, послухавши недобру пораду, ви втратили мир
і спокій, були зруйновані ваші взаємини з Богом і ви
не відчували Божого благословення? (Дайте час по�
думати, а потім обговоріть почуті відповіді).

Ви помітили, що ця ж система діє і в нашому жит�
ті: погана порада призводить до руйнації, ми втрача�
ємо мир і спокій, потрапляємо у стан війни, кон�
фронтації з Богом та оточуючими, навіть з самим
собою, і втрачаємо Боже благословення.

� Але що ж робити? У кого шукати доброї поради?
◗ У Бога – в Біблії та через молитву;
◗ у батьків та мудрих людей в церкві;
◗ у досвідченого служителя церкви.

Молитва

Завершуючи заняття молитвою, запропонуйте
створити таку групу молитовної підтримки: коли у
когось виникає проблема, він телефонує і розпові�
дає комусь про неї, а той передає по черзі наступно�
му, і так вся група дізнається про вашу проблему.
Створюється безперервна молитовна підтримка.

Дякуйте Богові за те, що Він завжди готовий дати
добру пораду і допомагає вирішувати проблеми.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Опрацюйте місця з Святого Письма і щоденне
читання, запропоноване в Робочому зошиті. Сьо�
годні на уроці ви торкнетесь важливої теми – де�
пресія у житті віруючих. Це питання залишається
суперечливим, оскільки багато хто вважає, що в
житті віруючих немає місця для депресії. Але факт
в 1 Цар. 19 явно описує випадок депресії. Вірний
Божий пророк Ілля після з’явлення Божої сили та
влади на горі Кармел потрапляє у стан депресії:
доходить до крайнього відчаю, вважаючи своє
життя марним, і хоче померти. Але Господь лю�
бить Іллю і відкриває йому Своє бачення пробле�
ми. Він розмовляє з пророком, підтримує його,
дає нове завдання, головне – виводить зі стану де�
пресії. Ми можемо навчитись у Господа з терпін�
ням і любов’ю допомагати людям, які потрапля�
ють у стан депресії, вийти з неї.

Продумайте роботу з картою (див. Робочий зо�
шит). На уроці вам разом з групою потрібно буде
позначити шлях, який пройшов Ілля з Кармелу в Їз�
реел, потім через всю Юдею до Беер�Шеви. Попе�
редньо позначте цей шлях самі.

Підберіть псалми для співу, думаємо, що вони по�
винні бути мажорного змісту, такі, щоб могли зміц�
нити духовно.

Розбір ключового вірша уроку

У Своїй любові до людини Господь незмінний і
вірний. Ісая говорить про Його дивовижну любов,
використовуючи таке порівняння: ми – діти Божі –
записані у Нього на долонях. Так іноді люди, щоб
чогось не забути, роблять помітку на руці. Наш
люблячий Господь Бог ніколи не забуде про Своїх
дітей, бо ми вирізьблені на Його долонях. Ісая на�
водить ще одне порівняння (49:15): ставлення ма�
тері до немовляти. Мати не може забути про свою
дитину, це неприродньо, але, якщо вона й забула
б, Бог ніколи не забуде про Своїх дітей. Це втіха й
підбадьорення для кожного християнина, який зу�
стрічає у своєму житті депресію або впадає у від�

чай. Бог пам’ятає про нас і готовий допомогти в
будь�якій ситуації.

Історична довідка, біблійний словник

Життя та служіння пророка Іллі припало на епоху
правління Ахава, одного з найнечестивіших царів.
Протягом 22 років він керував Ізраїлем з Самарії.
Його батько, Омрі, служив ідолам і «чинив зло
більше від усіх, хто був перед ним» (1 Цар. 16:25).
Ахав успадковує позиції свого батька щодо політи�
ки управління державою та в духовних питаннях,
про нього також написано: «робив... зло в Господ�
ніх очах більше від усіх, хто був перед ним» (1 Цар.
16:30). Він також поклонявся ідолам та ще більше
посилив свою гріховність одруженням з сидонсь�
кою царівною�язичницею Єзавеллю, яка з великим
старанням почала впроваджувати в Ізраїлі культ Ва�
ала. Дуже скоро в Самарії з’явилися нові жертовни�
ки в капищах Ваала і діброви для поклоніння ідо�
лам. Літописець зазначає, що Ахав робив усе, що
«гнівить Господа».

Господь послав до царя та цариці пророка Іллю, який
звинувачував їх у гріхові та закликав до покаяння.

Бог особливо готував цього пророка до служіння,
навіть ім’я його означає «Ягве – мій Бог». Він оби�
рає Іллю для того, щоб той попередив зловмисника
Ахава про кару Божу: на Ізраїль буде послана посу�
ха. Дивовижним чином Бог турбується про Іллю під
час посухи: його годують круки, а воду він п’є з по�
току Керіт. Коли ж там висихає вода, Господь поси�
лає Іллю в Сарепту до бідної вдови, яка дбатиме
про пророка.

На Кармелі пророкам Ваала було завдано нищівно�
го удару на очах у всього народу, коли Бог прийняв
жертву Іллі. Після знищення ваалових пророків, зав�
дяки молитві Іллі, Господь послав на землю дощ. Мо�
литва пророка була наполегливою, і він повторював її
не одноразово. Побачивши наближення дощової
хмари, Ілля підперезався і побіг перед колісницею
Ахава, радіючи Божим чудесним вчинкам.

Єзавель, дізнавшись від чоловіка про те, що сталося
з пророками Ваала на Кармелі, розлютилась і наказа�

УРОК 

13
Біблійна істина: Бог обіцяє нам Свою допомогу, навіть якщо ми у депресії та відчаї

Ключовий вірш: «Отож, на долонях Своїх тебе вирізьбив Я, твої мури позавсіди передо Мною»
(Іс. 49:16)

Мета: молоді люди повинні знати, що Бог обіцяє Свою допомогу в хвилини депресії та відчаю

Біблійна основа: 1 Цар. 19

ТИ НЕ САМОТНІЙ
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ла посланцю переказати Іллі, що його чекає така ж до�
ля. Зляканий пророк тікає до Беер�Шеви (найпівденні�
ше місто Юдеї), а потім іде на відстань денного шляху
вглиб пустелі. Він у відчаї, і просить у Бога для себе
смерті. І ось тут ми бачимо ще одне свідчення Божої
любові та турботи про людину: Господь зміцнює зму�
ченого Іллю і духовно, і фізично. Він розмовляє з про�
роком і дає йому нове доручення.

Ілля (євр. «Господь – мій Бог») – тішб’янин, ґіле�
адський мешканець (1 Цар. 17:1). Один з найвизнач�
ніших пророків Божих, служіння якого припадало на
епоху правління царя Ахава.

Ахав (євр. «подібний до батька») – син і спадкоє�
мець ізраїльського царя Омрі. Час його правління
знаменувався релігійними конфліктами всередині
країни.

Єзавель – донька сидонського царя Етбаала, дру�
жина царя Ахава. Це була владна і енергійна жінка. Її
вороже ставлення до Господа та жорстокий характер
негативно вплинули не лише на чоловіка, а й на весь
ізраїльський народ.

Беер2Шева (євр. «криниця клятви») – місце в пу�
стелі на крайньому півдні Юдеї. Вираз «від Дану до
Беер�Шеви» означає весь Ізраїль. (Суд. 20:1).

Депресія – стан людської психіки, з вираженими
пригніченістю, смутком, відчаєм, розпачем.

Відчай – відчуття крайньої безнадії, безвиході.
Впасти у відчай – зневіритися, втратити надію,

впасти в тугу; сумувати або піддатись пригніченості.
Апатія – стан абсолютної байдужості.

Біблійна тема уроку
Вступ

Сьогодні заняття почнеться з фактів, взятих з су�
часної статистики. За даними Статистичного упра�
вління України, за останні десять років більш ніж у
півтора рази збільшилася кількість самогубств, ос�
новною причиною яких є депресія. Виявляється, що
жіноча частина населення вдвоє частіше страждає
від депресій, ніж чоловіча. Сьогодні депресія значно
«помолодшала»: стан смутку знайомий навіть малю�
кам, але депресії, за свідченням лікарів, піддаються
діти від 10�12 років.

� Що таке депресія?
� Як ви вважаєте, чи бувають у віруючих людей депре�

сії та хвилини відчаю?
� Чи впадали ви колись у депресію?
Вислухайте відповіді та запишіть визначення по�

нять «депресія» і «відчай»
Тепер перейдемо до розгляду біблійного аспекту

цієї теми.

Робота над темою

Відкрийте і прочитайте по черзі про події, описані
в 1 Цар. 19. Розгляньте біблійну тему, використавши
такі питання.

� Про що розповів Ахав Єзавелі?

Цар Ахав став свідком Божої могутності на горі
Кармел. Він бачив і повинен був усвідомити, що не�
ма інших богів, окрім живого, істинного Бога Ізраї�
левого; пророки Ваала були посоромлені і покарані
за ідолопоклонство. Усі вони були вбиті, а язичниць�
кі жертовники зруйновані. Потім Бог на молитву Іллі
дарує довгоочікуваний дощ, якого не було три роки.
Цариці Єзавелі на горі не було, про все, що сталося
там, вона дізналася від Ахава. Напевно, Божа могут�
ність дуже вразила царя, і він думав своєю розповід�
дю вплинути на світогляд цариці, але вона спалахну�
ла гнівом.

� Як ви думаєте, чи був у царя та цариці вибір – йти за
Богом чи за Ваалом?

І Ахаву, і Єзавелі Бог дав можливість обирати, ко�
му вони служитимуть: Богу чи ідолу.

� Як відповіли цар та цариця на вибір, який їм дав
Бог?

Погроза, яку Єзавель передає через посланця Іл�
лі, вказує на її вибір: вона обирає шлях пересліду�
вання пророка Божого, шлях помсти, тобто вона
фактично відмовляється від Бога. Ахав не заборо�
няє їй, мабуть, він вирішує пустити все на сам�
оплив, і приєднатися до того, хто переможе в цій
боротьбі.

� Як Ілля реагує на погрозу Єзавелі?
Її погроза дуже злякала пророка, він тікає від гніву

цариці в пустелю.

● Завдання № 1
Робота над картою (див. Робочий зошит).
Нехай група простежить за картою шлях пророка

Іллі від Їзреелу до Беер�Шеви і визначить, що змуси�
ло його так далеко заглибитись у пустелю.

Ховаючись від гніву цариці, пророк проходить че�
рез всю Юдею до її південного кордону – Беер�Шеви.
Там він залишає свого слугу, а сам заглиблюється в
пустелю ще на день ходьби, тобто страх його жене
ще приблизно на 20 км вглиб пустелі, далі від людей.

� Які події передували втечі Іллі до пустелі?
✓ змагання з 450 пророками Ваала на горі Кар�

мел;
✓ посилена молитва, молитовна боротьба;
✓ Бог прийняв жертву Іллі; пророк знаходився у

стані найвищого духовного підйому, звершив суд
над 450 вааловими пророками;

✓ посилено молився за дощ;
✓ біг з гори Кармел попереду колісниці Ахава до

Їзреела (біля 40 км – дивіться за картою). Але неза�
баром його духовне піднесення змінюється страхом
та пригніченістю.

� Про що забув Ілля?
✓ Про Бога;
✓ про Божу допомогу;
✓ про силу і чуда, які було явлено на горі Кармел.
� До чого призводить Іллю відчай (1 Цар. 19:4)?
Перебуваючи у крайньому відчаї, Ілля просить для
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себе смерті. Тепер життя втратило для нього сенс.
Нема надії, нема виходу. Поруч нікого, він почуває
себе самотнім, забутим, його дух пригнічений, він
бачить лише один вихід – смерть.

● Завдання № 2
Дослідивши посилання, наведені в таблиці, виз�

начте, чи переживали інші біблійні персонажі стан
відчаю та депресії.

● Завдання № 3
Дослідіть наступне питання, вивчивши посилання і

зробивши відповідні висновки.
� Чи самотні ті, хто в депресії, чи покинуті і забуті Бо�

гом, чи це тільки так здається? Як насправді виглядає
ситуація?

Ось приблизні висновки.
✓ Мт. 28:20 – Ісус Христос обіцяє бути з нами до

кінця віку, не залишати і не покидати.
✓ Іс. 41:10; 43:1�7 – Бог вірний, Він поруч, Він тур�

бується і оберігає нас.
✓ Пс. 120(121) – Господь – хранитель, помічник.
✓ Пс. 90(91) – Бог береже того, хто покладає на�

дію на Нього.
✓ Єр. 31:3 – Бог любить нас вічною любов’ю.
✓ Іс. 49:16 – Він вирізьбив наші імена на Своїх до�

лонях, тобто ніколи не забуде про нас.
✓ Ос. 3:1; 11:1,7�9; Повт. Зак. 7:6�8; Мал. 1:2 – Бог

любить людину не за якісь справи чи чесноти, а то�
му що любов – основний мотив вчинків Бога.

✓ Повт. Зак. 5:7�10; 11:13�15; Пс. 144(145):20 –
Бог любить людину і наділяє милостями того, хто
відповідає на Його любов, Він береже людину на її
дорогах, турбується про неї і благословляє.

� Чи знав Ілля про любов і про турботу Бога?
Звичайно, знав. Але страх, втеча і самотність приз�

вели його до депресії. Цей стан затьмарив образ Бо�
жий, пророк забув про чудові Божі благословення.

Це так типово для депресії, коли людина концен�
трує свою увагу на собі та проблемі, забуваючи про
Бога! Такий стан порушує стосунки між нами і Бо�
гом, оскільки увага людини, у цьому випадку – Іллі,
зосереджена на особистих переживаннях, із яких, на
її думку, немає виходу.

� Але чи насправді стан такої людини є безнадійним?
Божа любов не вичерпалася, бо Бог любить вічною

любов’ю (Єр. 31:3; 1 Кор. 13:8).
З’ясуйте, що зробив Господь, щоб вивести проро�

ка з депресії (1 Цар. 19:15�18).
✓ Зміцнює фізично – дає їжу і сон (1 Цар. 19: 5�8).

Підсумок: стан, подібний до депресії, ми бачимо у всіх названих героїв. Як і в Іллі час
душевного злету змінився кризою, розчаруванням. Кожен шукає усамітнення, ховаєть�
ся від людей, а якщо і залишається серед них, то відчуває себе самотньо. Життя, зда�
ється, втрачає сенс. Душа тужить, важко думати про Бога, бо вся сутність сконцентро�
вана на особистому стані, на депресії. Кожен з них вважає свою працю і служіння Богу
непотрібним і, як наслідок, шукає смерті.

Посилання Персонаж Стан і хід думок

Чис. 11:1�15 Мойсей 

Відчай, самотність; можливо, незадоволення оточуючих передалось і
Мойсею. Господь спалахнув гнівом на народ. Мойсей відчував себе нена�
че в жорнах – між Богом і народом. Відчай поглиблюється, і він докоряє
Богові за непосильний тягар. Як результат – просить для себе смерті.

Йов 3, 7 Йов

Йов – праведник – за одну мить втратив усе: майно, дітей, здоров’я
(вкривається проказою); всі його залишають, друзі докоряють, дружина
радить проклясти Бога. Запитує у себе: «Чому я не загинув в утробі?
Краще було б не народитись, ніж так страждати». Мріє про смерть.

Пс. 41(42) Автор псалму
Впав у відчай через те, що вороги насміялись над його вірою, кажучи:

«Де твій Бог?» Ллє сльози, ходить, нарікаючи, його душа тужить, серед
багатолюддя самотній. Прагне Господа.

Екл. 2
Еклезіяст
(проповідник)

Ніщо не має сенсу, все марнота, бо ж усі дні людини – скорбота; зне�
навидів життя (Екл. 2:17), нема сенсу жити.

Йона 4 Йона
Засмучений, роздратований на Бога й на себе, через те, що не розуміє

шляхів Господніх, бажає померти: «Краще мені смерть від мого життя».
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✓ Бог нагадує йому, що Він усе знає і контролює
ситуацію (1 Цар. 19:5�18).

✓ Господь повідомляє Іллі, що він не сам, а є 7 ти�
сяч мужів, які не схилилися перед Ваалом (1 Цар.
19:18). Це сильний удар по самотності.

✓ Зміцнює його духовно – розмовляє з ним
(1 Цар. 19:9,11�13).

✓ Одухотворяє і підбадьорює.
✓ Дає нове доручення, знову залучаючи його до

служіння (1 Цар. 19:15�17): посилає учня і друга
Єлисея, який буде поруч, допомагаючи йому. Це й
допомога і, звичайно, вихід з глухого кута.

Практичне значення

� Як подолати депресію?
� Що робити, щоб допомогти людині, яка знаходиться

в депресії?
❖ При депресії будь�якої тривалості (від тижня

до кількох місяців, років) важливо довести на під�
ставі Біблії, що Бог вірний, Його Слово правдиве.
Якщо Господь каже, що завжди перебуває з нами,
то це дійсно так (Мт. 28:20). Людина повинна усві�
домлювати це.

❖ Любити цю людину і приймати її навіть у такому
пригніченому стані. Любов – найсильніший поштовх
для виходу з депресії. Говоріть про любов Бога та
Його турботу (див. посилання у Завданні №3).

❖ Не залишати таку людину на самоті, бути поруч.
Навіть просто помовчати разом – вже підтримка.

❖ Нагадувати про Божу турботу: Бог хоче, щоб ми зі
своїми проблемами приходили до Нього (1 Пет. 5:7).

❖ Підбадьорювати, допомагати вийти зі стану са�
мотності та замкнутості.

❖ Одухотворювати, розмовляти, спілкуватися з ці�
єю людиною.

❖ Докласти зусиль, щоб залучити її до служіння.
❖ Організувати молитовну групу підтримки (Як.

5:16).
❖ Порадити їй молитися самій (Єр. 33:3) та дослі�

джувати Біблію (1 Тим. 4:16).

Молитва

У сьогоднішніх молитвах прославте Бога та подя�
куйте Йому за любов і милосердя до нас. Дякуйте
Богові за те, що Він завжди з нами, не залишає нас
самих, дає силу, щоб пережити хвилини відчаю та
самотності.

Попросіть у Господа вчити вас бути уважними дру�
зями, щоб знаходитись поруч і підтримувати тих, хто
перебуває у стані депресії.

Ви можете розділитись на невеликі групи по 2�3
особи, визначити коло подяк та проблем і помоли�
тися, а ведучий завершить заняття заключною мо�
литвою.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Дослідіть розділи, що стосуються служіння проро�
ка Єлисея (2 Цар. 2�13). Чудеса Єлисея відрізняють�
ся добротою та милосердям. І Ілля, і Єлисей були
добрим знаряддям в руках Божих. Їхніми вустами
Бог неодноразово попереджував царя Ахава і його
дім про згубні наслідки відступництва.

Ви зупинитесь докладно на 4 розділі 2�ї книги Ца�
рів. У ній описаний дивовижний випадок: Бог у від�
повідь на гарячу молитву Єлисея воскрешає сина
шунамітянки. Зверніть увагу на те, що Господь ба�
жав особистої участі Єлисея в цьому воскресінні.
Спочатку пророк вважав, що буде достатньо від�
правити слугу Ґехазі з палицею, щоб той поклав її
на обличчя хлопчика. Але палиця в руках слуги
виявляється недіючою, тобто очікуваного результа�
ту не було.

Якщо ми будемо ставитись до служіння людям як
Ґехазі, поверхнево, не вкладаючи душі (він сказав,
що хлопчик спить), не співчуваючи горю інших, Бог
не буде відповідати нам. Він хоче, щоб ми усвідом�
лювали глибину втрати, горя, навчилися розділяти
своє тепло, любов, радість, навчилися співчувати го�
рю і покладатися в усіх обставинах на Бога. Господь
хоче, щоб ми ревно та щиро молилися, вірили в си�
лу Його любові та спасіння.

Ви можете взяти подібний епізод з життя пророка
Іллі (1 Цар. 17:9�24) та провести порівняльний ана�
ліз. Тоді вашій групі буде зрозуміло, як Бог викори�
стовував Іллю, а потім і Єлисея в Своїх планах. Він
бажав, щоб вони навчилися ділитися Божими благо�
словеннями з іншими.

Ревне служіння Іллі та Єлисея – чудовий приклад
для наслідування.

Розбір ключового вірша уроку

Як можна любити? На словах це дуже легко. Мож�
на сказати: «Я люблю тебе», – але істинна любов
виявляється не на словах, а на ділі. Якщо я кажу, що
люблю, але мені важко пожертвувати часом або
увагою і допомогти тому, хто того потребує, то чи
діє любов у моєму житті? Ні. Закон Божої любові

спонукає нас допомагати людям переносити труд�
нощі, знаходити вихід з важких ситуацій або просто
бути поруч без зайвих слів. Заповідь Христової лю�
бові – це заповідь милосердя, співчуття, прощення і
прийняття однієї людини іншою, незважаючи ні на
що (Лк. 10:27).

Історична довідка, біблійний словник

У 2�й книзі Царів ми знаходимо розповідь про ві�
домого пророка Ізраїля – Єлисея, учня і послідов�
ника Іллі в служінні пророка.

Він був сином Шафата з Авел�Мехоли (1 Цар.
19:16�21) і під час заклику до служіння пророка,
напевно, знаходився у роках квітучої юності; бать�
ко й мати його тоді ще були живі, і він жив разом з
ними. Сімейство Єлисея, очевидно, належало до
класу заможних, оскільки, він орав дванадцятьма
парами волів. Коли до Єлисея підійшов Ілля і кинув
на нього свого плаща (вірш 19), для Єлисея це бу�
ло знаком залишити все і йти за пророком. Єлисей
негайно заколов пару волів і, приготувавши їх
м’ясо тут же, на полі, роздав людям, а сам пішов за
Іллею і став служити йому.

Єлисей просив пророка Іллю перед тим, як той
мав бути взятий на небо, щоб на ньому була по�
двійна сила учителя (2 Цар. 2:9). «Тяжкого зажадав
ти! – сказав Ілля. – Якщо ти побачиш мене, що бу�
ду взятий від тебе, – буде тобі так, а якщо ні – не
буде» (вірш 10).

Слідом за цим сталося дивовижне взяття пророка
Іллі на небо, у вихрі, на колісниці і огняних конях.
«Батьку мій, батьку мій, – кричав Єлисей, дивля�
чись на вознесіння свого вчителя на небо, – возе Із�
раїлів та верхівці його!» (вірш 12). Потім він підняв
плаща Іллі, що упав на землю, і, вдаривши ним по
воді, повторив чудо розділення річки (вірш 14).

Служіння Єлисея, найважливіший відрізок якого
припадає на 12�літне царювання Єгорама (2 Цар.
3:1), ознаменовано численними чудесами, які ро�
блять очевидною Божу допомогу у всіх життєвих
труднощах: від чуда з сокирою, яка виплила з води
(2 Цар. 6:1�7), турботи про їжу (2 Цар. 4:38�44),
питво (2 Цар. 2:19�22) та інші потреби (2 Цар. 4:1�

УРОК 

14
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були Його милосердними служителями

Ключовий вірш: «Діточки, – любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою!» (1 Ів. 3:18)

Мета: молоді люди повинні знати, що в їхньому служінні Богу необхідне милосердя

Біблійна основа: 2 Цар. 4

ЄЛИСЕЙ
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17; 8:1�6) – до воскресіння мертвих (2 Цар. 4:18�37;
13:20 і наступ.).

Для чудес Єлисея характерна доброта та милосер�
дя, що відрізняє їх від діянь Іллі, який, зазвичай, ви�
конував Божий суд.

Єлисей (євр. «Бог допоміг») – пророк, послідовник
Іллі.

Милосердя – співчуття, готовність робити добро
кожному, м’якосердя; духовна якість (плід духу, Гал.
5:22), при якому людина любляча, милостива, побла�
жлива. Господь, милосердний до всіх, закликає Своїх
дітей також бути милосердними (Мих. 6:8; Лк. 6:36).

Біблійна тема уроку
Вступ

Франциск Ассізький – один з найвідоміших се�
редньовічних християн (біля 1181�1226 рр.), відріз�
нявся щирим бажанням у всьому наслідувати Ісуса
Христа. Почувши Божий заклик, він відмовився від
усього, що раніше його захоплювало в цьому світі, і
пішов за Господом. Слова Христа, сказані апостолам
в Мт. 10:7�10, він прийняв як керівництво для життя і
служіння Богу. Живучи дуже вбого, він поспішав по�
ділитися з кожним радісною звісткою про спасіння.

Франциск дуже любив людей, допомагав бідним
та скорботним, знедоленим і знехтуваним. Ось сло�
ва його молитви:

Господи, перетвори мене на знаряддя Твого миру;
Там де ненависть, дай мені сіяти любов;

Де зневага – прощення;
Де сумніви – віру;
Де відчай – надію;

Де темрява – світло,
І де скорбота – радість.

О, Божественний Учителю, даруй, щоб я міг 
не стільки шукати втіхи, скільки втішати;

Не стільки намагатись отримувати 
розуміння інших, скільки розуміти їх;

Не стільки приймати любов, скільки любити.
Бо віддаючи, ми отримуємо;

Прощаючи, ми прощені;
І помираючи, ми народжуємося 

до вічного життя».

Франциск вважав, що виконання волі Бога полягає
в тому, щоб віддавати.

� Що, згідно з Біблією, слід робити нам, щоб навчитися
виконувати волю Божу?

Зверніться до сторінок Святого Письма і вивчіть
Божий погляд на це питання.

Робота над темою

Відкрийте і прочитайте місце Святого Письма – 2
Цар. 4. При обговоренні торкніться розділів, само�
стійно вивчених групою протягом тижня (див. що�
денне читання). Вам допоможуть такі запитання.

� Пригадайте, як був обраний Єлисей на служіння про�
рока (1 Цар. 19:16�21)?

� Про що він просив Іллю, перш ніж той був узятий від
землі (2 Цар. 2:9)?

Єлисей просив у Іллі: «нехай же буде на мені по�
двійний твій дух» (2 Цар. 2:9). Тобто, він просив бла�
гословення, яким звичайно благословляється перві�
сток; тут відбулося порівняння: бажання Єлисея,
щоб Ілля визнав його своїм духовним сином, спад�
коємцем.

� Як Бог відповів на це прохання?
Не від Іллі залежало виконання цього прохання,

він не знав, чи відповість Бог так, як того хоче Єли�
сей. Тому він поставив умову: якщо Єлисей поба�
чить, як Ілля буде взятий на небо, то це буде означа�
ти позитивну відповідь від Бога. Все так і сталося:
Єлисей побачив, як його духовний наставник був
взятий на вогняній колісниці на небо, а плащ став
символом влади та сили, яку мав Ілля.

� Яка зустріч відбулася в Шунамі (2 Цар. 4:8�9)?
� Що знала жінка про Єлисея (2 Цар. 4:9)?
В Шунамі Єлисей був запрошений в дім багатої

жінки.
Як видно, ця жінка боялася і любила Бога Ізраїля.

Вона сказала чоловікові про те, що Єлисей – чоловік
Божий, тобто пророк, святий.

� Що запропонувала вона зробити для людини Бо�
жої?

Будучи від природи чуйною та співчутливою, вона
пропонує чоловікові відділити в їхньому будинку од�
ну кімнату спеціально для пророка, щоб він міг ко�
ристуватися нею завжди, коли буде приходити в
Шунам. Чоловік погодився.

� Як Єлисей віддячив жінці?
Жінка ні в чому не мала потреби: «я сиджу серед

народу свого», каже вона. Слуга Ґехазі зауважує про�
року, що у цього подружжя нема дітей, а чоловік її
вже старий. Бог закликає людину бути вдячною, і
Єлисей щедро віддячив цій жінці за добро. Бог від�
криває пророку Свої плани і дає йому знати про те,
що через рік у цієї жінки буде дитина. Яка це радісна
звістка! Але чи могла вона повірити словам Єлисея?
Звичайно, адже він – Божий чоловік. Рівно через рік
шунамітянка вже тримала на своїх руках сина.

� Що відбулося в домі шунамітянки далі (2 Цар.
4:18�20)?

Коли дитина була маленькою, можливо, близько
2�х років, вона захворіла й померла. Це була справ�
жня трагедія, але жінка не втрачає самовладання.
Вона вирішує йти до пророка.

� Чому жінка вирішила шукати допомоги саме у Єли�
сея?

Шунамітянка знала, що Єлисей – людина Божа,
тільки він може допомогти її горю.

Обіцянка Єлисея про народження дитини була їй
подарована згідно з волею Божою, і вона розуміла,
що тільки Господь зможе їй допомогти.



Ілля та син сарептської вдови Єлисей та син шунамітянки

Помирає дитина Помирає дитина

Мати вирішує, що присутність Божого
чоловіка в її домі призвела до смерті
сина як справедливий вирок за гріхи.

Шунамітянка вирушає до пророка на гору Кармел, знаючи, де
його шукати; з молитвою падає перед Єлисеєм і хапається
його за ноги – жест відчаю і смирення; лише на Бога вона
покладає надію

Ілля відносить дитину до своєї кімнати,
кладе на постіль

Єлисей, усвідомивши, що дитина шунамітянки померла,
посилає слугу Гехазі зі своєю палицею (символ влади пророка
Господнього) і наказує покласти палицю на обличчя дитини

Молиться; його молитва наповнена
скорботою та співчуттям; він молить Бога
допомогти горю вдови, яка ледве не
померла від голоду, а тепер втратила
єдиного сина

Палиця не діє, мати наполеглива у своєму благанні; 
Єлисей сам вирушає в дім шунамітянки

Тричі витягся над тілом хлопчика, ніби
передаючи йому своє життєве тепло та
силу

Увійшов до своєї кімнати, бо там була дитина, зачинив двері і
помолився Господу; наполеглива молитва на самоті
супроводжує все, що робить Єлисей

Тричі молиться; наполегливість Іллі тут
показна, адже вона є обов’язковою умо�
вою відповіді

Простягається над дитиною: уста до уст, очі в очі, долоні в
долоні, зігріває її своїм тілом, віддає своє тепло і життєву
силу, встає

Бог почув і «вернулася душа дитини в
неї»

Знову витягується над дитиною, і завдяки дії Божої благодаті
і наполегливості Єлисея дитина оживає; без самовіддачі,
тепла, любові, співчуття і наполегливої молитви все було б
безрезультатним.

Цікаво, що шунамітянка знає, де шукати Єлисея, і,
запитавши у чоловіка дозволу, вирушає в дорогу до
гори Кармел.

� Яким чином Єлисей дізнався про те, що жінка в скор�
боті (2 Цар. 4:27)?

Вона впала перед Єлисеєм і обхопила його ноги.
Це одночасно жест відчаю і покори.

� Що робить Єлисей (2 Цар. 4:29�31)?
Відправляє Ґехазі з палицею. Можливо, він думає,

що покласти палицю на обличчя хлопчика достатньо
для того, щоб Бог явив Свою силу.

� Чому Єлисей все ж був змушений піти до Шунаму?
Жінка сказала, що не відійде від нього, поки він не

ввійде у її дім.
� Про що сповістив Ґехазі Єлисею?
Покладання палиці ні до чого не призвело. Більше

того, слузі здалося, що дитина спить. Він не доклав
зусиль, не перейнявся горем. Увійшов, приклав па�
лицю і вийшов.

� Що сталося в кімнаті, коли Єлисей зачинив две�
рі?

✓ Він залишився на одинці з померлим, зі смертю,
з горем;

✓ Ревно молився;
✓ Простягнувся над хлопцем: уста до уст, очі в очі,

долоні до долонь;
✓ Тіло дитини потеплішало;
✓ Єлисей піднявся, пройшовся по кімнаті і знову

схилився над дитиною;
✓ Хлопчик ожив.
Бог міг відразу звершити чудо, але він бажав, щоб

Єлисей усвідомив горе, пережив його, взяв на себе
біль, відігрів холодне тіло дитини, молячись і вірую�
чи у Божу всемогутність. Палиця в руках Ґехазі не
подіяла, бо Гехазі вважав, що дитина спить і з нею
не сталося нічого страшного. Він не помер разом з
дитиною, не взяв на себе материнське горе, а нато�
мість лишився байдужим.

● Завдання № 1
Відкрийте 1 Цар. 17:17�24 і 2 Цар. 4:16�37. Порівняй�

те ситуації, в які потрапили обидва пророки, і їхні дії.

Як виховати в собі характер Христа 45

Висновок: ці два епізоди є повчальними для нас. І Ілля, і Єлисей віддали своє тепло, дихання, молитву ді�
тям; через їхнє служіння було прославлене ім’я Боже, і людям стало зрозуміло, що є тільки один істинний
Бог, який дає життя.

Живучи на землі, наш Господь Ісус Христос теж віддавав кожному, хто того потребував, Свою любов, спів�
чуття, мир, радість, життя.
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● Завдання № 2
Накресліть на дошці таблицю, і нехай ваша група

заповнить її, спираючись на посилання, подані в
першій графі. На підставі посилань група повинна

усвідомити, чого вчить нас Господь і що необхідно
буде зробити, щоб навчитися служити іншим людям:
нужденним, обтяженим, скорботним.

В таблиці подано приблизні відповіді вашої групи.

Ваше серце має навчитися співчувати іншому, на�
віть якщо це важко.

Бог тільки тоді почне діяти через нас, коли ми бу�
демо здатні віддавати іншим все, що маємо: тепло,
любов, час, терпіння, надії, благословення та інше.

Практичне значення

� Задумайтесь, що ви можете віддати тому, хто є ду�
ховно мертвим, тобто не знає Бога? (Вислухайте відпо�
віді).

✓ Розказати звістку про спасіння через Христа;
✓ радістю спілкування і перебування в Господі;
✓ допомогти матеріально, як Закхей.
� Якщо ми навчимося ділитися, що зможуть отримати

люди?
✓ Спасіння;

✓ нове життя в Господі;
✓ радість;
✓ здатність прославляти Бога в своєму житті;
✓ ці люди зможуть ділитись своїми надбаннями

від Бога з іншими.

Молитва

Заключна молитва має бути зосереджена на темі
милосердя і співчуття; група має подякувати Богові
за Його любов, милосердя, співчуття, за те, що Він
вчить нас і сьогодні ділитись з іншими досконалим
Божим миром, який Він подарував нам, віддавати їм
любов і тепло своїх сердець.

Нехай учасники групи поділяться своїми потреба�
ми, проблемами та переживаннями, за які ви всі бу�
дете молитись протягом тижня.

Хто мав потребу
Що дарував 
Ісус Христос

Що отримали 
ці люди

Що віддали ці люди, 
чим поділились

Яір – начальник синагоги
(Мт. 9:18�26; Мр. 5:22�
43; Лк. 8:41�56)

Життя, спасіння,
воскресіння з
мертвих

Воскреслу доньку
Прославлено Боже ім’я, радість 
зустрічі з живою донькою

Закхей (Лк. 19:1�10) 

Спасіння,
визволення від
гріхів і Закхея, 
і його родини

Прощення гріхів і
Боже всиновлення

Роздав половину майна нужденним,
повернув вчетверо тим, кого образив,
ділився радістю спасіння

Жінка, яка страждала
кровотечею (Мр. 5:24�
34; Лк. 8:43�48)

Зцілення, 
спасіння

Духовне та фізичне
здоров’я

Радість і прославлення Бога

Самарянка
(Ів. 4:4�42)

Спасіння, 
прощення

Прощення гріхів і
дар вічного життя

Ділиться Доброю Звісткою з усіма в
поселенні

Висновок: Господь Ісус Христос вчить нас віддавати свою любов, співчуття, благосло�
вення тим, хто страждає і потребує цього. Як Єлисей віддав своє життєве тепло хлопчи�
ку, розуміючи і переживаючи його стан, – так повинні чинити і ми. Єлисей, приклавши
губи до губ, очі до очей, руки до рук, створив тісний контакт, без якого неможливо по�
дарувати людині життя, тепло, любов. Ви повинні спілкуватись однією доступною, зро�
зумілою мовою – мовою любові, дивитися на проблеми очима цієї людини.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно опрацюйте щоденне читання і посилання на
Святе Письмо в уроці. Ви помітили, що на уроці буде
розглядатись 2 книга Хронік. Для порівняння під час
заняття розглянемо притчу Христа з Мт. 18:23�35.

Біблія нам розкриває Господа як справедливого і
люблячого Бога, який піклується про Своє творіння.
Люди ж, в загальній масі, не є справедливими. Кож�
ному приємно приймати Боже прощення і благосло�
вення, але буває важко віддавати це іншим людям,
особливо тим, хто перед нами в боргу або залежить
від нас. Господь вчить нас бути справедливими у
всіх своїх рішеннях, Він хоче, щоб ми не уподібнюва�
лися до «злого раба» з притчі, а навпаки, були схо�
жими на справедливого та милосердного Бога.

Продумайте, як розташувати столи та стільці в
приміщенні для заняття. Можливо ви захочете поді�
лити групу на кілька підгруп для того, щоб заняття
пройшло цікаво та динамічно.

Підберіть пісні, в яких найкраще відображена біблій�
на істина цього уроку (див. Додаток в Робочому зоши�
ті). Підготуйте вирізки з газет та журналів (див. Вступ).

Продумайте, як ефективніше провести час молит�
ви, щоб залучити до неї всіх. Заздалегідь приготуй�
те невеликі листочки для того, щоб наприкінці уроку
записати молитовні потреби учасників групи.

Розбір ключового вірша уроку

Сьогодні ми взяли вірш для вивчення з книги про�
рока Овдія. Вірш містить принцип Божої справедли�
вості: за все, що ми робимо в цьому житті, ми дамо
відповідь перед Богом. Відплата обов’язково буде,
причому як нагорода, так і покарання. Якщо людина
несправедлива, то Бог справедливий завжди, Він ви�
несе останній вирок, і цей вирок буде безпомилко�
вим і правдивим.

Історична довідка, біблійний словник

Цариця Аталія була донькою царя Омрі, доводи�
лась сестрою Ахаву. Цілком імовірно, що вона ус�

падкувала жорстокість та жагу до кровопролиття,
адже тільки надзвичайно жорстокосерда людина
зважиться на вбивство своїх онуків. Вона ж вчини�
ла саме так: після смерті чоловіка, царя Йорама, а
потім загибелі від рук филистимлян та аравійців
всіх синів та смерті молодшого – Ахазії, Аталія по�
бачила унікальну можливість зацарювати самій. Її
не зупинив голос крові, і вона вбила всіх онуків,
окрім Йоаша: його заховала у храмі Господньому
тітка Йоаша, Єгошева.

До 7 років Йоаш потай знаходився у храмі, де його
виховував чоловік Єгошеви, священик Єгояда. На 7
році правління Аталії священик Єгояда вирішив повер�
нути владу законному спадкоємцю – Йоашеві. Він за�
кликав присягнути малолітньому царевичеві військо�
вих вищого рангу – сотників, які командували охорон�
цями. Єгояда все ретельно продумав, спланував, а по�
тім цей план здійснив (2 Цар. 11:4�12). День коронації
був призначений на суботу, коли в храмі збиралась ве�
лика кількість людей. Нечестива Аталія храм не відві�
дувала, оскільки була прихильницею Ваала. Царевича
представили народові та помазали на царство на знак
того, що його огорнула сила згори, а потім поклали
йому на голову корону. Увагу цариці привернув шум
від храму, який чимдалі дужчав. Прийшовши, вона по�
бачила маленького Йоаша з короною на голові і все
зрозуміла. З криками «Змова, змова!» скинута з пре�
столу цариця почала тікати, але справедливо була
страчена. Ціною злочину вона стала на престол і отри�
мала справедливу відплату.

В історії юдейських царів Йоаш вважався благоче�
стивим царем, але таким він був доти, поки біля ньо�
го був священик Єгояда. Коли той «наситився дня�
ми» і помер (прожив він 130 років), цар відступив
від Бога, перестав прислухатися до Його голосу.

Наш Бог – люблячий і справедливий, Він не хотів,
щоб цар почав поклонятись ідолам і штовхнув до
цього гріха народ, а тому став посилати до нього
пророків, які докоряли Йоашу.

Виступив, звинувачуючи царя, також і Захарій, син
Єгояди, який став пророком після батька. Але за на�

УРОК 

15
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог справедливий

Ключовий вірш: «Бо близький день Господній над усіма народами, – як зробив ти, то так і тобі
буде зроблено: вернеться на твою голову чин твій!» (Овд. 1:15)

Мета: молодь повинна засвоїти принцип Божої справедливості та навчитись чинити
справедливо

Біблійна основа: 2 Цар. 12; 2 Хр. 24

НЕХАЙ ПОБАЧИТЬ ГОСПОДЬ,
І НЕХАЙ ПОКАРАЄ
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казом царя його побили камінням. В останніх своїх
словах пророк попередив убивць про справедливість
Божу: «Нехай побачить Господь, і нехай покарає!».

Справедливий – 1) діючий неупереджено, той, що
відповідає істині; 2) істинний, правильний, зробле�
ний у відповідності з законом, правдиво, по совісті.

Йоаш (євр. – «Господь – сила і допомога») – син
юдейського царя Ахазії, царював у 840�801 рр. до
Р.Х. Своїм порятунком і сходженням на престол він
був зобов’язаний тітці Єгошеві та її чоловікові Єгоя�
ді. Завдяки наставлянням Єгояди Йоаш чинив добре
в очах Божих, але після смерті пророка став на хиб�
ний шлях і наказав вбити сина Єгояди – Захарія.

Єгояда – священик, який був одружений з Єгоше�
вою – донькою царя Єгорама та сестрою царя Ахазії.

Аталія – мати юдейського царя Ахазії, який був
убитий Єгу в 841 р. до Р.Х.

Біблійна тема уроку
Вступ

Принесіть на заняття вирізки з газет і журналів, де
йдеться про справедливість і несправедливість у
стосунках у сучасному суспільстві. Зачитайте декіль�
ка уривків. Поставте групі запитання.

� Як ви вважаєте, що таке справедливість?
� Чи є справедливість у сучасному світі?
� Чому люди інколи роблять несправедливі вчин�

ки?

Робота над темою

● Завдання № 1
Прочитайте 2 Цар. 11�12; 2 Хр. 24 і пригадайте по�

дії життя юдейського царя Йоаша. Складіть опис йо�
го життя. Ось приблизний план:

✓ син юдейського царя Ахазії;
✓ після смерті Ахазії в Юдеї не було правителя, і

його мати, Аталія, узурпує владу, повбивавши всіх
потенційних претендентів на престол (дітей Ахазії –
своїх внуків); при цьому Йоаша рятує тітка, Єгошева
(сестра Ахазії) і її чоловік, священик Єгояда;

✓ протягом шести років Йоаша переховують у
храмі;

✓ Єгояда вчинив змову проти Аталії і помазав 7�
річного Йоаша на царство як законного спадкоємця
Ахазії;

✓ завдяки настановам Єгояди, Йоаш робить при�
ємні Богові вчинки:

* приблизно через 20 років після сходження на пре�
стол наказав священикам та левитам потурбуватись
про відбудову храму (2 Цар. 12:5�6; 2 Хр. 24:4�5);

* відновив данину Господу, передбачену Мойсеєм
(Вих. 30:12�16);

* видає наказ про пожертвування (2 Хр. 24:8�16):
встановити ящик для збору срібла, яке призначалося
для оплати праці ремісників та для купівлі будівель�
них матеріалів; і народ з готовністю відгукнувся на
цей наказ;

✓ завдяки турботі царя майстри та народ віднови�
ли Дім Божий до належного стану (2 Хр. 24:13);

✓ після смерті Єгояди (в 130 років, «наситившись
днями») Йоаш підпадає під вплив юдейських князів,
залишає служіння Богу і впадає в ідолопоклонство;

✓ Бог посилає пророків, щоб умовляти царя, але
цар їх не слухає;

✓ Захарій, син Єгояди, за повелінням Бога засуд�
жує царя за ідолопоклонство;

✓ Йоаш наказує вбити Захарія, і того закидають
камінням; останні слова Захарія: «Нехай побачить
Господь, і нехай покарає!» звернені до справедливо�
го Бога;

✓ Не минуло і року, як сирійський цар Газаїл увій�
шов в Юдею і підійшов до Єрусалима;

✓ Йоаш відкупився від Газаїла, віддав усі скарби
храму, які пожертвували туди його попередники; Га�
заїл відступає;

✓ Йоаш тяжко поранений сирійцями;
✓ Вбитий за кров Захарія, внаслідок змови своїх

наближених;
✓ Похований не в царській гробниці.
Висновок: у цій історії спрацьовує принцип Божої

справедливості, про яку написано в Овд. 1:15: «Бо
близький день Господній над усіма народами, – як
зробив ти, то так і тобі буде зроблено: вернеться на
твою голову чин твій!» Про цей же принцип говорив
і Ісус Христос в Мт. 7:2 «...яким судом судити буде�
те, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міря�
ти, такою відміряють вам».

● Завдання № 2
Для розгляду питання про Божу справедливість

продивіться та вивчіть притчу, яку розповів Ісус Хри�
стос (Мт. 18:23�35).

� Що вирішив зробити цар?
Зробити обрахунок зі своїми рабами. Один з рабів

був йому винен дуже велику суму грошей – 10 000
талантів. Для порівняння: один талант еквівалентний
25�30 кг срібла або золота. Таким чином, тут маєть�
ся на увазі надзвичайно велика сума грошей.

� Чи зміг би раб віддати борг?
Ні, бо він за все життя не зміг би заробити.
� Що зробив цар?
Він видав наказ, цілком справедливий, як на ті ча�

си, так і в наш час. Згідно з Законом, якщо боржник
не виплачує суму або робить це не своєчасно, пози�
кодавець примушує його це зробити відповідними
законними заходами. У часи Ісуса крайнім покаран�
ням боржника було ув’язнення. (Мт. 5:25�26; 18:34).
Чим вищою була сума боргу, тим складнішим було
становище боржника. Тому цар розпорядився ціл�
ком справедливо: продати боржника, його дружину,
його дітей і майно, щоб покрити борг.

� Що робить раб?
Благає про милосердя, просить почекати з вико�

нанням наказу, обіцяє заплатити борг.
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� Що вирішує цар?
Змилосердившись (керуючись любов’ю, співчут�

тям і добросердечністю), цар вирішує простити борг
і відпускає раба на волю. Він вирішив, що простити
краще, ніж жорстоко вчинити з рабом.

� Як цей раб відповідає на дивовижне прощення ца�
ря?

Хотілося б сказати, що він зрадів, але цей невдяч�
ний знаходить свого товариша, який винен йому
гроші, причому сума боргу порівняно невелика – 100
динаріїв (один динарій срібна монета вартістю ден�
ний заробіток наймита).

� Як він поводить себе щодо свого товариша (дру�
га)?

Хапає й душить його, вимагаючи віддати борг.
Раб царя виявляється дуже жорстоким і безприн�
ципним позикодавцем, якому не знайома справед�
ливість. Він кидає свого друга до в’язниці і наказує
тримати його там до тих пір, поки той не віддасть
боргу.

Повторіть біблійну істину уроку: Біблія вчить, що
Бог справедливий, всі Його суди праведні, тільки він
справедливо звершує суд.

� Як далі розгорталися події?
Товариші, побачивши несправедливість царського

раба, засмутилися та все розповіли цареві.
� Яким був справедливий вирок царя?
✓ цар справедливо називає прощеного раба злим;
✓ каже, що прощений раб повинен був вчинити зі

своїм товаришем милосердно;
✓ карає лукавого раба так само, як той покарав

свого товариша.
Висновок: принцип справедливої відплати діє в

житті людей (Овд. 1:15). Людська несправедливість
протиставляється Божій справедливості, милосердю
та правді. Повторіть біблійну істину.

● Завдання № 3
Тепер порівняйте, як Божа справедливість вияви�

лася щодо царя Йоаша.
Йоаш – цар, має всі блага, він відповідає на Божі

дії послухом і тим, що ходить Його шляхами. Все це
відбувається під час наставництва священника Єгоя�
ди. Коли Єгояда помирає, Йоаш підпадає під влив
нечестивих юдейських князів і впадає в гріх ідолопо�
клонства.

Бог справедливий, Він захистив сироту Йоаша від
вбивства і поблагословив на царство. Він хоче, щоб
цар ходив Його дорогами і не штовхав народ до грі�

ха. Господь посилає до нього пророків, щоб навер�
нути царя на істинний шлях. Як відповідає Йоаш на
Божу турботу? Несправедливістю. Він вбиває проро�
ка Захарія, потім виплачує данину сирійському царе�
ві храмовими скарбами, які були зібрані в часи Да�
вида та Соломона. Але в останніх словах пророка
Захарія йдеться про справедливість Божого суду –
Бог бачить, Бог справедливо покарає.

Як був покараний Йоаш? Він помер від руки змов�
ників. Сумно, але в цьому ми бачимо справедливе
Боже рішення: «як зробив ти, то так і тобі буде зро�
блено: вернеться на твою голову чин твій».

Практичне застосування

Уроки, здобуті з життя Йоаша і притчі, яку розка�
зав Ісус Христос, вчать нас бути справедливими і
милосердними в ставленні до людей. Наш Бог –
справедливий, милосердний і люблячий, Він навіть
пом’якшує міру покарання. Але це не означає, що
ми, приймаючи Божу любов і прощення, повинні бу�
ти немилосердними до тих, хто нас образив, або тих,
хто нам щось винен. Ні, Господь хоче, щоб ми вчи�
лися прощати кривдників і боржників, вчились у Бо�
га ставитися до людей правдиво.

❖ Який урок ми візьмемо для себе?
Перш за все, ми повинні вчитися чинити по правді,

справедливо, дивлячись на нашого Бога.
✧ Як ви розумієте вираз «чинити справедливо»?

(вислухайте і обговоріть відповіді).
✧ Поставте собі питання: чи завжди я роблю спра�

ведливі вчинки?
✧ Що необхідно робити християнину, щоб чинити

справедливо?

Молитва

Подякуйте Богові за Його справедливість та пра�
ведність. Дякуйте за урок, який одержали: він допо�
магає нам змінюватися, переглядати свої погляди і
розуміти біблійні істини.

Прославляйте Господа, адже Він кожного дня тур�
бується про нас і навчає через усе бути справедли�
вими та відповідальними. Просіть у Господа мудро�
сті у стосунках з людьми, терпіння, щоб зносити
немочі тих, хто поруч. Просіть також про те, щоб
уміти прощати кривдників і гонителів, не відповіда�
ти злом на зло, але з любов’ю молитись за таких;
щоб всі проблеми, які виникають в нашому житті,
віддавати Господу.
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Попередня підготовка, 
рекомендації щодо проведення заняття

Ретельно вивчіть основний вірш уроку, щоденне
читання і додаткові посилання.

Докладний опис релігійних реформ, які проводить
Єзекія, подається в книзі Хронік. Зверніть увагу на
благочестя Єзекії, на те, як він покладається на Госпо�
да як за мирних часів, так і під час нашестя асирійців.

Молитва Єзекії до Бога є зразком віри та надії на
Нього. Цар в молитві просив не тільки допомоги,
але й щоб через усі діяння Божі інші народи пізнали
істинного Бога. Єзекія залишається непохитним і
під час випробування, він підтримує свій народ і за�
охочує людей також покладати свою надію на Бога,
що стало предметом глузування великого чашника.
Бог поблагословив Єзекію, і військо асирійців було
знищено, а самого царя Асирії пізніше вбили власні
сини.

Розбір ключового вірша уроку

Надія на Бога – ось основа нашого життя. Ми по�
винні постійно пам’ятати про те, що тільки Господь
може підтримати нас і реально нам допомогти. Бог
ніколи не залишить того, хто цілком покладається
на Нього.

Історична довідка, біблійний словник

Друга половина 2�ї книги Царів присвячена опису
подій, пов’язаних з падінням Самарії і полоном Із�
раїля, а також падінням Єрусалима і полоном Юдеї.

Ізраїльське царство мало багато царів, але жоден
з них не був добрим та побожним. Юдея мала ба�
гато царів та одну царицю, вісім з яких були добри�
ми та побожними. Одним з найкращих царів вва�
жався Єзекія. Події, про які йде мова на уроці, від�
носяться до часу його правління.  Саме тоді Північ�
не царство Ізраїля впало під асирійською навалою.

Єзекія правив загалом 29 років (2 Цар. 18:2). У Біб�
лії про нього сказано (2 Цар. 18:3): «І робив він угод�

не в Господніх очах, усе так, як робив був його бать�
ко Давид» (тут «батько» означає «пращур»). Усі ре�
форми Єзекії подані в контексті уроку.

В Єрусалимі за наказом Єзекії було збудовано Си�
лоамського водотяга (2 Цар. 20:20), який повинен
був забезпечувати місто водою в разі облоги.

З Пр. 25:1 бачимо, що Єзекія збирав при своєму
дворі вчених і благочестивих мужів, які займалися
вивченням і збиранням священних книг. Зокрема,
Єзекія доручив їм збирати й записувати притчі Со�
ломона. Спадкоємцем престолу Єзекії був його син
Манасія.

Єзекія (євр. «Господь – моя сила») – юдейський
цар, син Ахаза, який правив у 725�697 рр. до Р.Х.

Санхерів – син і спадкоємець престолу Саргона II,
царя Асирії.

Великий чашник – висока посада чиновника в Аси�
рії (2 Цар. 18:17; Іс. 36:2). При Санхеріві очолював
асирійське військо під Єрусалимом.

Великий євнух – посада керівника уряду в Асирії та
Вавилоні (2 Цар, 18:17). Верховний євнух міг одер�
жати право командування військами.

Ісая (євр. «Господь – допомога, спасіння») – син
Амоса, пророк (Іс. 1:1).

Сподіватися, покладати надію – чекати з впевнені�
стю, довіряти, розраховувати на допомогу і захист.

Сподівання – надія, впевненість, спокійна і тверда
віра в очікуване.

Верета – одяг із грубої тканини, в який зодягалися
на знак скорботи чи каяття; лахміття.

Риторичне запитання – ствердження в формі за�
питання; запитання, відповідь на яке однозначна і
очевидна.

Контрибуція – грошова сума, яку накладає держа�
ва�переможець на підкорену державу.

Біблійна тема уроку
Вступ

Поставте запитання вашій групі для обговорення.

УРОК 

16
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми всі свої проблеми приносили до Нього і шукали

їх вирішення разом з Ним

Ключовий вірш: «До Тебе вдаюся я, Господи, – хай же не буду повік засоромлений! – 
визволь мене через правду Свою, і звільни мене, нахили Своє ухо до мене, 
й спаси мене...» (Пс. 70(71):1$2)

Мета: молодь повинна знати, що всі свої проблеми потрібно приносити передусім 
до Господа; покладати надію потрібно на Бога

Біблійна основа: 2 Цар. 18$20; 2 Хр. 29$32; Іс. 36$39

НА БОГА 
ПОКЛАДАЮ НАДІЮ



Як виховати в собі характер Христа 51

� Чи задумувалися ви над тим, чому керівництво зао�
хочує деяких працівників або переводить на вищу
посаду?

� Чи завжди дії керівника бувають справедливими?
� Вам завжди подобаються ті реформи, які запрова�

джує ваше керівництво?
� Якщо б ви стали керівником, які б ви запровадили ре�

форми? Чим би ви при цьому керувались?
� Якщо Бог благословляє людину, то на що Він в пер�

шу чергу дивиться?
Бог дивиться на послух і покору віруючого. Для

Бога важливо, наскільки ми вміємо покладатися на
Нього. Цю тему ми будемо досліджувати на прикла�
ді юдейського царя Єзекії.

Робота над темою

● Завдання № 1
Перегляньте: 2 Хр. 29�32 – нехай група відновить в

пам’яті події, записані в цьому тексті.
Молоді люди повинні визначити і скласти пе�

релік реформ, які впровадив Єзекія за час царю�
вання в Юдеї. Нехай учні напишуть на дошці ре�
зультати дослідження. У вас має вийти щось на
зразок:

✓ Єзекія поклав кінець ідолопоклонству (скасував
пагірки, поклоніння на яких відбувалося всупереч
Закону Мойсея, розбив статуї ідолів, вирубав дібро�
ву, де поклонялись язичницьким бовванам, знищив
мідного змія, зробленого Мойсеєм, який на той час
став предметом поклоніння);

✓ наново відкрив Дім Божий (священики і левити
повинні були освятитися самі, очистити і освятити
храм);

✓ відновив святкування Пасхи;
✓ відновив Заповіт з Господом;
✓ закликав народ Ізраїля та Юдеї навернутись до

Бога;
✓ запровадив постійне служіння священиків та ле�

витів при храмі і жертвоприношення;
✓ встановив матеріальне утримання для священи�

ків та левитів, яке повинен віддавати народ (відно�
влення десятини);

✓ створив при храмі спеціальне сховище для при�
ношень та десятин.

� Як ви думаєте, чому Єзекія все це зробив (2 Цар.
18:5�6)?

Він твердо вірив Богу – покладав свою надію на
Нього. Більше того, літописець звертає увагу на те,
що Єзекія приліпився до Господа. Що це означає?
Зробити Бога головним у своєму житті, присвятити
себе на служіння Йому і в усьому прагнути виконати
Його волю. Цар Єзекія виконав заповіді Божі і ніко�
ли не відступав від Господа.

� Скажіть, як Господь відповідав на сподівання Єзекії
(2 Цар. 18:7).

Бог був з царем скрізь, «куди він ходив». Господь
поблагословив царя Своїм особливим благословен�

ням – Єзекія знаходився під міцною і люблячою Бо�
жою рукою. Він дозволив йому здійснити задумані
названі реформи. В історії царів Юдеї нема рівного
Єзекії у тому, щоб так покладати надію на Бога. А
Боже благословення було справедливою нагородою
за сподівання царя.

● Завдання № 2
Нехай група, досліджуючи посилання, відповість

на запитання. Ви можете поділити учасників на де�
кілька підгруп і роздати запитання для дослідження,
а потім разом обговорити відповіді.

� Що сталося у четвертий та шостий роки царювання
Єзекії (2 Цар. 18:9�12)?

Асирійський цар Салманасар вчинив облогу і захо�
пив Самарію. Ізраїльтяни були переселені в Асирію
за те, що вони не слухали голосу Господа Бога сво�
го і зневажали Його заповіт. Непослух народу було
покарано асирійською неволею.

� Визначте, які події відбулися чотирнадцятого року
царювання Єзекії (2 Цар. 18:13�17).

Асирійський цар Санхерів пішов війною на
Юдею, вчинив облогу і захопив деякі міста. Єзекія
вирішує заплатити данину асирійському цареві в
надії, що той відступить за межі Юдеї. Тоді Санхе�
рів накладає податок у розмірі 300 талантів срібла
і 30 талантів золота (це величезна контрибуція: 9
тонн срібла і 900 кг золота!). Єзекія повністю вно�
сить суму данини, але цар асирійський не відво�
дить військо від стін Єрусалима. Більше того, він
посилає великого чашника, щоб вести переговори
з усіма мешканцями Єрусалима, які зібралися на
стіні поблизу міста, щоб народ зневірився і пішов
в асирійську неволю.

� Що це за надія, про яку запитав великий чашник і
яка так здивувала і роздратувала асирійців (2 Цар.
18:19)?

Надія царя і народу на волю Божу. Напевно, аси�
рійці вважали, що вони є справедливою Божою
реакцією на релігійні реформи Єзекії. Вони вва�
жали, що знищення Єзекією пагірків, які були
раніше популярними в країні, накликали на Юдею
Божий гнів, і що тепер юдеї даремно покладають
надію на Бога.

� Яку угоду пропонує укласти великий чашник царю
Єзекії з асирійським царем?

У юдейського війська не було достатньої кількості
коней. Асирійський цар дасть їх, якщо Юдея всту�
пить в союз з Асирією. Причому, великий чашник
виправдовує свої «справедливі» пропозиції слова�
ми про те, що асирійці тут з волі Божої. Насправді,
це була відкрита неправда, і подібній заяві було
важко повірити, але єврейський народ бачив пере�
можений Ізраїль і міг вважати таку заяву правди�
вою. Більше того, подібні слова повинні були при�
мусити засумніватись у правильності дій Єзекії і,
відповідно, в його надії на Бога.
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� Які запитання ставить великий чашник народові (2
Цар. 18:33�35)?

Такі запитання прийнято називати риторичними,
тобто такими, які не потребують відповіді. Всі вони
звучали як знущання щодо надії на Бога з боку ца�
ря та його народу. Глузливо заявив великий чашник
про те, що з волі Божої вони прийшли завоювати
Єрусалим. Подібні заяви повинні були деморалізу�
вати народ та його патріотизм. Це свого роду
психологічна атака: все упокорено під ноги Санхе�
ріва, Бог не заступився за всі завойовані асирійця�
ми народи, це означає, що юдеям нема сенсу спо�
діватись Божої допомоги.

� Якою була реакція народу на такі слова?
Народ мовчав і не відповідав, оскільки цар Єзе�

кія наказав не відповідати на лукаві докази аси�
рійців.

� Що починає робити Єзекія після того, як почув
пропозицію асирійців?

✓ Розриває одежу;
✓ Вкривається веретою;
✓ Йде в дім Божий, щоб віддати всі проблеми Бо�

гові для вирішення;
✓ Царські чиновники і весь двір одягають верети,

що свідчить про велике горе і покору перед Богом;
✓ Відправляє своїх чиновників до пророка Ісаї, щоб

він звернувся до Бога за вирішенням цього питання.
� Як Господь відповідає на надію царя (2 Цар.

19:6�7)?
Бог через пророка Ісаю підбадьорює і підтримує ца�

ря. У словах пророка звучить надія, яку дає Господь:
цар Санхерів отримає звістку, яка примусить його по�
вернутися до своєї землі, а там він загине від меча.

� Які події відбуваються в Лахіші, де знаходився аси�
рійський цар, поки великий чашник та великий євнух
проводили переговори?

Санхерів виходить з Лахіша, бо до нього доходить
звістка про те, що Тіргак, ефіопський цар (союзник
Єзекії), обернувся проти нього. По дорозі асирійсь�
кий цар розпочинає битву з Лівною. Дізнавшись про
своїх чиновників та про переговори, він знову від�
правляє своїх посланців до Єрусалима. Санхерів
знову радить юдейському цареві не покладати на�
дію на Бога. Тепер він цинічно хвалиться своїми пе�
ремогами, збільшуючи кількість завойованих міст,
яких не врятували їхні боги. Нові посланці переда�
ють Єзекії листа від Санхеріва (2 Цар. 19:14�19).

� Назвіть дії царя Єзекії після того, як він одержав
листа?

1) Цар читає листа;
2) Йде в дім Божий;
3) Розгортає листа перед Божим обличчям;
4) Молиться.
� За що молиться Єзекія?
✓ Просить у Бога допомоги;
✓ Щоб Господь почув слова Санхеріва;
✓ Про спасіння від рук асирійців;

✓ Щоб через всі Божі дії стосовно юдеїв інші
народи пізнали єдиного істинного Бога.

Молитва Єзекії є для нас прикладом молитви віри,
бо він просить не тільки допомоги для народу, але й
говорить про своє бажання, щоб усі народи пізнали
Бога – єдиного та істинного Господа. Ми бачимо, що
Єзекія зрозумів причину перемоги Санхеріва над ба�
гатьма народами: вони покладалися на ідолів, які
нічим не могли їм допомогти. Але спасіння можли�
ве, якщо цар і весь народ будуть вірити і покладати
свою надію не на особисті сили, озброєння війська
чи на ідолів, а на живого й істинного Бога, яким є
Бог Ізраїля.

� З’ясуйте, як Бог відповів на молитву Єзекії?
Він почув молитву царя. Відповідь на неї Єзекія

отримав через пророка Ісаю. Бог пояснює, чому Він
карає Санхеріва: по�перше, той «лаяв та ображав, і
підвищив голос» не проти Єзекії, а проти Господа,
Святого Ізраїлевого; по�друге, заслуги перемог
асирійського царя не від нього самого, а від Бога,
який обрав асирійців для звершення суду над ідоло�
поклонством; потім Господь сповіщає, що знає все
про Санхеріва та вгамує його, як приборкують нев�
гамовних тварин, а з асирійцями зробить те саме,
що вони чинили з усіма завойованими народами. Ті�
єї ж ночі Ангел Господній наніс поразку асирійсько�
му війську, убивши 185 тисяч воїнів. Санхерів від�
ступив від Єрусалима, а невдовзі став жертвою змо�
ви і був убитий своїми синами, коли поклонявся в
«домі Нісроха, свого бога».

Практичне застосування

Єзекія є взірцем для кожного з нас тому, що він до�
зволив Богу діяти в своєму житті. Він непохитно ві�
рив в Господа Бога, сподівався на Його допомогу і
підтримку. Коли Єзекія зійшов на престол, то перш
за все потурбувався про вирішення духовних питань.
Він виступив проти ідолопоклонства, зруйнував ви�
соти і діброву, знищив мідного змія, який на той час
став предметом поклоніння, провів релігійні рефор�
ми щодо богослужінь і святкування Пасхи. Господь
його щедро поблагословив. Він був з Єзекією скрізь,
де б той не знаходився. Під час нашестя Санхеріва
цар теж виявив себе як людина, яка покладає свою
надію на Бога. Він підбадьорював народ, нагадував
людям про Божу допомогу (2 Цар. 18:29�30).

❖ Нехай ваша група відповість на запитання і зро�
бить відповідні висновки з історії для себе.

✧ Як ми можемо покладати надію на Господа?
✧ Знаючи біблійну істину, як ви можете застосува�

ти її у вашому повсякденному християнському жит�
ті? (Нехай група повторить біблійну істину, а потім
відповість на запитання)

✧ Якщо б ви стали керівником, то, запроваджуючи
реформи, на кого або на що спиралися б ви у своїх
рішеннях? (Вислухайте відповіді).
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Молитва
Завершіть заняття вдячною молитвою, дякуючи

за можливість покладати надію на Господа. Богу
приємно, коли Його діти – віруючі – цілком покла�

даються на Його волю і вчаться всі проблеми при�
носити до Нього.

Подякуйте Богові за Його турботу про вас, за під�
тримку в будь�яких життєвих обставинах.

ДОРОГА ДО СПАСІННЯ

Як пояснити дорогу до спасіння другові, який його шукає?

Чи можете ви спрямувати друзів до особистих стосунків з Богом? 

Навчіть друга п’яти крокам, зробивши які, він прийме Христа як свого Спасителя.

1. Знай, що Бог любить тебе і хоче дати тобі вічне життя (Ів. 3:16; 10:10).

2. Зрозумій, що твої гріхи віддалили тебе від Бога і того вічного життя, яке Він хо$
че тобі дати (Рим. 3:10,23; 5:12; 6:23).

3. Усвідом, що Ісус помер і воскрес, щоб дати тобі вічне життя (Рим. 4:24$25, 5:8; 
1 Кор. 15:3$6; Еф. 2:8$9).

4. Сповідай свій гріх перед Богом і почни служити Йому (Дії 3:19; 17:30$31; 
1 Ів. 1:9).

5. Прийми Ісуса як свого Спасителя (Ів. 1:12; Дії 2:21; Рим. 10:9$13).
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Сьогоднішнє заняття підсумкове. Ви будете аналі�
зувати з учасниками всі попередні уроки, а також
свою поведінку та християнський характер. Мета
уроку – допомогти молодим християнам сформува�
ти в собі характер Христа і вирішити, які необхідно
зробити кроки для того, щоб змінюватись і жити
християнським життям.

Протягом тижня опрацюйте Послання до ефе�
сян. Ви будете торкатись єдності віруючих, тобто
тих, хто вірою прийняв Христа, знову повернетесь
до питання примирення, яке стало можливим у
Христі завдяки Голгофській жертві; особливо зу�
пинитесь на питаннях життя церкви і правил хри�
стиянського життя. На занятті ви також будете
розглядати якості характеру тих біблійних героїв,
про яких дізнались у цьому циклі. Ви повинні бу�
дете проаналізувати, як ці якості відобразилися в
Ісусі Христі, а потім вирішити, як ці риси можуть
проявитися у вашому характері. Заздалегідь нага�
дайте всім учасникам, щоб вони не забули свої Ро�
бочі зошити. Так їм буде простіше запам’ятовува�
ти вивчений матеріал.

Рекомендуємо вам почати урок з біблійного вір�
ша Еф. 5:1�2, запропонованого для вивчення. Щоб
зацікавити групу, приготуйте для вступу дві троян�
ди: просту садову, але пахучу, і вирощену за суча�
сними технологіями, але майже без запаху. Якщо
не знайдете троянд, візьміть дві серветки: одну
звичайну столову, а другу – дуже красиву, вишука�
ну. Звичайну скропіть хорошими парфумами.

Розбір ключового вірша уроку

Біблійний вірш спрямує нас на бути «наслідувача�
ми Богові», тобто виховувати в собі риси Його ха�
рактеру. Більше того, ми – «улюблені діти», тобто
діти Божі, яких Батько дуже любить. Відповіддю на
любов Христа і Бога є наша любов до ближніх. Але

любов ближнього – це, насамперед, добрі справи і
стосунки, які ми повинні розвивати за прикладом
Христа. Тому кожен віруючий має працювати над
своїм характером, який повинен стати приємний
Богові, як приємні пахощі.

Історична довідка, біблійний словник

Мудрий – той, хто знає істину, має значний життє�
вий досвід та використовує їх на добро ближнім.

Мудрість – розуміння істини та здатність викори�
стовувати її на добро ближньому.

Лагідний – спокійний, незлобливий, поблажливий;
протилежні якості – гнівливість та роздратування.

Смирення – покірність, лагідність; відсутність
гордовитості; усвідомлення своєї мізерності, нік�
чемності.

Біблійна тема уроку
Вступ

Принесіть на заняття дві троянди: одна повинна
бути дуже красивою, але не пахучою, друга – садо�
вою. Садові троянди, вирощені не в теплицях і без
застосування сучасних хімічних технологій, як пра�
вило, мають дуже тонкий приємний аромат. Пустіть
обидві троянди по колу і запропонуйте визначити,
чим вони відрізняються.

Зачитайте вірш для вивчення:
«Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені

діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив
вас, і видав за нас Самого Себе, як дар і жертву Бо�
гові на приємні пахощі» (Еф. 5:1�2)

Якщо дослівно розглядати цей вірш, то можна по�
мітити, що апостол Павло відразу спрямовує нас на
слова «будьте наслідувачами». В сучасному пере�
кладі Нового Заповіту цей вірш звучить так: «Якщо
ми будемо послідовниками Бога, намагатимемося
бути подібними до Христа, жити відповідно до волі
Божої, то ми станемо Його вірними служителями,
що приносять добрі плоди».

УРОК 

17
Біблійна істина: Біблія вчить, що віруючі повинні змінити колишній спосіб життя 

і прагнути до святості у Христі

Ключовий вірш: «Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові,
як і Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як дар і жертву Богові на приємні
пахощі» (Еф. 5:1$2)

Мета: допомогти молодим людям зрозуміти, як вони можуть виховати в собі риси 
характеру Ісуса Христа

Біблійна основа: Еф. 4$5

ЯК ВИХОВАТИ В СОБІ
ХАРАКТЕР ХРИСТА
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Робота над темою
Протягом першого циклу уроків «Як виховати в со�

бі характер Христа» ми розглядали якості характеру
героїв Старого Заповіту. На цьому уроці ми проана�
лізуємо всі ці якості, побачимо, як вони проявляли�
ся у житті та служінні Ісуса Христа. Також будемо на�
магатись вже сьогодні застосовувати їх до себе.

● Завдання № 1
Складіть список рис характеру, взятих із 1�16

уроків.
В результаті у вас має вийти приблизно таке:
✓ цілеспрямованість;
✓ уміння приймати правильні рішення;
✓ мудрість;
✓ благочестя;
✓ бажання служити Богу і людям;
✓ турботливе ставлення до членів своєї родини;
✓ обов’язковість у виконанні обіцянок;
✓ послух, покора Богові;
✓ особливі взаємини з Богом;
✓ упокорення;
✓ посвята;
✓ довіра Богові.

● Завдання № 2
Складіть список відповідних якостей характеру

Христа (напишіть посилання і роздайте для дослід�
ження).

Ісус:
✓ виконав волю Отця Небесного (Мт. 5:17; Ів. 8:29;

17:1�4);
✓ у всіх рішеннях шукав волі Божої (Ів. 6:38�40) –

правильні рішення можна прийняти тільки згідно з
волею Божою;

✓ сповнений мудрості (Мт. 13:54; Мр. 1:22);
✓ прийшов служити Богові та людям (Лк. 22:25�

27; Ів. 13:12�15);
✓ любить своїх батьків (Лк. 2:51�52; Ів. 19:26�27);
✓ миротворець (Ів. 14:27; 16:33; 20:19�22);
✓ Служив людям словами та ділами милосердя

(Мт. 9:35�38);
✓ сповнений любові до людей (Ів. 11:1; 13:1;

Мк. 10:21);

✓ смиренний, лагідний (Іс. 53:7; Мт. 11:25�30;
Фил. 2:5�13);

✓ особливе спілкування з Богом через молитву
(Мт. 14:23; Мр. 1:35; 6:46; Лк. 4:42; 5:16; 6:12; 9:28).

● Завдання № 3
� Що ми можемо і повинні зробити для виховання в со�

бі якостей Христа? (Вислухайте відповіді).
Дослідіть вірші Еф. 4:11�32. Прочитайте їх по черзі.
У Еф. 4:15 сказано, що Христос – голова церкви.

Істина – в Ісусі Христі, і ми навчились їй від Нього.
Дивлячись на Христа, ми можемо і повинні уподіб�
нюватись до Нього, тобто виховувати в собі харак�
тер Христа. Виховання містить окремі обмеження,
самодисципліну. Складіть список необхідних пра�
вил нового християнського життя, які записані в
Еф 4. У вас повинно вийти приблизно таке:

➢ жити святим життям (вірш 24)
➢ говорити правду (вірш 25)
➢ стримувати гнів (вірші 26�27);
➢ працювати (вірш 28а);
➢ ділитись з нужденними (вірш 28б);
➢ казати добрі слова (вірш 29);
➢ не засмучувати Святого Духа (вірш 30);
➢ бути співчутливими (вірш 32);
➢ бути добрими один до одного (вірш 32);
➢ прощати (вірш 32).
Підсумок: Еф. 5:1 – будьте наслідувачами Богові,

як улюблені діти.

Практичне застосування

❖ Подумайте і вирішіть, що необхідно зробити для
того, щоб виконувати всі названі вище правила хри4
стиянського життя? (Дайте час для самостійної ро�
боти, обговоріть результати).

❖ Вирішіть для себе, які якості характеру вам
необхідно плекати в собі?

❖ Як ви будете працювати над вихованням в собі
християнського характеру?

Молитва

Завершіть заняття молитвою, в якій попросіть Бо�
га допомогти вам та вашій групі виконати все, що
було вирішено під час заняття.



Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Луки 1:5�56.
Підготуйте до уроку лист, адресований вашій групі

(лист написано у вигляді зверненя людини, що шу�
кає спілкування).

Заздалегідь підготуйте посилання з Святого Пись�
ма, з якими будете працювати під час обговорення,
написавши їх на окремих листочках паперу.

Розбір ключового вірша уроку

У цих віршах йдеться про те, як добре народові,
об’єднаному служінням Господу.

Єдність народу Божого – як дорогоцінні пахощі
(олива), які роблять служіння людини добрим в очах
Господа.

Єдність дітей Божих схожа на життєдайну вологу,
яка зрошує ґрунт і наливає колос зерном.

Єдність дітей Божих відкриває їм шлях до Божих
благословень і вічного життя в спілкуванні з Ним і
один з одним. 

Історична довідка, біблійний словник

Під спілкуванням маються на увазі відповідні сто�
сунки між двома або кількома людьми, які мають
спільні інтереси або займаються однією справою.
Різні відтінки християнського спілкування можна
згрупувати таким чином:

1. Єдність в церкві – близькі стосунки, сердечна
розмова:

а) з Богом Отцем та Ісусом Христом через Духа
Святого;

б) з іншими віруючими в Ісуса Христа.
2. Обмін досвідом – передача один одному знань і

взаємне повчання, спільне служіння.
3. Прагнення ділитися матеріальними та духовни�

ми благами – задовольняти потреби ближніх, вияв�
ляти їм увагу (зробити подарунок, написати вітальну
листівку або листа).

4. Слово «спільнота» означає «спільну участь у за�
гальній справі» або «єдність людей».

5. В біблійній мові слова «спільнота, спільність,
спілкування» означають:

а) близьке коло друзів, зібрання віруючих (Пс.
54(55):14�15; 88(89):8; 110(111):1; Дії 2:42);

б) спілкування між друзями, взаємні поради та
справи (Пр. 15:22; 1 Ів. 1:7; Фил. 2:1; Євр. 13:6);

в) спілкування з Богом (Пр. 3:32; 1 Ів. 1:3�6;
1 Кор. 1:9; 2 Кор. 13:13).

Спілкування – тісний зв’язок, близькі стосунки, які
характеризуються наявністю спільних справ і
обов’язків, у яких одна із сторін може мати деякі пе�
реваги; взаємний зв’язок, діловий або дружній.

Гермон (Хермон) – гора на північному кордоні Ізра�
їля, відома тим, що на її схилах випадає надзвичай�
но рясна роса. У цьому випадку асоціюється з Божи�
ми благословеннями. Благословення буде там, де є
єдність між братами.

Біблійна тема уроку
Вступ

Скажіть, що до вас надійшов лист, адресований
усій групі, і ви хочете його зачитати.

Зміст листа такий:

«Вітаю вас, мої незнайомі друзі!
Пише вам людина, яка хоче знайти радість

спілкування з християнами.
Довго я не наважувався вам написати, але

туга та незадоволення змусили мене це зро(
бити.

Трошки про себе: я вже довгий час член ва(
шої церкви. Кожен раз після закінчення
богослужіння я залишаюсь сам. А у мене так
багато невирішених питань! Але мені нема ко(
му по це розповісти, і взагалі, кому я потрібен
зі своїми проблемами? Всі кудись поспішають,
у всіх свої справи, і для них я – просто незнай(
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УРОК 

18
Біблійна істина: Бог хоче, щоб Його діти спілкувалися один з одним

Ключовий вірш: «Оце яке добре та гарне яке, – щоб жити братам однокупно! Воно – як та
добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі
його! Воно – як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь
благословення, повіквічне життя!» (Пс. 132(133):1$3)

Мета: молоді люди повинні зрозуміти важливість християнського спілкування

Біблійна основа: Лк. 1:39$56

СПІЛКУВАННЯ

Семестр 2
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омець. Всі мої домашні – невіруючі люди. Ніх(
то з них мене не зрозуміє.

Я дуже люблю Ісуса і знаю, що Він для мене
зробив, але я хочу більше знати про Нього і
щось для Нього робити. Мені порадили напи(
сати вам. Чи могли б ви підказати, що мені ро(
бити?

З повагою, (
людина, яка шукає радості спілкування з
християнами».

Запропонуйте учасникам вашої групи відповісти на
цей лист. Вислухайте відповідь кожного. Ви дізнає�
теся про їхні погляди на цю проблему. Потім пере�
йдіть до біблійного дослідження теми.

Наприкінці заняття ви повернетеся до листа і дас�
те відповідь на підставі Біблії.

Робота над темою

● Завдання № 1
Розділіть учнів на дві групи.
1�ша група читає благовіщення Єлисаветі та Захарію.
2�га група читає благовіщення Марії.
Після прочитання уривків нехай кожна команда по�

думає над тим, чому Марія та Єлисавета визнані гід�
ними виконати важливе Боже призначення?

Запропонуйте учасникам груп обрати правильні
відповіді на запитання.

1) Що зробила Марія після того, як ангел сповістив їй
настільки незвичайну звістку:

а) приховала її в собі;
б) пішла в храм до священника;
в) розповіла Йосипу;
г) пішла до Єлисавети, щоб розповісти їй про цю

звістку.
Запропонуйте пояснити, чому Марія зробила саме

такий вибір.
Марія, «поспішаючи», пішла до Єлисавети, щоб на

власні очі побачити чудо, про яке сповістив Ангел
(вірш 36). При зустрічі обидві жінки зрозуміли, що
вони беруть участь у здійсненні Божого таїнства, і
відчули глибоку прив’язаність одна до одної. Окрім
того, Марія потребувала підтримки, оскільки вона
мала пояснити Йосипові, людям своє становище.

2) Як її зустріла Єлисавета:
а) з докором;
б) з незадоволенням;
в) з радістю;
г) з заздрістю.
Чому?
До цього її спонукали Святий Дух і дитина, яка

«затріпотіла» в її животі, ніби вітаючи матір Господа.
3) Що дало Марії спілкування з Єлисаветою:
а) вона засмутилася;
б) залишилась незадоволеною;
в) відчула себе умиротвореною;
г) відчула підтримку і підбадьорення.

Саме завдяки спілкуванню з Єлисаветою Марія от�
римала духовну підтримку, підбадьорення, внутріш�
ній спокій та мир у серці.

4) Який зв’язок був між Марією та Єлисаветою:
а) родинний;
б) дружній;
в) спілкування по благодаті.
Зробіть висновки, обміркувавши, на чому будува�

лося їхнє спілкування. На Марії та Єлисаветі була
Божа благодать, тому вони раділи спілкуванню од�
на з одною, разом поклоняючись Богові.

Поклоніння Богу – це перший і надзвичайно важ�
ливий вия дій Божої благодаті в житті віруючої лю�
дини, Це природній вияв вдячності Богові за Його
милість.

Спілкування між християнами – це прояв живих
взаємовідносин з Богом і бажання поділитися цією
радістю з іншими людьми.

● Завдання № 2
Дослідивши місця Писання, відповісти на запитання.
� Що у вашому спілкуванні може бути схожим на вза�

ємини Марії та Єлисавети, а також стосунки перших хри�
стиян? (Запишіть висловлювання на дошці).

1) Лк. 1:39�56;
2) Еф. 4:1�7;
3) Дії 2:42�47;
4) Еф. 4:25�32;
5) Ів. 13:34�35;
6) Ів. 17:9�26.
Якщо молоді люди пережили народження згори, то

їхні стосунки один з одним будуть ґрунтуватися на
благодаті. Бог заклав основу міцних взаємин між на�
ми, а ми повинні їх розвивати і вчитися спільно про�
славляти Господа, турбуючись один про одного.

Ваша група робить висновок, що спілкування ві�
руючих – не тільки розмови про поточні події, обмін
інформацією, але й взаємне повчання у вірі і підба�
дьорення для духовного зростання.

Завдяки викупній жертві Христа, відносини між
братами і сестрами унікальні, тому що ґрунтуються на
тій любові, яку дарує Христос. Саме ця любов об’єд�
нує людей. Бог бажає, щоб Його діти (церква) мали
спілкування один з одним, яке стане свідченням сві�
тові, де царює роз’єднаність і людина самотня.

Ще раз підкресліть, що істинне християнське спіл�
кування має характер не тільки дружніх зустрічей,
але, перш за все, воно є духовним.

«По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете
мати любов між собою» (Ів. 13:35). «щоб були всі
одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я – у Тобі, щоб одно бу�
ли в Нас і вони, – щоб увірував світ, що Мене Ти по�
слав» (Ів. 17:21).

� Що відрізняє християнські зустрічі від занять у спор�
тивній команді або групі, яка працює над одним проек�
том? Подивіться, що говориться про спілкування в
Новому Заповіті. (Висновки запишіть на дошці).
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1) 1 Кор. 1:9;
2) 2 Кор. 13:13;
3) Гал. 2:9;
4) Фил. 2:1�7;
5) Кол. 3:12�17;
6) 1 Ів. 1:1�7.
Християнські стосунки докорінно відрізняються

від стосунків, які побутують між людьми в невірую�
чому середовищі. Відрізняються насамперед лю�
бов’ю, спільністю думок, єдністю, наповненістю Свя�
тим Духом. Християни поважають думки і погляди
інших, вони шанобливі, турбуються один про одно�
го, маючи за взірець Ісуса Христа. Господь спонукає
їх думати перш за все не про особистий добробут, а
про добробут інших. Думки і почуття християнина,
залежно від його духовного зросту, стають такими
ж, як у Ісуса Христа. Словом, у ставленні християн
один до одного виявляється Божа благодать.

Християнське спілкування унікальне тим, що воно
зосереджене на Ісусі Христі. І якщо взаємовідносини
людини з Богом знаходяться на належному духов�
ному рівні, то таке спілкування допомагає пізнати
один одного в тій повноті, яка була задумана Богом.

● Завдання № 3
Роздайте заздалегідь підготовлені вірші для до�

слідження.
Користуючись ними, учасники повинні визначити,

як на практиці можна навчитися гармонійному спіл�
куванню у Христі (висновки запишіть на дошці).

✔ Рим. 12:10; Гал. 5:13; Євр. 13:1 – стосунки ма�
ють будуватися на любові, яка в родині виявляється
між рідними братами та сестрами;

✔ Рим. 12:10; Ів. 13:12�15 – ставитись один до од�
ного з повагою і пошаною; приклад Ісуса Христа
вчить нас служити один одному;

✔ Рим. 15:5; Фил. 2:2 – єдність і згода в думках,
поглядах і прагненнях;

✔ Рим. 14:13; 15:7 – не давати один одному при�
воду для спотикання та спокуси як в духовних, так і
в життєвих стосунках; приймати братів і сестер за ві�
рою з дружньою прихильністю та приязню;

✔ Рим. 15:14; 1 Кор. 4:14 – навчати один одного в
вірі;

✔ Рим. 16:3�16; 1 Петр. 5:14 – вітати один одного,
висловлюючи при цьому повагу, внутрішню при�
хильність, солідарність;

✔ Гал. 6:2; Рим. 15:1�3 – носити тягарі один одно�
го, тобто домагати один одному у важких справах;

✔ 1 Сол. 5:11; Євр. 10:24�25 – підбадьорювати
один одного.

Практичне застосування
Підводячи підсумок біблійного дослідження, група

має усвідомити важливість спілкування в житті кож�
ної віруючої людини. Спілкування християн ґрунту�
ється на любові, взаємоповазі, підтримці.

Знаючи особисто Господа, маючи в собі Його
Дух, досліджуючи Слово Боже, ми здатні з успі�
хом служити нашим братам і сестрам у Христі під�
бадьоренням. Служіння підбадьорення – це обо�
в’язок і честь для кожного віруючого. Люди, обтя�
жені різними проблемами, які не можна, на їх по�
гляд, розв’язати, з радістю будуть відвідувати зу�
стрічі біблійної групи, бо там їм допоможуть розі�
братись у проблемах, підкажуть, як краще вчини�
ти, і будуть молитовно підтримувати. Спілкую�
чись, люди зможуть «носити тягарі один одного»,
повчати, підбадьорювати один одного, як це ро�
били Марія та Єлисавета, наш Господь Ісус Хри�
стос, перші християни.

Знайшовши втіху та підбадьорення в такому ду�
ховному спілкуванні, ми повинні підбадьорювати ін�
ших – бачити потребу і вчасно надати практичну до�
помогу (відвідати тих, хто хворіє або переживає
труднощі, хто самотній або не має миру зі своїми до�
машніми, запросити їх на спілкування).

Також потрібно виявити увагу до тих, хто з яки�
хось причин не може бути в церкві або на заняттях
групи. Дізнайтеся в коректній формі про причину
відсутності і запитайте, чим ви можете бути корис�
ними у цій ситуації: можливо, причина в неузго�
дженості часу проведення групи або вибору дня
тижня. Подумайте про день і час, який би влашто�
вував усіх. Якщо у когось з вашої біблійної групи
виникають проблеми, запропонуйте свою допомо�
гу в їх розв’язанні.

Прояв вашої уваги може виявитися добрим засо�
бом підбадьорення.

❖ Тепер настав час, коли ви можете повернутися
до листа, який прозвучав на початку уроку. Поставте
запитання ще раз.

� Що б ви тепер відповіли цій людині, дослідивши на
занятті зразок християнського спілкування?

Вислухайте відповіді групи.

Молитва

Подякуйте Господу за те, що сьогодні на уроці Він
розкрив вам істину про взаємини між християнами.
Просіть Господа, щоб у спілкуванні з іншими людь�
ми ви виявляли повагу, любов, прагнули до друж�
ньої приязні. Попросіть Господа використати вас для
служіння людям, щоб ви завжди могли бачити по�
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Луки 2:8�20. Це приклад для нас. Без�
перервна хвала і поклоніння Богові – це наше приз�
начення на землі, а Ангелів на небі.

Заздалегідь перегляньте місця з Святого Письма,
які подані в уроці. Підготуйте посилання для само�
стійної роботи, виписавши їх на окремих листочках
паперу. Вивчіть розділ «Історична довідка, біблійний
словник».

Розбір ключового вірша уроку

Хвала Богові є вищим призначенням ангелів. Тому,
коли Ісус – Син Бога – втілився і прийшов на землю,
ангели виконали радісний гімн, прославляючи Сина
Божого на землі. Ісус посланий Отцем Небесним,
Який дарував у Ньому своє благовоління людям. З
народженням Ісуса на землю прийшов мир. Пропо�
нуємо завчити дома ключовий вірш напам’ять.

Історична довідка, біблійний словник

Прославлення Бога – визнання Його досконалості
і захоплення Його славними діяннями.

Славити – робити відомим, звеличувати, віддавати
комусь славу і честь.

Хвалити – схвалювати, шанувати, звеличувати,
відкрито визнавати чесноти.

Такий настрій хвали характерний для християнської
Церкви. Християни радіють, перш за все, великій спра�
ві спасіння, яке досягнуто через життя, смерть і вос�
кресіння Христа. Радісна, сповнена вдячності хвала
Господу незмінно є складовою молитви християнина.

Ангели – істоти, створені Богом.
1. Природа Ангелів: духовні істоти; здатні в одну

мить подолати величезні відстані; «міцні силою»
(один Ангел за одну ніч умертвив 185000 асирійців
– 2 Цар. 19:35); безсмертні, не мають статі і не жи�
вуть сімейним життям.

2. Ангели мають різні ступені достоїнства: Архан�
гели, Ангели. Відрізняються від херувимів та сера�

фимів тим, що з’являються перед людьми в людсь�
кій подобі.

3. Кількість Ангелів незліченна.
4. Служіння Ангелів: на небесах – поклоніння Бого�

ві; на землі – служіння посланців Господа; знаряддя
Божого суду; допомагають, захищають і підкріпляють
святих; оточують Господа, який сходить на землю.

5. Ангели перебувають на небесах.
6. Чого не можуть робити Ангели: проповідувати

Євангелію спасіння; приймати поклоніння від людей;
Бог не дав ангелам, які згрішили, Спасителя.

Пастух – робітник, який пасе худобу. При цьому
не рідко веде кочовий спосіб життя. В часи Йосипа
пастуше заняття єгиптяни зневажали, вважаючи
його пристойним тільки для невільників та рабів,
«бо мерзота для Єгиптян всякий пастух овець».
Пастир (церковнослов.) – те ж, що й пастух. Це сло�
во часто вживається в переносному значенні, іноді
щодо правителів народів, священнослужителів, у
біблійній лексиці – стосовно до Ісуса Христа (Пс.
22; Ів. 10:11,14,16).

Біблійна тема уроку
Вступ

Скажіть молодим людям, що сьогодні буде незви�
чайний урок. Вони будуть безпосередніми учасника�
ми тих особливих подій, які відбулися приблизно
2000 років тому на полях Віфлеєма.

Розділивши групу на дві команди, Ангелів та пасту�
хів (можете використати символічні предмети – посох,
білі накидки), запропонуйте розіграти фрагмент з «Ві�
флеємської історії». Потім у ангелів та пастухів візьме
інтерв’ю репортер (ведучий програми, вчитель).

Оберіть секретаря, який буде записувати всі відпо�
віді під час обговорення.

Запитання до ангелів
� О, чудові створіння! Які ви величні! Хто ви?
� Звідки і навіщо ви прийшли на землю, та ще й

вночі?
� Яка ваша місія на небі?

УРОК 

19
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми Його прославляли в будь$який час і на всякому

місці

Ключовий вірш: «І ось раптом з’явилася з Анголом сила велика небесного війська, що Бога
хвалили й казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» (Лк. 2:13$14)

Мета: молоді люди повинні зрозуміти привілей християн: щодня і на кожному місці 
віддавати славу Богові

Біблійна основа: Лк. 2:8$20

ПРОСЛАВЛЕННЯ
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� Звідки ви дізналися про народження Ісуса?
� Чому ви опинилися на полі, адже тут тільки пас�

тухи та вівці? Чи не краще було б відвідати царський
палац?

� Чому ви славили новонародженого Ісуса, Який
народився в хліві, адже Він ще такий маленький?

Питання до пастухів
� Хто ви? Назвіться.
� А звідки ви родом?
� Навіщо ви тут на полі, ще й вночі?
� Що ви відчули, коли побачили небожителів?
� Чи думали ви, що колись зустрінетесь з Ангела�

ми?
� Що вам найбільше запам’яталось із того, що ви

побачили і почули?
� Як швидко ви пішли подивитись на Дитину і чому?
� Що ви зробили після того, як побачили Дитину?

Робота над темою

Розділіть вашу групу на невеликі команди.
Усі наступні завдання будуть виконуватися у ко�

мандах.

● Завдання № 1
Визначити, яке призначення Ангелів.
Пс. 148:2; Іс. 6:2�3; Лк. 2:13�14; Євр. 1:6; Об. 5:11�

12.
Хвала – вище призначення Ангелів.

● Завдання № 2
Прочитайте і обговоріть з групою такі місця зі

Святого Письма, а також визначте, чому Богу нале�
жить хвала? В чому її суть?

✦ Вих. 15:11; Пс. 20(21):14; 106(107):15,21,31;
137(138):4�5; 147(148); 148:11�13; 150:2; Іс. 25:1; Лк.
1:68�69; Об. 4:11.

Допоможіть молодим людям зрозуміти, в чому по�
лягає величезна користь хвали.

✓ По�перше, вона децентрує людське «его». По�
клоніння Богові і прославлення Його божественної
величі вимагає переміщення центру особистості зі
свого «Я». У центрі душі віруючої людини повинен
бути Господь, а не «Я». Не з власної милості людина
живе і працює, а завдяки милості Божій. Саме усві�
домлення того, що Бог є центром і змістом життя,
призводить людину до поклоніння і хвали Творця.

✓ По�друге, хвала очищує взаємини людей, їхні сі�
мейні стосунки. Ніякий інший засіб, окрім хвали Гос�
поду, не здатний так швидко звільнити людину від
почуття жалю до себе, від образливості та ворожо�
сті до оточуючих. Людина не може в один і той же
час прославляти Бога і ображатись на своїх ближніх.
Хвала і роздратованість – несумісні.

✓ По�третє, хвала проганяє зло.
Прославлення Бога – це визнання Його верховного

достоїнства, вища міра хвали, яка є наслідком спо�
глядання і усвідомлення величі Бога, Його суверені�

тету. Хвала – абсолютно природній і радісний відгук
людини на достоїнства, добро, милість, справедли�
вість, любов і милосердя свого Творця.

Чому Бог хоче, щоб Його хвалили і звеличували?
Тому що це в найвищій мірі справедливо щодо
Нього, варто Його. А також необхідно для навчан�
ня світу, притому почесно, благодатно, цілюще
для того, хто хвалить, адже хвала приєднує його
до небесного хору. До хвали спонукає людину
Святий Дух. Коли людина не слухняна голосу Свя�
того Духа і відхиляється від прославлення Бога, то
вона несе величезні втрати в багатьох сферах сво�
го життя.

● Завдання № 3
Обговоріть, що може заважати прославленню Бога:
� непокірність;
� несповіданий гріх;
� невір’я;
� неправильні взаємини (між чоловіком і дружи�

ною, братами і сестрами тощо);
� надмірне переживання, пригніченість духу, туга;
� фізична втома;
� лінь.

● Завдання № 4
Прочитайте Рим. 1:18�32.
� До яких наслідків призводить людей небажання про�

славляти Бога?
� Що спонукало Бога допустити людей до практики не�

чистоти і знеславлення своїх тіл?
Пізнавши Бога і Творця, вони не прославляли Йо�

го, а запишалися «не вважали за потрібне мати Бога
в пізнанні», віддались марноті світу, їх серце охопи�
ла темрява.

� Якою стала людина в результаті розриву взаємин з
Богом?

Зі спотвореним мисленням і поведінкою.
� Звершуючи негідні вчинки, чи знають люди про те,

що вони живуть неправильно?
Як правило, знають.
На підставі Біблії ми можемо прийти до таких вис�

новків: людина позбавляє себе повноцінного життя,
коли відкидає Бога як Творця і не віддає Йому слави.

● Завдання № 5
Досліджуючи подані нижче вірші зі Святого Пись4

ма, визначити: кого і за що ми повинні прославляти?
(Висновки запишіть на дошці).

✓ Повт. Зак. 10:20�21; Іс.43:7,21 – тільки Господа;
✓ 1 Хр. 16:25; 17:24; 29:13 – ім’я Бога;
✓ Пс. 50(51):16; 70(71):15�24 – за Божу правду;
✓ Пс. 58(59):17; Еф. 3:20�21 – за Його силу;
✓ Пс. 89(90):14; 105(106):1 – за Його милість;
✓ Пс. 55(56):5; 137(138):2 – за Боже Слово;
✓ 1 Петр. 4:11; Фил. 2:9�11; Об. 5 – Ісуса Христа

(визнання Його достоїнств).
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Тільки Господь може і повинен бути прославлений,
особливо в народі, якому Він відкрився. Увесь ство�
рений світ має об’єднатися для прославлення Бога.

Заклик славити Бога означає пам’ятати, який наш
Бог, яке Його ім’я і що Він зробив заради імені Сво�
го. Ми повинні пам’ятати всі якості характеру Бога:
Він є любов, всемогутній, добрий, всюдисущий, все�
видючий, незмінний, святий, справедливий, вірний,
премудрий тощо.

● Завдання № 6
� Як ми можемо прославляти Бога?
✓ Пс. 102(103):1�2 – всією душею;
✓ Пс. 9(10):2 – всім серцем;
✓ Пс. 62(63):4,6 – устами;
✓ Пс. 33(34):2 – не перестаючи;
✓ Пс. 103(104):33 – до кінця життя.
Так як людина створена за образом і подобою Бо�

жою, то призначення людини полягає в тому, щоб
бути представником Творця на землі, прославляю�
чи Його.

Дослідивши Святе Письмо, молоді люди прий�
дуть до висновку, що Господу приємні наші моли�
тви�поклоніння, бо вони є для Нього пахощами.
Господь чекає від Своїх дітей істинного поклоніння
(Ів. 4:23).

Прославлення Бога є основою повноцінного життя
людини.

Люди славлять Бога устами, а поклоняються Йо�
му – серцем.

Практичне застосування

� Як практично можна застосовувати істину про покло�
ніння в своєму житті?

❖ Молитися вголос. Славити Бога за Його чесно�
ти: доброту, милість, любов, милосердя, справедли�
вість та інше.

❖ Використовувати слова зі Святого Письма і
адаптувати їх у своїй молитві поклоніння (можна ви�
користовувати Псалтир, молитви апостола Павла).

❖ Завчати напам’ять Слово Боже (для більш ус�
пішного вивчення можна виписувати вірші і поміща�
ти їх на видні місця).

❖ Використовувати християнську поезію (завчати
напам’ять).

❖ Використовувати гімни, в яких звучить хвала на�
шому Господу (вони – чудовий засіб для поклоніння);

❖ Розповідати іншим про Божу славу;
❖ Прославляти Його ім’я своїм новим життям і

віддавати себе цілком на служіння Богу.
Хвала повинна природньо вплітатись у повсякден�

ність, стати способом життя!
Ісус Христос, Син Божий, наш Спаситель, – завжди

був слухняним Отцю Своєму Небесному. Знаючи во�
лю Отця Свого, Він виконав доручену Ним справу на
землі: «...Тепер ось прославивсь Син Людський, і в
Ньому прославився Бог» (Ів. 13:31), «Я прославив
Тебе на землі, – довершив я те діло, що Ти дав Мені
виконати» (Ів. 17:4).

Кожна людина, яка вважає себе Божою дитиною,
не може не виконувати Його повеління – прославля�
ти Бога.

«Принось Богові в жертву подяку, і виконуй свої
обітниці Всевишньому» (Пс. 49(50):14); «Хто жертву
подяки приносить, той шанує Мене» (Пс. 49(50):23);
«Отож, завжди приносьмо Богові жертву хвали, цеб�
то плід уст, що Ім’я Його славлять» (Євр. 13:15).

Молитва

Час молитви буде логічним завершенням теми,
адже саме в ній ми прославляємо Бога.

Прославте Бога за те, що Він святий. Подякуйте Йо�
му за Сина, Ісуса Христа, Якого Він послав нам на спа�
сіння. Подякуйте Йому за Духа Святого, Якого Він зі�
слав нам для втішення і для нагадування про Ісусову
науку (Ів. 14:26; 15:26; Дії 2:1�4). Просіть Бога навчити
вас прославляти Його завжди і на всякому місці.

Завершіть заняття читанням Псалма 135(136) (або
148 – на вибір групи) – він увесь наповнений про�
славленням величі Творця.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Ретельно дослідіть посилання, на яких базується
заняття: прочитайте Євангелію від Луки 4: 1�13, Бут.
3:1�7, 1 Кор. 10:13, Мр. 14:38. Готуючись до цього
уроку, більше часу приділіть молитві як основному
засобу боротьби із спокусами.

Опрацюйте інші посилання Святого Письма, які бу�
де розглядати група під час самостійної роботи.

Приготуйте довгий міцний цвях (100 мм), червону
нитку, декілька сірників. Заздалегідь потренуйтесь у
використанні цих предметів (опис дивиться в розді�
лі «Практичне застосування»).

Розбір ключового вірша уроку

Ісус попереджає, що ми повинні постійно пиль�
нувати, і без молитви таке пильнування просто
неможливе. Бог ніколи не спокушає і не допустить
спокуси, яка була б понад наші сили. Кожному під
силу – такий Його принцип (1 Кор. 10:13). Для вив�
чення пропонується ще один вірш (див. Робочий
зошит).

Історична довідка, біблійний словник

Пустеля – безлюдні (Йов 38:26; Єр. 2:6), майже
безводні і позбавлені рослинності (Іс. 35:1,6; 41:18 і
наступ.; Єз. 19:13) місцевості на сході і півночі Пале�
стини. Зазвичай, це не піщані, а кам’янисті і часто
гористі місця. Там нема доріг, бідна рослинність,
ростуть лише тамариск, акації, терники.

Спокушувати – вводити в спокусу, перевіряти цін�
ність і прив’язаність до когось або чогось. Спокуса –
те, що приваблює, пропонує насолоду. В біблійному
розумінні спокуси приходять як від диявола (Лк.
4:2), так і від самої людини, але тільки не від Бога
(Як. 1:13�14).

Пожадливість – почуттєві плотські нахили, збу�
дження; неконтрольовані бажання забороненого.

Гордість – зарозумілість, завищена думка про
себе.

Життєвий – буденний, характерний для повсякден�
ного життя, земний.

Біблійна тема уроку
Вступ

Змоделюйте проблемні ситуації і запропонуйте
групі зіграти їх.

● Ситуація 1
Ви йдете вулицею і раптом до вас підходить веду�

чий популярної телепередачі «Галопом по Європам».
Він пропонує вам путівку в романтичну подорож
Францією. Але одна умова: вам підберуть незнайо�
мого попутника(цю). Яким буде ваше рішення?

а) погодитесь;
б) поміркуєте;
в) відмовитесь.

● Ситуація 2
У вас проблеми із здоров’ям. Лікарі не можуть ні�

чим допомогти. Але тут випадково ви зустрілись із
однією людиною, яка, як виявилось, добре проін�
формована щодо лікування вашого захворювання.
Вона заспокоїла вас і запевнила, що за допомогою
одного чудодійного засобу, яке випускає його фір�
ма, ви назавжди забудете про хворобу. Коштує воно,
звичайно, недешево. Ваше рішення:

а) погодитесь;
б) поміркуєте;
в) відмовитесь.

● Ситуація 3
Батьки подарували вам машину. Для того, щоб її

водити, вам необхідно отримати права. Можна прой�
ти курс навчання (4 місяці), здати іспити і отримати
права згідно з законом. Але, заплативши ту ж суму,
можна одержати права «незаконно», без відвідуван�
ня курсів, здачі екзаменів та без зайвих турбот і хви�
лювання. Як ви вчините:

а) погодитесь;

УРОК 

20
Біблійна істина: Бог закликає нас бути пильними і молитися, щоб не впасти 

у спокусу

Ключовий вірш: «Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу, – бадьорий$бо дух, 
але немічне тіло!» (Мр. 14:38)

Мета: молоді люди повинні знати – щоб не впасти у спокусу, необхідно бути пильними і
молитись

Біблійна основа: Лк. 4:1$13

СПОКУСИ
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б) подумаєте;
в) відмовитесь.
Нехай ваша група подумає над можливим вибором

у цих ситуаціях і спробує пояснити його. Не корек�
туйте відповіді, а просто вислухайте, оскільки на�
прикінці заняття ви повернетеся до розв’язання цих
ситуацій з біблійної позиції.

� З якими спокусами ви стикались у своєму житті?
(Вислухайте відповіді, запишіть основні думки ви�
словлювань).

� На які сфери життя впливають спокуси?
Спокусам піддається людина в цілому – її:
✓ фізична сфера (тіло);
✓ емоційна сфера (серце);
✓ соціальна сфера (воля);
✓ інтелектуальна сфера (розум);
✓ духовна сфера (дух).
� Що означає слово «спокуса»?
� Чи є спокуса чимось новим у наш час, чи впливають

на неї місце, час і обставини?

Робота над темою

Запропонуйте групі прочитати дані уривки по чер�
зі, нехай кожен читає по одному віршу. Зупиніться і
ретельно опрацюйте вірші, в яких йдеться про спо�
кушування Ісуса Христа.

� Яку подію описує євангеліст Лука?
� Як ви вважаєте, чому Ісус був спокушуваний?
Наш Господь Ісус Христос був спокушуваний. Він

провів у пості 40 днів і ночей в пустелі – місці дико�
му і безлюдному. Ісус був «попроваджений» в пу�
стелю Духом. Ісус і ворог зустрілись один на один
не випадково. Бог допустив, щоб Його Син був спо�
кушуваний дияволом. Саме так Бог готував і гарту�
вав Його для служіння людям.

Поділіть присутніх учнів на кілька груп і кожній
дайте завдання.

● Завдання № 1
� Визначте, з якими випробуваннями стикався Ісус в

пустелі і як Він протистояв спокусі (Лк. 4:3�12)?
� Що запропонував спокусник Христу в перший раз?
«Якщо Ти Син Божий, – скажи цьому каменеві, щоб

хлібом він став». Але Ісус знає про те, що Отець готує
Його до особливих випробувань, і голод не є причи�
ною для того, щоб перервати піст і творити чудеса.
Він відганяє цю спокусу словами: «не хлібом самим
буде жити людина, але кожним Словом Божим».

Духовний голод без Божого Слова значно страшні�
ший, духовна смерть гірша за фізичну.

� Яку другу спокусу поставлено перед Ісусом?
Випробування славою і владою. Само собою ба�

жання керувати і нести відповідальність не є чи�
мось гріховним, це природно для людини, створе�
ної за образом і подобою Божою. Влада – це доб�
ре, коли вона на благо людям. Бажання влади стає
гріховним, коли людина переступає межі і забуває

Того, Хто дає владу – Бога. Вся слава і влада нале�
жить тільки Богу, а ворог вважав, що маючи певну
владу над світом, він зможе прихилити на свій бік
і Христа.

Спокусник хотів звабити Ісуса величезною владою
і земною славою взамін на визнання над Собою йо�
го влади. Тоді він став би безмежним володарем сві�
ту. Ця спокуса була спрямована на людську природу
Христа. Але і це було витримано, знову «написано»,
– каже Ісус. Він обирає один об’єкт для поклоніння –
Бога, так як тільки Бог гідний слави.

� Якою була третя спокуса?
Третя спокуса стосується релігійно�духовної сфе�

ри. Диявол пропонує свій шлях для Христа. Навіщо
страждання, самотність, знехтування, ненависть лю�
дей, зрада друзів, ганебна смерть? Можна вчинити
значно простіше: кидаєшся з найвищої точки Єруса�
лиму, з крила храму, вниз, Ангели, як написано, під�
хоплюють Тебе, і всі, хто там є (а там завжди багато
людей, які чекають Месію), побачивши це, визнають
Тебе Богом. Кинься, скороти шлях! Навіщо так
страждати? Ти не помреш, адже написано, каже во�
рог: «Він накаже про Тебе Своїм Анголам, щоб Тебе
берегли!» Яке дивовижне знання Писання!

Ісус перед вибором: усі в одну мить пізнають в
Ньому істинного Бога, Месію! Всі повірять, адже це
таке чудо – упав з такої висоти й не розбився! Але
Господь знає, що широкі шляхи ведуть до смерті, і
робить правильний вибір: «Не спокушай... Бога!»

Зверніть увагу, як тільки Ісус ослаб, ворог підхо�
дить близько і пропонує вибір: замість Слова –
хліб, замість умиротворення – земну славу, за�
мість послуху Отцеві – спротив Богові. Такі пропо�
зиції ворога. Зі спокус�випробувань Ісус виходить
гідно – з перемогою. Тепер до Нього приступили і
служать Ангели. Після переможеної спокуси на�
стає спокій.

Бог дав Ісусу безмежну владу і силу для визначе�
ної мети: Христос повинен був нести у світ Царство
Боже, звершувати чудеса, зцілювати, воскрешати,
звільняти людей від гріхів. На це Він витрачав бага�
то зусиль і тому так часто молився.

● Завдання № 2
На підставі 1 Ів. 2:16 і Як. 1:2�16 дайте відповіді на

запитання.
Поверніться до проблемних ситуацій, які розгляда�

лися на початку уроку.
� До якого типу спокус вони належать?
� До якого типу належать спокуси записані на дошці з

ваших відповідей? (Поверніться до списку).
Практично всі спокуси можна віднести до одного з

трьох типів (згідно з 1 Ів. 2:16): пожадливість тілес�
на, пожадливість очей, і пиха життєва. Знову таки,
спокусі підлягає вся людина: її тіло, душа і дух.

� З яких причин людина буває спокушувана (Як.
1:13�15)?
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� Хто ніколи не спокушує?
� Чи гріховні бажання?
Самі собою ні, якщо не виходять за межі дозволе�

ного.
� Що відбувається, коли звичайне бажання переростає

в пожадливість?
Бажання стають гріхом, коли не контролюються і

не відповідають Божим поглядам. Людина повинна
зробити вибір: зупинитися чи віддатися бажанню.

� Чому, як наполягає апостол Яків, випробування пот�
рібно приймати з радістю?

Тепер розв’яжіть проблемні ситуації у правильно�
му руслі, базуючись на Божому погляді на проблему.

Вислухайте відповіді групи, можливо, вони будуть
такими:

1. Від подорожі з незнайомцем(кою) відмовлюсь,
адже це може призвести до негативних наслідків.
Бог хоче, щоб наші тіла не були осквернені гріхом.

2. Краще за все і найперше – молитися про Боже
керівництво, а потім дізнатися, що це за ліки, якої
фірми, довідатись точніше, вислухати думки спе�
ціалістів.

3. Краще 4 місяці чесно відходити на заняття, зда�
ти іспит і одержати права. Чесність перш за все.

Практичне застосування

Для закріплення матеріалу покажіть наочний при�
клад до нашого біблійного вірша (1 Кор. 10:13).

«Деякі з вас виглядають доволі4таки міцними.
Звичайно, ви можете багато що робити, адже маєте
і фізичну і духовну силу. Але чи пам’ятаєте ви, що у
вас є ворог? Жорстокий та хитрий. Це сатана. Якби
ви захотіли своїми силами боротися з ним, то упо4
дібнилися б слабким сірникам, які зовсім легко зла4
мати пальцями (зламайте декілька). Так сатана ро4
бить з нами, хоч ми і намагаємося себе переконати,
що ми сильні. Ми можемо дуже старатися бути хо4
рошими і не піддаватися спокусам. Ми можемо ви4
користати всю нашу силу і протистояти тому, чим
диявол хоче нас спокусити. Але не встигнемо
опам’ятатись, як буде зроблено те, про що потім
шкодуватимемо. Сірник зламано (зламайте сірник).

Подивіться на цей міцний цвях. Я не можу його
зламати, скільки не намагався б. Навіть зігнути не
можу. В кращому випадку завдам болю рукам. Тому
я залишу його в спокої. Ісус має величезну силу. Ви4
міряти її неможливо. Вона – безмежна.

Тепер зверніть увагу, що відбувається з людьми,
коли вони віддають своє серце Ісусу – Він стає їх си4
лою (прив’яжіть червоною ниткою сірник до цвяха,
спробуйте їх разом зламати або зігнути). Ісус пролив
Свою кров, щоб викупити нас від влади гріха. Коли
ми звертаємося до Нього, Він дає нам Свою чудову
силу і міць. Ми прив’язані до Нього і робимось Його
частинкою, як цей прив’язаний до цвяха сірник став
його частиною і має його силу. Подивіться, марно я
намагаюся зламати сірник, адже він прив’язаний до
цвяха. Він сильний із цвяхом; так і для нас написано,
що ми сильні у Христі».

Поговоріть з учнями про важливість перебування в
Слові Божому. Важливо також не забувати постійно
прославляти Ісуса Христа. Сатана боїться, коли про�
славляється Бог. Нагадайте молодим людям, що
надмірне захоплення чимось або кимсь ослаблюють
прив’язаність до Ісуса Христа і також можуть приз�
вести до спокуси залежати від особистих бажань.

Нагадайте про те, що якщо ми поступаємось перед
спокусою, то робимо неправильно, бо бажання грі�
шити у цьому випадку виявляється в нас сильніше,
ніж бажання бути слухняними Богові. Поступившись
вдруге, ми можемо виховати звичку. Потім звичка
почне керувати нами: «спочатку ми створюємо звич�
ки, а потім наші звички створюють нас». Невже не�
ма виходу?! Ні, вихід є – 1 Кор. 10:13: «вірний Бог,
Який не попустить, щоб ви випробовувались більше,
ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб
знести могли ви її».

Бог вирішить твою проблему, якщо ти скажеш Йо�
му про неї.

Молитва

Прославте Бога, Він того вартий. Подякуйте Йому
за Ісуса Христа, Який переміг усі спокуси. Попросіть
Христа, щоб Він завжди був поруч, у будь�яких об�
ставинах вашого життя.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно дослідіть і опрацюйте Євангелію від Луки
5:18�26.

Приготуйте аркуші паперу для письма за кількістю
учасників групи.

Вивчіть матеріали уроку.
Підготуйте посилання Святого Письма для біблій�

ного дослідження.
Вивчіть значення слів (з біблійного словника).

Розбір ключового вірша уроку

Дружба може об’єднувати людей міцніше, ніж ро�
динні стосунки (Пр. 17:17).

Історична довідка, біблійний словник

Чотири чоловіки принесли розслабленого (тобто
паралізованого), сподіваючись пробитися з ним до
Ісуса. Але через великий натовп не могли наблизи�
тися до Нього. Мабуть, у тому будинку, за пале�
стинським звичаєм, були надвірні східці, які виводи�
ли на пологий дах будинку. І четверо піднялися зі
своїм хворим другом, що лежав на «ложі», на дах.
Потім вони розібрали покрівлю, яка робилась, як
правило з трави, змішаної з глиною, і глиняної чере�
пиці, і спустили постіль, на якій лежав розслаблений
(можливо, використавши для цього риболовні сна�
сті, що потрапили під руку).

У Старому Заповіті хвороба і смерть завжди роз�
глядались як наслідки гріховного стану людей, а зці�
лення – як ознака Божого прощення (див. 2 Хр. 7:14;
Пс. 40(41):4; 102(103):3; 146(147):3; Іс. 19:22; 38:16�
17; Єр. 3:22). Це, звичайно, не означає що будь�яка
хвороба – наслідок того чи іншого гріха (див. Лк.
13:1�5; Ів. 9:1�3). Ісус, швидше за все, мав на увазі
загальну залежність фізичного стану людини від ду�
ховного стану.

Розслабленість (Мт. 4:24; 9:2) – хвороба, яка пов�
ністю або частково позбавляє людину можливості
рухатись. Саме в такому значенні це слово вжи�
вається в Новому Заповіті і може означати параліч
всього організму або однієї частини тіла, яка дуже

швидко робиться абсолютно нерухомою і всихає. Ця
хвороба і в наш час розповсюджена на Сході. Части�
ни тіла залишаються нерухомими в тому положенні,
в якому їх застав раптовий напад, а страждання лю�
дини інколи бувають настільки нестерпними, що пі�
сля нападу можна померти (Мт. 8:6).

Дружба – взаємна прив’язаність між двома або
кількома людьми, тісний зв’язок, безкорисна стійка
приязнь, що ґрунтується на любові і повазі. Близькі
стосунки, засновані на довірі і спільних інтересах.

Дружити – бажати добра, опікуватись, двосторон�
ні почуття.

Надійний – той, на якого можна покластися, кому
можна довіритися (надійний помічник, партнер),
стійкий, відданий.

Вірність – стійкість у виконанні своїх обіцянок і
обов’язків, незмінність у своїх переконаннях, погля�
дах, відданість дружбі.

Аспект – точка зору, погляд на щось.

Біблійна тема уроку
Вступ

Роздайте всій групі листочки, нехай кожен напише
в газету об’яву під рубрикою «Шукаю друга», наз�
вавши при цьому якості, які він хотів би бачити в
своєму другові.

Коли всі закінчать роботу, обговоріть названі яко�
сті. Зверніть увагу на таку рису, як «надійність».

Поясніть групі значення слів: «вірність», «друж�
ба», «надійний».

Спитайте, чому в дружбі важливо мати такі якості,
як «надійність» і «вірність».

Робота над темою

● Завдання № 1
Прочитайте разом з усіма Євангелію від Луки 5:17�

26, а потім розгляньте додаткові посилання (Пс.
54(55):14; Пр. 13:21; 22:24�25; 27:9; Екл. 4:8�12; Ів.
15:12�14; 1 Петр. 3:8; 1 Кор. 15:33). Після досліджен�
ня нехай учасники дадуть відповіді на запитання.

� Як ви вважаєте, чому друзі хотіли, щоб їхнього хво�
рого друга побачив Ісус?

УРОК 

21
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були надійними друзями

Ключовий вірш: «Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом» 
(Пр. 17:17)

Мета: молоді люди повинні зрозуміти, що означає бути вірним в дружбі

Біблійна основа: Лк. 5:17$26

ДРУЗІ
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� Якими якостями володіли друзі розслабленого?
� У чому виявлялася «надійність» друзів?
� Чи може справжній друг зрадити тебе, залишивши в

біді? Поясніть.

● Завдання № 2
Нехай група запише якості, які вона визначила в

процесі роботи над посиланнями:
1. Друзі пізнаються в біді.
2. Дружні стосунки інколи бувають міцнішими за

родинні.
3. Вірність – гарантія непохитності дружби.
4. Надійність – одна з основних якостей дружби.
5. Дружба скріпляється вірністю.
6. Справжня дружба міцна і ґрунтується на любові

до Бога.

Любов до Бога змінює стосунки між людьми.
Справжня дружба ґрунтується на любові до Господа.
Така дружба міцна, вища за просту людську дружбу,
віддана, вірна, непорушна. Все це дарує Бог за Своєю
милістю. У Старому Заповіті сказано про те, щоб ми
любили друзів «як свою душу»: люби ближнього як
самого себе. Але перш за все – люби Бога. А Христос
дає нам нову заповідь: «Любіть один одного! Як Я
вас полюбив, так любіть один одного й ви!» (Ів.
13:34). Він підносить дружбу до висоти жертовної
любові: «Ніхто більшої любови не має над ту, як хто
свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів. 15:13).

● Завдання № 3
Розгляньте таблицю.
Вона розкриє біблійний погляд на дружбу.

Йонатан любив Давида більше, ніж рідну людину, любив, як «свою
душу». Давид відповідав йому тим самим почуттям. Ця дружба не
дозволяла їм залишати один одного в біді. Цим самим прагненням були
сповнені вчинки чотирьох друзів, які принесли свого «розслабленого»
друга до Ісуса. Цілком можливо, що вони теж любили його, «як свою
душу». Саме такої дружби повинні ревно бажати й ми.

Приповісті 17:17;
1 Сам. 18:1
1 Сам. 19:1�6;
1 Сам. 20:16�23;
1 Сам. 23:16�18;
2 Сам. 1:26.

Хто дає тобі мудру пораду, коли ти її потребуєш? Звісно, друг. Саме
мудре слово підбадьорить, допоможе, підтримає. В Біблії така порада
названа «сердечною». Тільки любляче серце здатне дати її. Напевно,
друзі, сповнені сердечною прив’язаністю до хворого, спершу порадились
і потім вирішили нести його до Ісуса.

Приповісті 27:9;
Пр. 15:23;
Пр.16:21;
Пр. 23:16�17.

Взаємне навчання – настанови, повчання, що служать для «збудування»
особистості. Настанова друга в час випробування або кризи не повинна
засмучувати, адже вона має бути зроблена з любов’ю! Справжні друзі
турбуються про духовне зростання один одного, «несуть тягарі» (Гал.
6:2), моляться один за одного, допомагають і підтримують.

1 Солунян 5:11;
Рим. 15:2,7,14.

Дружелюбність – одна з основ дружби: це і довіра, і прихильність, і
спільність інтересів. Виховуй в собі ці якості. Вчинок чотирьох друзів
ми називаємо дружелюбним, оскільки вони були прихильними до свого
товариша, і він міг цілком їм довіряти.

Приповісті 18:24.

Господь закликає служити один одному любов’ю. Він вважав для Себе
важливим стати слугою, щоб показати нам, у чому суть любові: «Я тебе
люблю і приймаю. Мені не важко «вмивати тобі ноги». Для тебе, друже,
Я зроблю все». Цей приклад вчить нас робити так само. Так чинили і
друзі розслабленого.

Галатів 5:13�14;
Ів. 13:13�17;
Рим. 15:1.

Висновок: виховувати в собі лагідність, покірливість, довготерпіння
необхідно для розвитку дружніх взаємин. Приклад істинної дружби дав
нам Христос. Друзі з лагідністю, терпінням і великою любов’ю
принесли до ніг Христа свого хворого товариша. Саме в Господі вони
бачили порятунок.

Галатів 6:2;
Еф. 4:1�3;
Кол. 3:12�14.

Бог хоче, щоб ми були надійними і вірними друзями
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Практичне застосування
«Єдиний шлях знайти друга – 
бути ним» (Р.У. Емерсон*)

Запропонуйте учням декілька порад, які допомо�
жуть зробити їхню дружбу міцною (нехай запишуть
їх у своїх зошитах):

❖ моліться разом;
❖ поважайте думку один одного;
❖ намагайтеся розвивати в собі дружелюбність,

уподібнюючись до Христа;
❖ виявляйте готовність проводити час із своїм

другом;
❖ зізнавайтесь один перед одним у помилках;
❖ бережіть таємниці один одного;
❖ навчіться говорити «пробач», «я винен»;
❖ умійте вибачати, будьте поблажливими;
❖ намагайтеся ніколи не зраджувати друга у будь�

чому;
❖ будьте уважними до друга;
❖ виконуйте обіцянки.
Для того, щоб дружба приносила радість і допома�

гала жити, необхідно, в першу чергу, бути самому
добрим другом. Дружба не з’явиться сама собою.
Справжню дружбу необхідно вирощувати. Бог хоче,
щоб ми були надійними друзями.

Пам’ятайте, що найкращий Друг – Христос! Він
Сам пережив усі негативні наслідки слабкої «друж�
би» – зраду, боягузтво, ненадійність «друзів», хоча
Сам залишався вірним до кінця. Він розуміє вас і хо�
че вам допомогти.

✦ Запропонуйте, щоб хтось розповів історію про
свого друга, в якій би виявилася його надійність.

✦ Дайте декілька порад молодим людям:

✓ перш ніж встановлювати добрі стосунки з зем�
ними друзями, треба встановити добрі взаємини з
Небесним Другом;

✓ якщо у когось занижена самооцінка, то така
людина буде недооцінювати й інших людей. Треба
навчитись дивитися на себе очима Бога. Щоб пра�
вильно ставитися до інших, треба правильно стави�
тися до себе;

✦ Поверніться до початку уроку. Нехай учні візь�
муть об’яви «Шукаю друга» і подумають, чи можуть
вони про себе сказати: «У мене є ті якості характеру,
які я хочу бачити в своєму другові»?

Запропонуйте їм переглянути свою дружбу.
� Чи надійна ви людина?
� Чи виявляєте ви справжнє зацікавлення і турботу

про свого друга?

Молитва

Піднесіть до Бога вдячні молитви за те, що Він є
нашим Другом і Помічником. Тільки Господь Ісус
Христос – наш вірний і надійний Друг, Він ніколи не
скаже неправди, не зрадить, не залишить на самоті.

Подякуйте Богові за радість, яку ми маємо в друж�
бі, за друзів, яких Він нам дав.

Попросіть у Бога мудрості, щоб зробити правиль�
ний вибір, і сил, щоб стати хорошим і надійним дру�
гом.

Моліться за те, щоб і самим бути завжди відпові�
дальними і уважними до проблем, переживань, по�
треб друзів.

Ви можете завершити заняття відомим псалмом
«У Христі ми Друга маєм», адже цей псалом є істин�
ним відображенням дружби.

Ніщо так не ушляхетнює душу, ніщо так не навертає на пряму дорогу нестійких і схиль�
них до вад, як спілкування з людьми добра. Часто бачити їх, часто чути – все це поступо�
во западає в серце, і настанови набувають сили.

Луцій Анней Сенека**

Дружба – не нагорода за розум чи смак, а знаряддя Бога: за допомогою дружби Господь
відкриває нам красу іншої людини.

Клайв Стейплз Льюіс***

* Емерсон, Ралф Уолдо (1803�1882) – американський письменник і філософ.
** Сенека Луцій Анней (близько 4 р. до Р.Х. – 65р. по Р.Х.) – римський політичний діяч, філософ, письменник, представ�

ник стоїцизму.
*** Клайв Стейплз Льюіс (1898�1963 рр.) – англійський письменник, філолог, християнський мислитель, публіцист, автор

відомої книги для дітей «Хроніки Нарнії».
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Євангелію від Луки 7:1�10. Зверніть
увагу на слова, які Ісус сказав про сотника.

Заздалегідь підготуйте посилання зі Святого Пись�
ма, виписані на листочках паперу, щоб під час уроку
роздати їх учням для обговорення.

Ретельно опрацюйте матеріали розділу «Історична
довідка, біблійний словник».

Розбір ключового вірша уроку

Сотник мав розумні докази, коли говорив Ісусу:
«...промов тільки слово, – і раб мій одужає». Він ро�
зумів, що якщо його земна влада має таку силу, то
наскільки ж всесильною має бути влада Ісуса! У цьо�
му випадку Ісус здивувався вірі іноземця і невір’ю
мешканців Капернаума.

Історична довідка, біблійний словник

Сотник, який був язичником, є прикладом турботи
про підлеглих, безправних в суспільстві людей. Са�
ме ця щира турбота про раба здивувала Ісуса Хри�
ста. Син Божий здійснив те, чого від Нього чекала
віра сотника – зцілив його раба. Можна впевнено
сказати, що в тогочасному римському суспільстві
до рабів ставлення було недобре, вони були позбав�
лені всяких прав.

Тим більше дивним є ставлення сотника до свого
раба. За римським законом раб був безправним жи�
вим знаряддям: його господар мав абсолютні права
над ним. Зазвичай, непрацездатного раба виганяли
на вулицю помирати.

В ізраїльському народі до слуг і рабів ставлення
було іншим. Спочатку рабами у ізраїльтян були іно�
земці, полоненні під час воєн (Чис. 31:9,18,26; Повт.
Зак. 21:10 і наступ.), куплені у іноземних работор�
гівців, нерідко у фінікійців (Бут. 17:27; Лев. 25:44�
46; пор. Єз. 27:13), або ті, що народились у рабів в
домі господаря, тобто раби від народження (Бут.

14:14; 17:12; Екл. 2:7). Ханаанське населення Ізраї�
лю, що залишилось живим, Соломон залучав як ра�
бів до будівництва палаців і храму (1 Цар. 9:20 і на�
ступ.) Взяття в рабство базувалось у цих випадках
на загальновизнаному праві (військовому праві і
праві завойовника або, відповідно, на праві купівлі і
володіння). Раб хоча й є власністю (Лев. 25:46) і
платіжним засобом («сріблом») свого господаря
(Вих. 21:21), але він не був повністю безправним:
вбивство раба загрожувало покаранням (Вих. 21:20
і наступ.), а якщо раб отримував тяжке каліцтво, то
його потрібно було відпустити на волю (вірш 26�27).
Коли полонена рабиня виходила заміж за свого гос�
подаря, то вона отримувала нові права, а якщо чо�
ловік втрачав інтерес до неї, вона ставала вільною
(Повт. Зак. 21:10�14).

Іноді раби мали особливий привілей в домі (Бут.
24; 39:3�6), вони могли навіть стати названими діть�
ми (1 Хр. 2:34�35) або спадкоємцями своїх господа�
рів (Бут. 15:2 і наступ). Ключовим принципом у
ставленні до раба було нагадування: пам’ятай, «що
рабом був ти сам у єгипетськім краї» (Повт. Зак.
15:15), тобто жив у рабстві, з якого Господь вивів
тебе (Вих. 20:2; Повт. Зак. 5:6; Пс. 80(81):7, 11).

Христос звільнив людей, викупив їх дорогою ці�
ною. Апостол Павло застерігає від того, щоб люди
знову не ставали «рабами людей» (1 Кор. 7:23), не
піддавалися « в ярмо рабства», тобто не підкорялися
поневоленню сили закону (Гал. 5:1)

Віра – це позиція людини, яка прийняла і вважає іс�
тинними окремі реальності, які до часу не видимі або
тому, що їх здійснення має бути попереду, або тому,
що вони не піддаються практичному пізнанню; пере�
конаність, глибока впевненість у комусь або в чомусь;
віра в перемогу; віра в людей; впевненість в існуванні
вищих сил Божества; віра в Бога – це абсолютна до�
віра людини Богові, яка не дозволяє їй відпадати від
Нього, навіть коли в серце закрадаються сумніви: «Ві�
рую, Господи! Допоможи моєму невір’ю».

УРОК 

22
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми мали таку віру, як у сотника

Ключовий вірш: «“Бо й я – людина підвладна, і вояків під собою я маю; і одному кажу: піди, – 
то йде він, а тому: прийди, – і приходить, а своєму рабові: зроби теє – і зробить”. Почувши ж
таке, Ісус здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за Ним, промовив:
“Кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри!”» (Лк. 7:8$9)

Мета: молоді люди повинні усвідомлювати, що віра виявляється тільки тоді, коли людина слухає
Слово Боже і підкоряється волі Бога

Біблійна основа: Лк. 7:1$10

ВІРА
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Раб (слуга) – домашній робітник, якого господар
використовує для особистих цілей, для виконання
доручень; той, хто виконує чиюсь волю.

Сотник – центуріон (Мт. 8:5; 27:54; Мр. 15:39,44; Дії
10:1; 21:32), був начальником військового підрозді�
лу, який складався зі 100 чоловік (центурія). Нале�
жав до найменшого офіцерського звання і, як прави�
ло, без подальшого підвищення. Центуріон підкоряв�
ся (див. Дії 24:22�23) військовому трибуну («тися�
цькому», Дії 22:26�29; 23:10,17�19). Римський центу�
ріон зазвичай відрізнявся тим, що носив ордени, зна�
ки пошани і виноградну лозу (як символ влади).

Біблійна тема уроку
Вступ

Розкажіть учням про віру Джорджа Мюллера.
Джордж Мюллер жив у Брістолі (Англія) приблиз�

но 100 років тому. Цей чоловік мав незвичайну віру,
і всі справи його свідчили про це. З ранньої юності
Мюллер вирішив присвятити своє життя Ісусу Хри�
сту. Спочатку він був проповідником, потім пресвіте�
ром в одній з церков Брістоля. Але ось Бог почав
звертати увагу Джорджа на сиріт і безпритульних ді�
тей. Роздягнуті, голодні, вони зустрічались йому на
багатьох вулицях міста. І тоді Мюллер почав моли�
тися про створення притулку для цих дітей. У нього
не було грошей, але була віра в те, що Сам Господь
допоможе йому. Він повідомив членів общини про
своє рішення, і ті його підтримали.

Мюллер вірив, що Господь потурбується про сиріт
і безпритульних дітей і пошле кошти через замож�
них людей, щоб утримувати притулок. І дійсно, неза�
баром багаті люди почали жертвувати гроші, і вда�
лося відкрити перший притулок. Через деякий час
були відкриті ще чотири притулки.

Одного разу сталося так, що дітям нічого було їсти,
і Мюллер почав молитися. Він цілком довірився тіль�
ки Богові і ні в кого нічого не просив. Джордж був
упевнений, що Бог пошле необхідні кошти. І чудо,
того ж ранку він одержав поштою 1000 доларів! Ця
подія ще більше зміцнила його віру.

Завжди, коли виникала якась потреба, Мюллер
просто ставав на коліна і молився. Бог ніколи не за�
пізнювався з допомогою, хоч іноді відповіді на мо�
литву приходили не відразу. І тим більше міцнішала
віра Джорджа, чим більше він молився і терпляче
чекав відповіді.

Завдяки вірі Мюллера існувало п’ять будинків�
притулків, в яких утримувалося близько 2050 дітей.

Так, своїм християнським життям ця людина дове�
ла, що довіряючи Богові, маючи тверду віру, можли�
во звершувати великі справи.

� Як ви вважаєте, віра – це щось таке, що давно мину�
ло, що було з Мюллером?

� А у нашому житті ми зустрічаємося з проявами
віри?

� Що в Біблії сказано про віру?

Робота над темою
Прочитайте разом з групою Євангелію від Луки

7:1�10. Попросіть когось з групи переказати цю істо�
рію, від особи сотника. Після цього запитайте:

� На чому ґрунтувалася його віра?
� На підставі чого Ісус дав оцінку: «...навіть серед Ізра�

їля Я не знайшов був такої великої віри» (Лк. 7:9)?
� Від кого залежав порятунок раба?
Сотник вірив у те, що Слово Христа має силу зці�

лювати. Він вірив, що Ісус має владу, і Йому достат�
ньо буде сказати тільки слово, як хворий раб оду�
жає. Віра сотника в силу Христа ґрунтувалася не на
тому, що він бачив, а на повній довірі Богові. Ми мо�
жемо припустити, що багато чого про Бога та про
Його любов до людей він чув у тій самій синагозі,
яку «збудував» для юдеїв. Старійшини синагоги осо�
бисто свідчать Ісусу про сотника і про його любов до
юдейського народу, про допомогу їм. Це дивовиж�
но! Адже юдеї не спілкувалися з язичниками, а гово�
рити про них, та ще й добре, – це взагалі чудо! Але
саме про це пише Лука.

� Чому Господь Ісус поставив віру сотника за взірець і
сказав, що «...навіть серед Ізраїля Я не знайшов був та�
кої великої віри!»?

Перше, що впадає в очі, – сотник усвідомлював,
що він негідний звертатися до Ісуса особисто внас�
лідок своєї незначущості; він принижує себе, свою
гідність, вважаючи, що не заслуговує уваги Христа.
Цілком можливо, що він усвідомив свій гріховний
стан. Це здивувало Ісуса. Друге, дивує те, що сот�
ник – людина не простого чину в римській армії,
армії зразкового порядку, виявив покору перед
євреєм (Ісусом); язичник відкрито сповідує свою
віру – віру в силу і владу Ісуса. Він розуміє, що вла�
да Христа безмежна, достатньо лише йому захотіти
сказати – і так буде. Звичайно ж, він усвідомлював,
що таку владу може мати тільки Бог, тобто визна�
вав, що Ісус – Божий Син.

● Завдання № 1
Запропонуйте вашій групі подумати над тим, що

таке «віра».
Поміркуйте над запропонованими твердженнями.
Я вірю:
а) тому що визнаю, що Ісус жив на землі;
б) тому що захоплююсь моральними якостями та

етикою Ісуса;
в) тому що відвідую церкву;
г) тому що молюся;
д) тому що пам’ятаю молитви настанови і віров�

чення.
Поставте такі запитання:
� чи є це справжньою вірою у Христа? Чому?
� чи змінює такий тип віри життя людей? Чому?
� чи дає такий тип віри тверду впевненість у тому, що

людина потрапляє на небо? Чому?
Дійсно, подібні роздуми про віру є помилковими.
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Віра – це відповідь на Божу ініціативу в житті лю�
дини, яка ще, можливо, не усвідомлює всієї повноти
вірності, любові, милості Творця стосовно себе. Це
станеться з часом. Віра народжується ще до того, як
людина побачить якісь плоди. Вона міститься в твер�
дій надії на Слово Боже, Його обітниці і вірність.

Істинне християнське життя – за словами апостола
Павла – це подвиг, який можна звершувати не інак�
ше, як тільки вірою.

● Завдання № 2
Досліджуючи наступні вірші зі Святого Письма,

визначте, на чому повинна ґрунтуватися «віра». Роз�
діліть групу на 3 підгрупи і роздайте вірші зі Свято�
го Письма. Висновки запишіть на дошці:

1) Ів. 1:12; 3:36; 5:24; 1 Ів. 5:10�13 – для християн
об’єктом віри є жива особистість: Ісус Христос – Син
Божий;

2) Ів. 17:17; Євр. 4:12; Як. 1:18 – Слово Боже – ос�
нова віри; «віра від слухання»;

3) Дії 13:38�39; Рим. 12:3; Еф. 2:8; 2 Петр. 1:1 – ві�
ра є Божим даром;

4) Бут. 15:6; Як. 2:23; Гал. 3:6�7; Рим. 3:25�27; 5:1 –
віра виправдовує нас в Божих очах і «залічується» в
праведність;

5) Рим. 5:2; Еф. 3:12; Євр. 11:6 – завдяки вірі ми
маємо доступ до Бога;

6) Мт. 9:2; Лк. 5:20; 7:1�10 – віра вимагає дій.
Захоплення характером Христа не може бути ос�

новою для віри, так само, як і відвідування церкви.
Так само відвідування дискотеки або театрів не бу�
де свідченням вашої віри. Все це більше скаже про
ваші смаки або захоплення (хобі). Віра ж – це щось
більше.

Віра, яка веде людину до спасіння, повинна опира�
тися на Ісуса Христа, на Його Слово і на звершені
Ним діяння. Також наша віра повинна базуватися на
повній довірі Богу. «Авраам повірив Богу» означає,
що він визнав за Богом абсолютну істину, справед�
ливість, вірність, милість. Вірити – це означає бути
послідовником незрозумілого до кінця, недосліди�
мого заклику Бога, ще не пізнавши у всій повноті
Його вірності та надійності. Довірити Богу своє жит�
тя, ввірити себе невидимому Володарю – саме в цьо�
му полягає віра, основа якої – надія на Боже Слово.

● Завдання № 3
Визначте, які обітниці Бог дає людям, що мають

живу віру.
1) Рим. 10:9�13 – Бог дає спасіння тим, хто вірить

в Ісуса Христа;
2) Мт. 28:20 – Ісус щоденно перебуває з віруючими;
3) Пс. 31:8 – Бог керує вирішенням усіх проблем;
4) Єр. 29:11 – Бог обирає найкраще для нас, вірую�

чих;
5) Мт. 6:25�34 – Бог турбується про основні потре�

би тих, хто навернувся до Нього.
Бог винагороджує істинну віру. Віра в Нього ніко�

ли не буде посоромлена. Бог спасає кожного гріш�
ника, який розкаюється у своїх гріхах і довіряє жит�
тя Господу Ісусу Христу.

Практичне застосування

Бог завжди вірний Своєму слову, тому що Він – са�
ма Істина. Віра даватиметься без зусиль лише в то�
му випадку, якщо серце наше буде чистим. Бог хоче,
щоб ми вірили Його Слову, що Він у змозі допомог�
ти нам подолати будь�які труднощі...

� Що необхідно робити нам?
Віра від слухання:
✓ читайте слово Боже;
✓ регулярно відвідуйте церкву;
✓ ведіть щоденник спілкування з Богом;
✓ спілкуйтесь у малій групі;
✓ ведіть молитовне життя;
✓ євангелізуйте (розказуйте своїм ближнім про

Спасителя Христа і самі будьте прикладом щирого
віруючого);

✓ трудіться на церковній ниві.
Вже зараз ви можете визначити, чого не вистачає,

щоб ваша віра примножувалася та зростала.
Запропонуйте 1�2 учасникам засвідчити про те, як

в їхньому житті з’явилася «жива віра».

Молитва

Прославте Бога за Його вірність до нас. Подякуйте
Господу за те, що Він послав нам Свого Сина – Ісуса,
віруючи в Якого, ми отримуємо спасіння. А також за
Його Слово, в якому Він залишив для нас приклад
віри. Попросіть, щоб Бог зміцнив і розширив межі
вашої віри.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно прочитайте Лк. 10:38�42 і опрацюйте цей
уривок.

Прочитайте місця Святого Письма, які будуть
опрацьовуватися під час уроку.

Запропонуйте вашій групі провести цей урок у се�
бе вдома за чашкою чаю. Тим самим ви подасте на�
очний приклад гостинності і зможете показати, як
потрібно приймати гостей (запропонуйте чай, печи�
во, варення тощо).

Вивчіть матеріал розділу «Історична довідка, біб�
лійний словник».

Розбір ключового вірша уроку

Дар гостинності є духовним даром. Християни по�
винні пам’ятати, що виявляючи гостинність людям,
вони виконують закон Христової любові. Надати свій
дім, своє серце гостю – це особлива честь, і робити
це необхідно з радістю, без незадоволення і приму�
су. Християни, які служать даром гостинності іншим,
збудовують Церкву.

Історична довідка, біблійний словник

Дім Марти, Марії і Лазаря знаходився у Віфанії,
недалеко від Єрусалима. Там часто бував Ісус, бо це
був дім Його друзів. Марта та Марія були повною
протилежністю одна одній. Як бачимо, старша се�
стра Марта вважалася господинею в домі і з задо�
воленням поспішала виконати закон гостинності,
який так шанується всюди, і по�особливому на Схо�
ді. Не слід вважати, що Ісус, виправляючи її пове�
дінку, хотів сказати, що людина не повинна турбу�
ватися про земні речі. Головна думка Його слів по�
лягає в тому, що людині дуже важливо не втратити
правильного ставлення до Ісуса, яке, в першу чергу,
виявляється в слуханні Його слова і в покорі Йому.
Саме в Віфанії Господь провів останній тиждень
Свого земного життя.

На Сході традиціям гостинності надавалося вели�
чезного значення ще з найдавніших часів. За зако�
ном любити захожого потрібно було «як самого се�

бе» (Лев. 19:33�34; Повт. Зак. 10:19). У Старому За�
повіті є наочні приклади гостинного ставлення до
чужинців або до мандрівних ізраїльтян (Бут. 24:17 і
наступ.; Вих. 22:21; Суд. 13:15; 19:20 і наступ.; 2 Цар.
4:10; Йов 31:32). Чужинець як гість потрапляв під за�
хист сімейства або племені. У Пс. 22(23) Сам Бог яв�
ляється в образі господаря дому, показуючи людям
приклад гостинності.

У будинку, де були спеціальні кімнати, гостей
приймали слуги (Пр. 9:3; Мт. 22:3 і наступ.). Госпо�
дар дому вітав прибульця і давав розпорядження,
щоб тому вимили ноги і помазали голову олією (Бут.
18:4; 19:2; Лк. 7:36�48). Мандрівника садили на по�
чесне місце і пропонували йому найкращі страви і
найбільші порції (Бут. 43:32). Увесь час, поки гість
їв, господар дому стояв перед ним, щоб бачити, чи
достатньо їжі та напоїв, і щоб вчасно виконати всі
бажання гостя (Бут. 18:8).

Під час спілкування з гостем слід було дотриму�
ватися певних правил. Заборонялося говорити
щось, що могло б зачепити самолюбство співроз�
мовника. Розмовляти з гостем потрібно було спо�
кійно й розсудливо. Коли говорили старші, молод�
ші повинні були мовчати. Коли старші заходили до
приміщення, молодші мали встати на знак поваги
(Лев. 19:32; Йов 29:8 і наступ.). Прохання випе�
реджала фраза «Якщо я знайшов милість в очах
твоїх» (1 Сам. 27:5), а вираз подяки часто супрово�
джувався повторенням благословень і добрих по�
бажань (1 Сам. 25:28 і наступ.).

Гостинний – той, хто радісно зустрічає гостей і
мандрівників, щиро і привітно приймає та частує.

Гостинність –  безкорисливість прийому та часту�
вання відвідувачів; доброчинність.

Біблійна тема уроку
Вступ

Пропонуємо вам провести це заняття в домашніх
умовах. Якщо у вас є така можливість, запросіть гру�
пу до себе додому. Якщо ж ви не можете цього зро�
бити, то запропонуйте групі вирішити, у кого з них
можна зібратись за чашкою чаю. Можна провести це

УРОК 

23
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були гостинними

Ключовий вірш: «Будьте гостинні один до одного без нехоті! Служіть один одному, кожен тим
даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті» (1 Петр. 4:9$10)

Мета: молоді люди повинні усвідомити суть такої доброчинності, як гостинність

Біблійна основа: Лк.10:38$42

ПРАВИЛА 
ГОСТИННОСТІ
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заняття і в церкві, заздалегідь домовившись з гру�
пою про чай, каву зі солодощами.

Робота над темою

Запропонуйте учням прочитати Євангелію від Луки
10:38�42.

Спитайте, наскільки добре вони знають цю істо�
рію, і на що більше за все звертають увагу (нехай
кожний відповість).

Зверніть увагу учнів на слова, сказані до Марти:
«Марто, Марто, – турбуєшся й журишся ти про бага�
то чого...»

� Що мав на увазі Ісус?
� Після чого Ісус сказав Марті: «Марія ж обрала

найкращу частку...»?
� Що Марта зробила неправильно? Чому?
� Чи мав на увазі Христос, що турбуватися про часту�

вання – непотрібне заняття? Чому?
Читаючи цю оповідь, ми більше уваги звертаємо

на Марію, як на позитивну героїню, так як вона « об�
рала найкращу частку». Ну, а про Марту часто гово�
рять, як про негативного персонажа. Сьогодні ми
розглянемо цю історію з іншого боку.

Ми подивимося на обох сестер, як на привітних
людей, яким були знайомі правила гостинності. Дім
Лазаря, Марти і Марії був одним із тих, у якому час�
то бував Ісус (Мт. 21:17; Мр. 11:11; Лк. 19:29; Ів.
12:1�2). Сам Господь говорить про Лазаря, що він
Його друг: можна зробити висновок, що дім друзів
був добрим притулком для Господа.

Гостинність на Сході вважалась однією з головних
доброчинностей. Вона виховувалась у юдеїв через
заповіді (Лев. 19:33�34) про чужинців, про бідних.
Негостинність засуджувалась.

Розділіться на маленькі групи і розгляньте біблій�
ний аспект гостинності. Для дослідження дайте по�
силання в контексті.

● Завдання № 1
Нехай група відповість на запитання
� Чому гостинність є доброчинністю?
Доброчинність – позитивна моральна риса.
� Визначте, чому гостинність є даром.
В Рим. 12:13 згадується дар гостинності. Букваль�

не значення – приймати з любов’ю будь яких гостей.
Гостинна людина – це та, яка любить і відчуває задо�
волення, приймаючи не тільки родичів і друзів, але й
мандрівників.

В наш час, як і тоді, поняття «гостинність» озна�
чає здатність ласкаво приймати гостей, відвідува�
чів і служити їм. Гостинність в Святому Письмі не
відзначається в широкому розумінні, але в 1 Петр.
4:9�10 це поняття поміщене таким чином, що вка�
зує на його значимість для збудування тіла Хрис�
тового.

� Чому, згідно з Євр. 13:1�2, важливо застосовувати
дар гостинності?

� Чому апостол Павло закликає «не забувати» гостин�
ності?

� Хто покликаний бути гостинним, згідно з 1 Тим. 3:2 і
Тит. 1:7�8? Чому (поясніть)?

� Як гостинність діяла в житті вдів, що несли служіння
(1 Тим. 5:10 – розгляньте в контексті)?

� Прокоментуйте два приклади гостинності в Дії 16:15
і Рим. 16:23.

� Чому в 1 Петр. 4:9 Петро робить акцент на словах
«без нехоті»? А якщо гостинність з незадоволенням, че�
рез небажання? Поясніть.

� Зробіть висновок: чи є гостинність (Рим. 12:13; 1
Петр. 4:9; Євр. 13:2) відповідальністю кожного хрис�
тиянина? Поясніть, чому.

� Пс. 22(23):5�6 – хто представлений в образі господа�
ря дому?

Тут Сам Бог представлений в образі господаря до�
му, показуючи приклад гостинності.

● Завдання № 2
Зверніться до основного тексту уроку (Лк. 10:38�42).
� Як тут була виявлена гостинність?
� На який важливий аспект під час прийому гостей

вказав Ісус Христос?
� Що має бути серцевиною в наших діях щодо го�

стей, мандрівників, які відвідали наш дім? Чому?
Головне – не тільки пригостити їх і дати тепло ва�

шого дому, але й разом розділити спілкування з Гос�
подом: читання і міркування над Його Словом, спіль�
на молитва. Це, за словами Христа, «найкраща част�
ка». Частування це добре, але якщо ми забуваємо
про Того, Хто послав нам ці матеріальні блага, наша
гостинність стає бідною і обмеженою.

Практичне застосування

Нехай кожний задумається над такими питаннями.
� Як я можу послужити Богу даром гостинності?
� Як я можу послужити людям даром гостинності?
� Чи кажуть про мене інші люди щось таке, що допо�

магає мені зміцнитись у переконанні, що я володію
цим даром?

� Як я можу розвивати цей дар?
Ось невеликий тест на визначення дару гостин�

ності:
1) з радістю пропоную свій дім гостям, надаючи

притулок і все необхідне для тих, хто в цьому має
потребу;

2) я не почуваю себе ніяково (незручно), якщо го�
сті відвідають мене несподівано;

3) я можу без особливого клопоту розмістити не�
знайомих людей у своєму домі;

4) прагну більше турбуватися про потреби гостей,
ніж про свої особисті;

5) мені не байдужі потреби гостя, і я готовий на
них відгукнутися;

6) з щирою повагою ставлюся до кожного свого
гостя.
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Якщо всі ваші відповіді мають позначку «+», то ви
володієте цим даром.

Виявленню гостинності мандрівникам�християнам
надавалось особливого значення в житті ранньої
церкви. Приймаючи і допомагаючи мандрівним про�
повідникам істинної Євангелії, віруючі тим самим
виявляли справжню любов до братів та сестер у
Христі. І, окрім того, завжди потрібно пам’ятати, що
було сказано про тих, хто буде поставлений по Його
праву сторону: «мандрівником Я був – і Мене прий�
няли ви» (Мт. 25:33�40). Також слід не забувати, яке
прокляття чекає на тих, хто буде поставлений по Йо�
го ліву сторону: «мандрівником Я був – і не прийня�
ли ви Мене» (Мт. 25:41�46).

Як гостинність була необхідною для ранньої христи�
янської церкви, так само залишається вона необхід�
ною і в наш час. Ви запитаєте, для чого? Заради лю�
бові, служіння і спілкування. Якщо віруючі не спілку�
ються в домах один одного, то практично не можли�
во підтримувати в церкві атмосферу любові і турботи.

Якщо ви до цих пір не розуміли і не знали такого
служіння, як гостинність, то не відкладайте цієї доб�
рочинності.

Ісус хоче, щоб гостинність була справою всієї ро�
дини, а не тільки «Марти». Він хоче, щоб уся сім’я

брала участь у цьому служінні і служила один одно�
му відповідним даром від Бога.

❖ Запропонуйте молодим людям практикувати
гостинність і спілкування у своїх домах (наскільки це
можливо).

Якщо церкву відвідають місіонери і заявлять про
себе – запросіть їх переночувати у себе вдома.

Молитва

Завершіть заняття вдячною молитвою.
Попросіть Бога, щоб Він дав вам можливість вико�

ристати дар гостинності.
Сьогоднішні молитви будуть присвячені темі гос�

тинності. Бог хоче, щоб ми стали гостинними, адже
християн від невіруючих людей завжди відрізняла
щира гостинність.

Моліться і дякуйте за те, що Бог вчить вас гостин�
ності через Слово Своє, через життєві обставини та
приклади інших християн.

Дякуйте Господу за те, що Він змінює ваш погляд
щодо цього питання.

Славте Бога, що Він добрий до всіх людей, як люб�
лячий та щедрий Господар.

Подякуйте Йому за цей урок і за все, що Він для
вас зробив.

Новий Заповіт про гостинність

Гостинність є духовним даром. Проте не можна було приймати
тих, хто сповідує неправдиві науки (2 Ів. 10�11); Діотрефу доко�
ряють за те, що не виявив потрібної гостинності (3 Ів. 10); про Гая
апостол Іван свідкує, що він є гостинним до мандрівників (3 Ів. 5�8);
єпископи та вдови мають чітку вказівку бути гостинними та прийма�
ти мандрівників. (1 Тим. 3:2; 5:9�10).
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Коли ви будете досліджувати Євангелію від Луки
12:35�48, порівняйте дві притчі. Урок буде побудовано
на порівнянні змісту цих притч (вірші 35�40 і 41�48).
Напишіть на ватмані біблійні вірші Лк. 12:35�36, 40.

Принесіть на урок:
а) світильник (добре, якщо це буде глиняна мисоч�

ка, в яку ви наллєте трошки олії і вставите каганець.
Якщо цього нема, можна взяти звичайну свічку);

б) сірники;
в) ремінь;
г) годинник;
д) ключ.

Розбір ключового вірша уроку

Проте ніхто не знає дня, коли вічність вторгнеться
в наше земне життя і коли настане Судний День.

Часу, коли Господь прийде на землю, не знає ніх�
то. Це таємниця, її знає тільки Бог. Ісус Христос, тим
паче, передав учням ознаки Свого приходу. Однак,
хоча й ознаки – це важливо, все ж таки найважливі�
ше – завжди бути готовим до зустрічі з Господом.

Образ світильників, які горять, указує на те, що
людина не спить, а чекає; підперезані стегна – про її
готовність піти в дорогу.

Потрібно мати віру і терпіння, щоб гідно чекати
приходу Господа.

Історична довідка, біблійний словник

Прихід Христа буде випробуванням для Його
слуг. Подібно до того, як в притчах господар дору�
чив усе майно, що належало Йому, своїм рабам,
Бог довірив Свою справу на землі слугам Своїм.
Ставлення слуг до дорученого служіння свідчить
про їхній внутрішній стан. Господь хоче, щоб усі бу�
ли подібні до вірного раба і гідно виконували Його
волю. Сам Месія буде служити, підперезавшись,
Своїм вірним і добрим рабам (Лк. 12:37).

І ще одна думка (12:48): чим вагоміше доручення,
тим більше необхідні сумлінність, доброчинність,
вірність і мудрість.

Готовність – стан, при якому все зроблено, все під�
готовлено для подальших дій.

Готовий – той, хто зробив необхідні приготування.
Світильник – неглибока чаша, звужена в одному

або кількох місцях для того, щоб ґніг краще трима�
вся. «Поправити світильник» означало очистити ґніг
від нагару, щоб він горів рівним полум’ям. У посуди�
ні має бути олія.

Світильником названі Бог і Його Слово, а також він
може символізувати життя.

Пильність – стан, протилежний сну, також робота
нічної сторожі. У Новому Заповіті часто зустрічається
заклик до пильності, як до основного стану христия�
нина, який готується до другого приходу Христа.

Притча – історія, яка алегорично ілюструє певне
приховане повчання, містить опис подій, взятих із
життя; оповідь, що містить духовну і моральну істи�
ну. Прямого пояснення притча не дає; слухачі по�
винні самі розмірковувати і відшукувати закладені
в ній духовні істини. Вона пропонує людині мораль�
ний та духовний вибір і радить, як вчинити в тій чи
іншій ситуації.

Біблійна тема уроку
Вступ

Запропонуйте гру «Що б це означало?». Покажіть
такі предмети:

світильник (який горить), годинник, ключ, ремінь.

УРОК 

24
Біблійна істина: Бог попереджує, щоб ми були готові до Його приходу

Ключовий вірш: «Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані! І будьте
подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде й
застукає, відчинити негайно йому... Тому будьте готові і ви, – бо прийде Син Людський тієї
години, коли ви не думаєте!» (Лк. 12:35$36,40)

Мета: молодь повинна знати, що потрібно завжди бути готовими до приходу свого Спасителя
Ісуса Христа

Біблійна основа: Лк. 12:35$48

БУДЬТЕ ГОТОВІ!
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Нехай молоді люди подумають, про що можуть го�
ворити ці предмети. Який біблійний вірш вони при�
гадали (після того, як вони скажуть, що нагадують
їм ці предмети, повісьте на стіну або дошку заздале�
гідь виписаний біблійний вірш з заголовком «Будь
готовий!») Поясніть значення слів.

Уважно прочитайте (по одному віршу кожен) Лк.
12:35�48.

� З якою метою Ісус розповідає ці дві притчі?
Ісус вказує на духовну пильність при очікуванні

Його другого приходу.
� Навіщо, на ваш погляд, Він наводить в 35�му вірші

такі вирази: «підперезані стегна», «світла ручні поза�
свічувані»?

Підперезані стегна і позасвічувані ручні світла –
символи готовності та очікування. Саме з цього Ісус
починає оповідь, ніби зв’язуючи дві притчі разом, в
одну тему: будь готовий!

Запаліть світильник і підпережіть когось з учасни�
ків групи ременем.

● Завдання № 1
Розділіть групу на дві підгрупи. Нехай одна група

опрацює притчу із Лк. 12:35�40, а друга – з Лк.
12:41�48. Розберіть дві притчі шляхом порівняльно�
го аналізу. Матеріал, запропонований для розгляду,
подано у вигляді таблиці (див. нижче).

Дайте час для того, щоб кожен замислився над своїм
способом життя, ходінням, проаналізував свій христи�
янський шлях. Ці притчі, як і всі інші розказані Хри�
стом, пропонують людині духовний і моральний вибір.
Це не просто порівняння або алегорія, це явний заклик.

� Чи готовий ти до приходу Христа?
� В якому стані твій «духовний світильник»?
Христос увесь час підкреслював, що найважливі�

ше – це пильнувати, а не знати час Його приходу.
У Слові Божому ніде не зазначено, коли точно

прийде наш Господь Ісус Христос, тому ми повинні
пильнувати і в будь�який який час бути готовими до
зустрічі з Ним.

● Завдання № 2
� Чому Ісус Христос повинен прийти вдруге? (Вислу�

хайте відповіді).
Розгляньте посилання для дослідження. Усі відпо�

віді зафіксуйте на дошці. У вас вийде таке:
1) Ів. 12:26; 14:3,18�23 – Ісус прийде, оскільки

обіцяв віруючих у Нього взяти до Себе. Відповідно,
Він прийде за Своїми;

2) 1 Ів. 3:2 – щоб явити Себе Таким, як Він є;
3) Євр. 9:28 – Христос прийде до тих, хто чекає на

спасіння;
4) Лк. 21:28; Мт. 1:21 – визволити Своїх;
5) 2 Сол. 1:6�10 – Він прийде, щоб засудити гріш�

ний світ і прославитись у Своїх святих;
6) Об. 11:15 – Христос прийде царювати;
7) 1 Кор. 15:25�26 – знищити смерть.

● Завдання № 3
Визначте, згідно з 2 Тим. 3:1�7, які знамення будуть

випереджувати прихід Ісуса Христа, але очевидні вже
сьогодні: (має вийти 22): тяжкі часи; самолюбство;
грошолюбство; зарозумілість; гордість; богозневага;
непослух батькам; невдячність; непобожність; нелю�

Луки 12:35�40 Луки 12:41�48

Пан 
Раби 
Господар дому 
Злодій

Пан
Раб�домоправитель
Раби

Пан – повертається з весілля
Раби – пильнують усю ніч, очікуючи
господаря, хоча й знають про те, що він
бенкетує в 1, 2, і 3 сторожу (у юдеїв ніч
була розділена на 3 сторожі).
Господар – пильнує в очікуванні злодія. 
Злодій – не може підкопати, бо господар
не спить.

Пан – повертається без попередження.
Добрий домоправитель – працює і пильнує, він дає «харч визначену
своєчасно» – керує господарством.
Три види рабів:
1. Невірний – б’є слуг, проїдає та пропиває добро господаря. Не пильнує
і розпоряджається господарством нерозумно.
2. Той, що знав, чого бажав господар, але не готовий до його приходу.
3. Той, що не знав бажання господаря, не робив потрібного, не був
готовий.

Добрим, вірним рабам,
підперезавшись (!), буде служити пан
їхній.

Невірний – буде розтятий, йому визначена спільна доля з
невірними.
Той, який знав волю, – буде «тяжко побитий».
Той, що не знав волі, – буде «мало битий».
Отже, всі, хто завинив, будуть покарані відповідно до провини.

Притчі Ісуса про готовність

Головні дійові особи

Хто що робить

Доля рабів
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бовність; запеклість; осудливість; нестриманість;
жорстокість; ненависть до добра; зрада; нахабство;
бундючність; пожадливість плоті; більша любов до
розкошів, ніж до Бога; неправдиве благочестя; по�
жадливість; вчення, які не приносять користі.

А тепер, згідно з Мт. 24:3�44, перерахуйте ще 8
знаків: поява лжехристів; війни; голод; мор; земле�
труси; зростання беззаконня; охолодження любові;
люди будуть займатись повсякденними справами,
не думаючи про Бога.

Також ви можете дати додаткові посилання, які
вказують на знамення (Лк. 21:20,24; Рим. 11:25;
2 Сол. 2:3�8).

Практичне застосування

Тепер, коли ми знаємо, чому прийде Христос, які
будуть знамення Його приходу і те, що нам необхід�
но бути готовими до приходу Христа (Лк. 12:35�48),
з’ясуємо, що нам потрібно робити.

� Що має робити людина, щоб не спати в фізіологічно�
му значенні? (Вислухайте відповіді).

Фізіологічний сон і дрімота є результатом втоми.
Сон приносить людині користь: відновлює силу,
організм стає бадьорим, а людина – енергійною.
Сон – ліки при хворобі. Якщо людина погано спала,
їй важко працювати, зосередитися, вона позіхає,
увага її притуплюється. В результаті страждає
спільна справа. В екстрених випадках, коли
необхідно виконати роботу, яку не можна відкла�
сти, людина приймає певні ліки, п’є каву або чор�
ний чай. Але це небажано.

� Що необхідно робити віруючому, щоб не спати в ду�
ховному значенні? (Вислухайте відповіді).

Дух християнина відновлюється і укріпляється Ду�
хом Божим, сила Якого невичерпна. Тому духовна
втома і сонливість сигналізують про послаблення
зв’язку з Джерелом. Духовний сон не тільки не при�
носить користі, але й є небезпечним, бо людиною

починає керувати тіло. Воно потребує більше відпо�
чинку, бездіяльності. А наслідки такої бездіяльності
можуть бути плачевними (Лк. 12:46).

❖ Рецепти від духовного сну:
1) На світанку, якомога раніше, шукай Господа (Пс.

62(63):2).
2) Читай Слово Його – воно навчає, докоряє, ви�

правляє, виховує, не дає грішити, освітлює шлях
(Пс. 118(119):11,105; 2 Тим. 3:16).

3) Одягнись у повну Божу зброю (Еф. 6:13�17):
� підпережи стегна правдою;
� одягни броню праведності;
� взуй ноги в готовність благовістити світові;
� візьми щита віри, шолома спасіння і меча духов�

ного – Слово Боже.
Оскільки час другого приходу нашого Господа

близько, ми, християни, покликані бути такими
пильними, ніби Христос обіцяв прийти сьогодні. А
також бути настільки постійними в праці, ніби Він
повинен прийти через сотні років.

Якщо людина живе тільки земними цінностями, а
не цінностями Христа і вічності – це рівнозначно не�
вірству. Тому Слово Боже постійно нагадує нам про
другий прихід Христа. І нехай це буде стимулом для
всіх тих, хто вважає себе «нареченою» Христа!

Не забувайте щоденно спілкуватися з Богом через
молитву і читання Біблії.

Але Він також хоче, щоб ми мали і розумний спо�
чинок від праці. Добрий сон – відпочинок Бог дає
Своєму «другові» (Пс. 126(127):2). 

Молитва

Прославте Бога, тому що Він наш Творець.
Подякуйте Йому за те, що Він не залишив нас і

прийде за нами на землю, щоб ми були там, де Він.
Попросіть Бога, щоб день Його приходу не застав

нас непідготовленими, але щоб світильники наші го�
ріли, а стегна наші були підперезані.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Опрацюйте уважно місце Святого Письма Лк.
14:15�24, на якому ґрунтується заняття.

Опрацюйте заздалегідь усі посилання, з якими бу�
дете працювати на уроці.

Пригадайте своє навернення до Бога. Під час за�
няття ви можете розповісти, як це сталося. Ваш при�
клад покаже групі, що ви завжди раді поділитися ти�
ми змінами, які звершив Господь у вашому житті. Ця
розповідь повинна спонукати їх до дій.

Прочитайте і розберіть притчу про гостей весіль�
них з Мт. 22:1�14. Ця історія співзвучна темі уроку.
Прослідкуйте паралельні місця.

Розбір ключового вірша уроку

Велике доручення «Ідіть по цілому світові, та всьо�
му створінню Євангелію проповідуйте!» (Мр. 16:15)
витікає із влади Христа. Він – Господь, і влада дана
Йому згори. Ми ж, християни, просто повинні підко�
рятися Йому і виконувати Його добру і досконалу во�
лю. Оскільки євангелізація – це повеління Христа, то
Добра Звістка має бути сповіщена по всьому світові.
Кожна людина повинна мати змогу почути і зрозумі�
ти Добру Звістку. Це її право і Боже бажання. Заклик
Христа до евангелізації всього світу є основною при�
чиною, через яку християни несуть Євангелію в усі
куточки світу.

Історична довідка, біблійний словник

Ісус Христос цією притчею відповідає на слова одно�
го з фарисейських начальників (Лк. 14:15). Той, хто їх
сказав, напевно, думав, що і сам він, і інші, запрошені
фарисеєм, обов’язково будуть на вечері в Божому
Царстві. Притчею Ісус дав зрозуміти, що багато хто з
народу ізраїльського не ввійдуть до Царства Божого, і
що замість них туди будуть покликані каліки, криві,
сліпі, вбогі – церемоніально нечисті люди. Не випад�
ково Ісус їх називає. Їм буде віддана перевага.

Люди, які ночують попід тином «на дорогах», – так
символічно зображені язичники, які ніби «за мі�
стом», тобто поза ізраїльським суспільством.

Ще одна важлива думка: нема нічого важливішого
за «Боже запрошення» – адже від того, чи прийме
його людина, залежить її доля у вічності.

Євангеліст – благовісник; той, хто несе Добру
Звістку про Спасителя Христа. У переліку церковних
служінь (Еф. 4:11) євангеліст іде слідом за апосто�
лами та пророками. З III століття титул «євангеліст»
закріпився за авторами Євангелій – Матвієм, Мар�
ком, Лукою, та Іваном.

Євангелізувати – проповідувати Євангелію всім
людям, сповіщати (проголошувати) Добру Звістку,
що надходить від Бога.

Проповідь – у Старому і Новому Заповітах для пе�
редачі понять «проповідь», «проповідувати», «про�
повідник» використовувалися різні слова. Так у
Псалмах, у книгах пророків та інших ідеться про спо�
віщення правди, Божого плану, миру. Люди�пропо�
відники усвідомлювали себе «устами Божими», по�
кликаними сповіщати Божу волю і записати її. Часто
їхні пророцтва або проповідь були сповнені поетич�
ного натхнення і виражалися різними літературними
формами.

Навчати – мається на увазі ґрунтовна, проповідь�
настанова.

Свідчити – передавати знання про Бога на підставі
особистого досвіду віри.

Силувати (в рос. перекладі «убеди») – слово у цьому
контексті (Лк. 14:23) вжито у значенні переконувати.

Створіння – все, що було створено Богом: рід люд�
ський, всесвіт.

Біблійна тема уроку
Вступ

Розкажіть свою історію навернення до Бога, вмі�
стивши до свідоцтва такі пункти:

а) кого Господь використав для того, щоб сказати
вам про спасіння;

б) якою була ваша реакція на почуте;
в) якими були ваші дії;
г) які зміни зробив у вас Господь;
д) чи шкодуєте ви, що відгукнулися на заклик іти

за Христом.

УРОК 

25
Біблійна істина: Бог наказує проповідувати Євангелію всім народам

Ключовий вірш: «І казав Він до них: “Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію
проповідуйте!”» (Мр. 16:15)

Мета: молоді люди повинні знати, що Бог наказує проповідувати Євангелію всім народам

Біблійна основа: Лк. 14:16$24

ПІДИ І ПЕРЕКОНАЙ
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Пам’ятайте: почувши ваше щире свідчення про по�
каяння, помітивши у вашому житті зміни, інші мо�
жуть побачити вашого Відкупителя – Христа.

Робота над темою

● Завдання № 1
Запропонуйте учасникам прочитати у ролях Єван�

гелію від Луки 14:16�24.
Розподіліть ролі. Від імені Ісуса буде читати веду�

чий. Троє різних людей читатимуть ролі покликаних
гостей. Потім поміркуйте над змістом притчі. У цьо�
му вам допоможе таблиця (див. нижче).

Велика вечеря – це Царство Боже. Під добрим і
старанним рабом мається на увазі віруюча людина,
яка розповідає іншим людям про те, що Господь за�
прошує їх у Своє Царство. Таку людину називають
євангелістом.

Протягом усієї своєї історії юдеї чекали, коли Бог
безпосередньо змінить її перебіг. І ось, коли це від�
булося, то юдеї відмовились від Нього:

а) перший запрошений поставив свої земні потре�
би вище запрошення господаря;

б) другий віддав перевагу новій покупці і зацікав�
лення нею поставив над закликом хазяїна;

в) третій визнав за краще залишитись удома зі
своєю дружиною (дім для людини�найприємніше
місце, тим більше, з молодою дружиною бути кра�
же, аніж піти на вечерю, приготовлену паном).

З людської позиції, не було нічого поганого в тому,
що ці люди залишилися вдома. Адже вони були дій�
сно зайнятими, і причини у них поважні. Але їх неба�
жання прийти викликало у господаря гнів.

Відмова дуже засмутила пана, але дім вечері не за�
лишився порожнім, його зайняли інші запрошені гості:
«Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи

сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих». Але на вечері
залишилося ще багато місця, тому господар знову по�
силає свого слугу, щоб той пішов на дороги й на заго�
роди і переконав інших людей прийти, щоб «дім на�
повнився». І цими іншими людьми є ми – язичники.

● Завдання № 2
� Чому господар був таким наполегливим у виконанні

свого задуму – наповнити зал гостями?
� Чому він говорить до слуги «піди та й силуй» їх? Хіба

не достатньо одного запрошення?
� Що означає для нас повеління Христа – «піди й пере�

конай»?
Звеличений Христос, що сидить по правиці Божій,

продовжує говорити з людьми через Своїх послан�
ців – учнів. Спочатку апостоли проповідували ту ж
Звістку, що й Іван Хреститель і Сам Ісус: «Наблизи�
лось Царство Небесне» (Мт. 10:7). Потім апостоли й
учні стали місіонерами та розійшлись по всьому сві�
ту. І їхня Звістка набула нового змісту. Віднині вони
почали проповідувати Ісуса Христа, Який був ро�
зіп’ятий, воскрес і знову прийде у славі.

Це повеління Бога звучить і в наш час. І ми, його
раби, ті, що прийняли Ісуса Христа як свого Спасите�
ля, повинні бути слухняними Його повелінню: «...Пі�
ди на дороги й на загороди, та й силуй прийти, щоб
наповнився дім мій» (Лк. 14:23).

І слава Богові, що є ще місце в домі Його, тому що
так багато людей нині потребують Спасителя!

● Завдання № 3
Поговоріть з учасниками уроку про те, що вони по�

винні робити як послідовники Ісуса Христа (роздай�
те вірші зі Святого Письма для дослідження, виснов�
ки запишіть на дошці).

Дійові особи
Кого ми бачимо 

в реальному сприйнятті
Що робить персонаж Результат 

Господар (Лк. 14:16,21�23) Господь
Приготував велику 
вечерю і запросив
багатьох

Перемінив рішення,
скликав усіх
церемоніально нечистих 
і язичників

Раб (вірші 17,21�23) Той, хто сповіщає волю
Господаря 

Іде й кличе 1�го, а потім
2�го і 3�го

Іде, кличе і переконує –
«піди й силуй»

Покликані 1�й, 2�й, 3�й
(вірші 18�20)

Юдеї – «покликані», 
релігійні вожді,
народ Божий

Не забажали, віддали 
перевагу іншим справам

Відмовились від
Царства Божого

Зібрані по вулицях та 
завулках нечисті (убогі
каліки, криві, сліпі)
(вірш 21)

Ті, хто на думку юдеїв,
не вартий бути в числі
вибраних (інші люди,
всі)

Прийшли сюди й сіли за
столи Увійшли в Царство Боже

Зібрані на дорогах й на
загородах (вірш 23)

Язичники, грішники, що
не покаялися і прийняли
Боже запрошення

Прийшли Увійшли в Царство Боже
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1) 2 Тим. 1:8,12; 4:5; Рим. 1:16; 2 Кор. 12:10; Пс.
118(119):46 – будь пильним, не соромся свідчення,
страждай за Євангелію.

2) Тит. 1:13; 2:14�15; 2 Тим. 4:2 – будь ревним і смі�
ливим свідком.

3) Мт. 28:19�20; Мр. 16:15 – іди і всім (усьому сві�
тові) розповідай про Христа.

4) Дії 5:19�21; Єр. 20:9; 1 Петр. 3:15; Пс. 70(71):15:
Іс. 62:6�7 – будь слухняним свідком і розповідай про
Христа безперестанку.

5) Ів. 14:16�18; 15:26�27; Дії 1:8; 5:32; 15:8 – свід�
куючи, будь сповнений Духа Святого.

6) Ів. 15:27; 2 Кор. 4:13�14; Пс. 65(66):16 – будь іс�
тинно віруючою людиною.

За будь якої можливості кожен християнин пови�
нен бути свідком Христа, сповідуючи Його своїми
устами і своїм життям. У кому є Дух Святий (Дух іс�
тини, що свідчить про Ісуса), той обов’язково звіща�
тиме Добру Звістку.

Практичне застосування

❖ Нехай молоді люди визначать, які з завдань
євангецізаційної діяльності правильні, а які ні:

✓ вчити бути слухняними заповідям Христа;
✓ примирити людину з Богом;
✓ намагатися підняти духовний рівень народу

через євангелізацію;
✓ домогти людям прийняти волю Божу в своє

життя;
✓ вирушити у місіонерську подорож заради задо�

волення, прагнучи позбутися нудьги та домашніх
проблем;

✓ щоб зростити в собі любов і співчуття до людей,
що гинуть у власних гріхах;

✓ вчити людей справжнього братерства.
❖ Розділіть учасників на групи і запишіть на дош�

ці і в робочих зошитах план, який допоможе їм бла�
говістити:

✧ 1 Кор. 9:22; Еф. 4:32 – зустрічатися з людьми;
✧ Ів. 3:16�18; 12:32 – підбадьорюватися думкою

про Христа, Який хоче, щоб усі були спасенними;
✧ Лк. 19:10 – бути ініціативним;
✧ Ів. 4:20,25�26 – виявляти спільні інтереси;
✧ Дії 8:26�39; Ів. 4:3�7 – молитися за Божу присут�

ність;

✧ 1 Петр. 1:23; Фил. 2:16; Іс. 55:10�13 – свідчення
має базуватися на Слові Божому;

✧ 2 Тим. 1:8; Об. 11:7; Ів. 3:28 – нести своє особи�
сте свідчення;

✧ Як. 1:21�27 – свідчити власними ділами, життям.
Молодь повинна прийти до висновку, що Єванге�

лія спасіння може бути переконливою тільки тоді,
коли це переконання є в Дусі Святому і в Його силі.
І якщо їхнє життя довірене Богові, то, сповнені си�
лою Духа Святого, вони зможуть переконувати лю�
дей в необхідності жити у Христі. І для того вони по�
винні використати будь�яку можливість або створи�
ти можливість для свідчення про Ісуса Христа, Який
був розп’ятий, воскрес і знову прийде. Це може ста�
тися вдома, на роботі, в транспорті, на вулиці, під
час дискусії, на спілкуванні тощо.

� Які методи переконання серед людей, з якими ви
спілкуєтеся, є найбільш ефективними?

� Яку оцінку ви дали б своїй діяльності у цій сфері?
� Що, на вашу думку, потрібно робити краще?
� Якої допомоги ви потребуєте?
Дайте зрозуміти присутнім, що ви готові допомог�

ти їм з літературою, молитовно їх підтримати в єван�
гелізації...

Кожен із нас повинен пам’ятати, що ми є прикла�
дом людей, що навколо нас. Чи не посоромиться
нас Христос, коли прийде за Своєю Церквою? Чи не
скаже Він нам: «лінивий рабе»? Чи можемо ми ска�
зати, що любимо людей так, як полюбив весь світ
Сам Бог: «...що дав Сина Свого Однородженого,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав
життя вічне»?

Свідчіть людям своїм життям, і ваші переконання
про Царство Боже будуть їм зрозуміліші.

Молитва

Прославте Бога, тому що Він наш Цар.
Подякуйте Йому за те, що Своє Царство Він явив у

Ісусі Христі, Господі нашому, Якому будуть належати
всі «царства світу», а також за те, що Ісус приготу�
вав місце для всіх, хто любить Його.

Попросіть у Бога мудрості, щоб Він дав вам побачити
тих людей, яких ви повинні «переконати» прийти на
«вечерю» – адже цього хоче наш Господь Ісус Христос.
Ці люди чекають на вас, вони потребують Спасителя.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Євангелію від Луки 17:11�19, зробіть
необхідні позначки.

Прочитайте паралельні місця (Мт. 8:2�3), а також
свідчення про ознаки прокази і закони, що її стосу�
валися (Лев. 13:45�46; 14:1�32).

Опрацюйте місця Святого Письма, з якими ви бу�
дете працювати в групі.

Підготуйте анкету до 3�ї вправи (розмножте на
кожного учня).

Подумайте, що саме вам Бог хоче сказати через
біблійну істину цього уроку.

Принесіть на урок фотокартку або малюнок синиці.

Розбір ключового вірша уроку

Бог бажає, щоб кожна людина була вдячною Йому за
все. Бога засмучує, якщо людина, яка одержує милості
і благословення від Нього, залишається невдячною.

Історична довідка, біблійний словник

Йдучи до Єрусалима, Ісус з учнями проходив
повз Самарію. Юдеї вважали негідним спілкувати�
ся з самарянами, бо тих знали як ідолопоклонни�
ків. Дорогою Ісусу зустрілися хворі на проказу. Ці
«ритуально нечисті» люди, що страждали він най�
страшнішої хвороби, живі мерці, привернули до
себе увагу Христа. Вони мали сміливість кричати:
«Ісусе, Наставнику, – змилуйсь над нами!». Той,
хто не бажає прийти до Христа, не має надії, але ці
10 благали про помилування. Христос, люблячий
Господь, допомагає тим, хто кличе Його на допо�
могу. Але де ж вдячність? Хто з 10 прийшов подя�
кувати Господу за зцілення? Самарянин! Віра його
була на спасіння.

Подяка – у Біблії дієслово «дякувати» – одне з
ключових слів, пов’язаних з поняттями «милість»,
«благодать». Дякувати – означає відповідати на дії
Бога в житті людини (на створення світу та людей,
забезпечення тіла та душі дарами). Так само люди�
на повинна відповідати вдячністю і на Господню

доброту, яка виявляється, перш за все, в милосер�
ді до грішника. Дякувати – висловлювати подяку
тому, хто вчинив добро.

Проказа – захворювання шкіри. В Лев. 13 містять�
ся докладні розпорядження, яких необхідно дотри�
муватись при встановленні діагнозу цієї хвороби.
Підозра на захворювання проказою виникає при по�
яві пухлини, висипів або білих плям на шкірі (вірш
2). Проказа може розвиватися з наривів (вірш 18)
або опіків. Іноді вона може відразу вразити все тіло
хворого (Чис. 12:10; 2 Цар. 5:27). Волоски на тілі
стають білими (Лев. 13:3,10,20,25), на голові та бо�
роді вони стають тонкими і набувають золотисто�
жовтого відтінку (вірш 30). Інколи на вражених міс�
цях виступає «живе м’ясо», але ця рана, однак, мо�
же затягтися (вірш 16). Коли висипами вкривалися
великі частини тіла або все тіло, то казали, що лю�
дина вкрилася проказою, «як снігом» (Вих. 4:6; Чис.
12:10; 2 Цар. 5:27).

Прагнення ізраїльтян, будь що уникнути прокази
пояснюється тим, що хворий на весь час хвороби
вважався нечистим за юдейським Законом (вірш 3)
і тому ізолювався від суспільства і усувався від уча�
сті в богослужінні. Ізоляція хворого на проказу від
суспільства мала, перш за все, релігійну причину
(вважалось, що нечистота передається через дотик,
див. Лев. 15:4�12). Тих, хто захворів, не допускали
до стану (Лев. 13:46; Чис. 5:2; 12:14); пізніше вони
жили за міськими воротами. Прокажений повинен
був носити розірваний одяг, ходити з непокритою
головою, бути закритим «по вуста» та при появі кри�
чати: «Нечистий, нечистий!» (Лев. 13:45). Зцілення
від прокази розглядалося як очищення (2 Цар.
5:10,14; Мт. 10:8; Мр. 1:40�42; Лк. 4:27). Той, хто
одужав, повинен був показатися священику і прине�
сти особливу жертву (Лев. 14:1�32; Мр. 1:44).

Самарія – область (Лк. 17:11; Дії 15:3), яка разом з
Юдеєю, а пізніше і з Галілеєю (Дії 9:31), утворювала
римську провінцію Палестину.

Самаряни – народ, який виник у результаті змі�
шання євреїв з переселенцями з різних областей

УРОК 

26
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були вдячними

Ключовий вірш: «Ісус же промовив у відповідь: “Чи не десять очистилось, – а дев’ять же де?
Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця?”» (Лк. 17:17$18)

Мета: молоді люди повинні знати, що завжди потрібно дякувати Богові і людям за вчинене ними
добро

Біблійна основа: Лк. 17:11$19

ВДЯЧНІСТЬ
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асирійської імперії, що заселили міста Самарії. По�
клонялись ідолам і Богу, юдеї вважали їх язичника�
ми і не спілкувалися з ними.

Біблійна тема уроку
Вступ

Покажіть фотокартку або малюнок синиці і розка�
жіть про те, як синиця може бути для нас прикладом
вдячності.

Коли в житті людини
все складається
добре, легко бути
в доброму на�
строї, легко дяку�
вати. Але коли
незгоди одна за
другою звалюються на тебе,
коли ти самотній і нема кому
простягти руки... кому і
за що дякувати?!

Взимку холодно, 
похмурі хмари затягли небосхил, сніг мете у вік�
на, бушує віхола, і раптом крізь цей морок та завію
проривається ніжний дзвінкий спів маленької си�
нички. Ніби хтось б’є кришталевою паличкою по
дзвіночку: «Дінь�дінь, цвірінь�цвірінь». Що спонукає
цю сміливу крихітку співати в негоду? Прислухайся,
і в її співі ти почуєш подяку за життя, за рух.

Співати взимку, не зважаючи на мороз, хіба це не
подвиг? Адже температура тільця маленької пташки
увесь час знижується. Ні, вона ніби всім своїм
єством дякує Творцеві за життя. Чому у цієї крихітки
не повчитися нам і не бути вдячними за все: за ра�
дість і горе, за щастя і біди, повчитися радісно співа�
ти, незважаючи на життєві негаразди?

Робота над темою

● Завдання № 1
Прочитайте з групою Євангелію від Луки 17:11�19

(нехай молоді люди прочитають кожен по віршу).
� Що, згідно з Лев. 13:45�46, повинен робити хворий на

проказу?
Жити поза станом, окремо, бо він нечистий.
� Як хвора на проказу людина повинна була повідо�

мляти навколишніх про свою появу?
Сповіщала криком: «Нечистий!»
� Де зустрілися хворі на проказу з Ісусом?
� Що являла собою Самарія?
Область, населену людьми, з якими юдеї не спіл�

кувалися. Вони не підтримували контакти з самаря�
нами, вважаючи їх ідолопоклонниками, не гідними
того, щоб увійти в число «обраного народу».

� На які слова, на вашу думку, звернув увагу Ісус?
Наставник – володар (сучасний переклад), зми�

луйся над нами. Хворі на проказу називають Ісуса
Володарем.

� Яким чином Ісус зцілив їх?

Він зцілив їх не наближаючись і повелів показа�
тися священикам, бо саме священики повинні були
визнати їх ритуально чистими (див. Лев. 14:1�32).

� На що в поведінці одного зі зцілених, звернув увагу
Ісус Христос?

Як ви думаєте, чому решта дев’ять чоловік не
прийшли подякувати Ісусові?

� Чого від них чекав Господь?
� На що звертає увагу Ісус в першу чергу: на зцілення

від прокази чи на спасіння душі?
В історії про 10 прокажених потрібно звертати ува�

гу не тільки на зовнішнє, але й на
більш глибоке значення. Адже в то�

му, що дев’ять інших не поверну�
лися подякувати Христу, бачимо

символічне неприйняття Його ізра�
їльським народом, який ішов до

Христа за зціленням, їжею, чудесами,
але визнати в Ньому Месію не захотів.

А самарянин «припав обличчям до ніг»
Христа (так вклонялися тільки перед

Богом та перед царями) і вклонився
Йому як той, хто двічі був відкинутий. І

саме він одержав милість від Бога, саме
йому були сказані дивні слова: «твоя віра

спасла тебе!».
Для Бога важливо, щоб ми дякували Йому за бла�

гословення, які отримуємо. Часто ми забуваємо дя�
кувати Богові за звичайні та незвичайні благосло�
вення, які він нам посилає.

Ця історія вчить нас вдячності. Бути вдячним не�
важко. Головне – захотіти.

● Завдання № 2
Розділіть групу на 3 команди. Роздайте заздале�

гідь підготовлені вірші зі Святого Письма для дослі�
дження питання: «Хто для нас є основним прикла4
дом вдячності»? Висновки запишіть на дошці.

1) Ів. 11:41 – Христос за все дякував Богові.
2) Ів. 19:26�27 – був вдячний своїм батькам; турбу�

вався про матір.
3) Мр. 7:10�13 – навчав людей шанувати і турбува�

тися про батьків.
4) Лк. 7:36�50 – був вдячний жінці, яка намастила

Його.
Наш Господь Ісус Христос, як людина, мав вдячне

серце.
Нам необхідно усвідомлювати, що якщо наш Гос�

подь показав приклад вдячності, коли жив на землі,
то й нам, Його послідовникам, потрібно бути при�
кладом для оточуючих.

● Завдання № 3
Роздайте анкети, які допоможуть вашій групі пере�

вірити, наскільки вони вміють бути вдячними.
Ця анкета допоможе їм і вам з’ясувати, чи є у вас

така риса характеру, як вдячність. А також, що
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необхідно робити, щоб розвивати в собі цю здат�
ність бути вдячним Богу.

Якщо в підсумку у вас вийде більше відповідей
«часто», то ви, цілком імовірно, вмієте бути вдяч�
ним. Однак, вам багато чому ще треба навчитися,
дивлячись на Господа.

Хвала і подяка приємні Богу і приносять Йому
радість. Вони – основа нашої молитви, природній
відгук на благодіяння Господа. Вдячність повинна
бути безкорисливою дією, це перш за все, природ�
не бажання у відповідь на окремі діяння. Це усві�
домлення того, що без Бога і Його милості ми не
досягнемо нічого. Хвала – це спів маленької си�
нички в люту холоднечу. Хвала – це складова ча�
стина вдячності. Коротке «дякую» – це і є вдяч�
ність, і похвала.

● Завдання № 4
З наведених нижче віршів Святого Письма нехай

учасники заняття визначать, кому і за що ми повин�
ні бути вдячні (висновки запишіть на дошці).

✓ Мр. 7:10�13;
✓ 1 Кор. 16:15�16;
✓ 1 Сол. 5:12�13,18;
✓ 2 Сол. 2:13;
Навколо нас є стільки людей, з якими нам дово�

диться мати якісь контакти: це батьки, родичі, друзі,
пастори, колеги, вчителі, начальники, брати і сестри
по вірі, громадянська влада і багато інших! І кожен з
них колись щось робив для нас. Чи були ми тоді їм
вдячні? Якщо ні, то це можна виправити. І для цього
можуть бути використані будь�які засоби: відправте
листівку, подзвоніть по телефону, зробіть невелич�
кий подарунок або просто посміхніться. Приємна

посмішка може стати для когось чудовим подарун�
ком вдячності.

Практичне застосування

Молоді люди повинні усвідомити, що подяка по�
винна бути невід’ємною частиною наших молитов.
Як ми можемо розвивати в собі почуття вдячності?

❖ Перш за все ми повинні бути вдячними за чудо�
вий дар спасіння у Христі Ісусі. І якщо ми дійсно доб�
ре знаємо нашого Бога, то ні одна з Його дій не по�
винна залишитися без вдячної відповіді, без хвали
вуст, без молитви подяки!

Навчіться бути вдячними!
❖ Дякуйте за життя, «хліб насущний», за мирне

небо над головою, за Божі благословення.
❖ Починайте і закінчуйте день молитвою подяки

Богові.
❖ Записуйте свої молитовні прохання до Бога, а

потім переглядайте ці записи і дякуйте Богові за
одержані відповіді на конкретні прохання.

Наприклад:
� фізичне здоров’я;
� задоволення матеріальних потреб;
� можливість служіння.
❖ Дякуйте за все, що відбувається у твоєму житті.
❖ Дякуйте (усно чи письмово) людям, яких Бог

використав для тебе.

Молитва

Прославте Бога, бо Він наш Творець.
Подякуйте Йому за все, що Він зробив для вас. Та�

кож дякуйте за проблеми, випробування, які є у вас.
Просіть Бога, щоб ви ніколи не забували бути

вдячними Йому і усім тим, хто молиться за вас.

Зрідка Часто Завжди

Я дякую Богові за Його допомогу в труднощах

Записую в молитовному щоденнику подяки Господу за Його відповіді

Вдячний(на) Богу за все

Ділюся з іншими, розповідаючи про Божу допомогу

Дякую Богові за Його дії в моєму житті через земну владу і начальства

Дякую тим людям, які мені допомогли

Анкета (Завдання № 3)
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Почитайте Євангелію від Луки 19:11�27, а також
від Матвія 25:14�30.

У кінці уроку є малюнок пазлів «Духовні дари».
Збільшіть їх до формату А3, наклейте на цупкий па�
пір або картон і розріжте.

Попередньо опрацюйте всі запропоновані поси�
лання Святого Письма, щоб ви могли добре володі�
ти ними на уроці; особливо приділіть увагу таким
місцям: Рим. 12; 1 Кор. 12; Еф. 4; 1 Петр. 4, де йде
мова про дари.

Випишіть вірші Св. Письма для роботи в підгрупах.

Розбір ключового вірша уроку

Щоб володіти більшим, необхідно бути вірним у
«малому». Проаналізуйте і своє служіння тим даром,
який дав вам Господь. Чи відповідально ви ставите�
ся до свого служіння, що вам необхідно покращити?
Моліться за благословення цього уроку, щоб він
став допомогою для вашої групи.

Історична довідка, біблійний словник

Біблія вчить, що Святий Дух дає духовні дари тіль�
ки віруючим з метою служіння в християнській об�
щині. Кожен віруючий має, як мінімум, один духов�
ний дар. Усім потрібно розкривати свої дари і засто�
совувати їх для служіння.

Християни Нового Заповіту мали по декілька ду�
ховних дарів. Степан, наприклад, мав такі дари: дар
слова мудрості, дар служіння і дар євангеліста (Дії 6�
7 розд.). Багато інших християн також володіли
кількома дарами (Варнава – дар благодійності та
благовісника – Дії 4:33�37; 11:20�30). Поєднання різ�
них дарів може бути корисним для служіння, яке бу�
де звершувати християнин.

Духовні дари і природні таланти багато в чому схо�
жі, але важливо те, що духовні дари служать для збу�
дування Церкви і просувають вперед справу Христа.
Усі здібності – від Бога, але духовні дари – це ті, які

призначені для завдань Церкви. Той духовний дар,
який дається нам Духом Святим, ми повинні «вклада�
ти у справу», тобто служити ним для блага інших та
Церкви. Господь дає духовні дари всім без винятку,
але якщо ми не використаємо їх, то Бог відніме у нас
(як у притчі про 10 мін) і дасть тому, хто зуміє викори�
стати ці дари і примножити Царство Боже. Природні
таланти можуть стати і духовними дарами, якщо вони
використовуються для Бога і збудування Церкви.

Духовний дар – це особлива здатність, яка дається
кожному віруючому Духом Святим, Який закликає і
озброює членів церкви по�особливому служити Ісу�
су Христу і Його Церкві.

Невір’я – один із гріхів; саме він став причиною
бездіяльності раба. Раб, напевно, не чекав і не вірив
у повернення господаря, тому й не трудився. Наш
Господь – на небесах, але Він повернеться, як і обі�
цяв. Ми повинні працювати і використовувати ті да�
ри, які Він нам дав. А інакше ми будемо посоромле�
ні. Нагорода відповідає виявленій вірності.

Міна – в часи Нового Заповіту – одна з найбільших
грошових одиниць. Вона дорівнює 100 драхмам. Це
відповідає приблизно тримісячному заробіткові по�
денника. Визначити сьогоднішню вартість міни досить
важко, оскільки відсутні свідчення про її купівельну
спроможність.

Талант – грошова одиниця і міра ваги в давнину,
дорівнює 3000 шеклів – від 33, 510 кг до 36, 000 кг
(Вих. 38:25�26). Це слово тільки завдяки притчі Спа�
сителя (Мт. 25:14�30) набуло сучасного значення –
дар, здібність.

Алегорія в притчі про міни: людина високого ро�
ду – Ісус, громадяни – духовні вожді Ізраїля, слуги –
вірні люди.

Біблійна тема уроку
Вступ

Роздайте кожному по 2�4 деталі пазлів «Духовні
дари». Усією групою складіть із окремих частин
картину.

УРОК 

27
Біблійна істина: Біблія вчить, що Бог дав кожному з нас Свій дар, за який ми

несемо відповідальність перед Ним

Ключовий вірш: «Говорю$бо я вам: “Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, –
забереться від нього і те, що він має”» (Лк. 19:26)

Мета: визначити свої духовні дари і природні таланти, щоб використовувати їх для слави Божої, 
і служити ними людям, що нас оточують

Біблійна основа: Лк. 19:11$27

ДУХОВНІ ДАРИ 
І ПРИРОДНІ ТАЛАНТИ
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Запитайте учнів, який з цих пазлів найважливіший,
і вислухайте відповіді.

Кожен окремо вони нічого не означають, але,
склавши їх разом, ми можемо побачити чудову кар�
тину!

Підбиваючи підсумок, скажіть: кожному із нас
Господь довіряє свій дар. Комусь бути вчителем,
комусь – молитовником, комусь – благовісником,
комусь – роздавачем і так далі. Господь дає кожно�
му його силою. Сам по собі дар нічого не значить, і
тільки коли ми разом, виходить прекрасна картина
служіння в церкві, в групі, на євангелізаційних зі�
браннях тощо.

Робота над темою

● Завдання № 1
Дайте час (5 хв.) вашій групі, щоб перечитати ще

одну притчу про десять мін.
Тепер прочитайте її у ролях.
Дійові особи:
� автор;
� людина високого роду;
� 14й раб, який збільшив прибуток в 10 разів;
� 24й раб, який збільшив прибуток в 5 разів;
� 34й раб, який не приніс прибутку;
� громадяни (всі, хто не читає окремих ролей);
� присутні – 2 учасники.
Для порівняння: драхма дорівнювала 1 динарію; У

Мт. 22:19 динарій – монета, якою оплачується пода�
ток. Плата за 1 робочий день дорівнювала приблиз�
но 1 динарію і не була дуже високою. Значить, 1 мі�
на приблизно дорівнювала платні поденника (люди�
ни, яка одержує плату поденно) за три місяці робо�
ти. А це вже немала сума.

На дошці запишіть:
«У Новому Заповіті міна – найбільш вартісна моне�

та, ціна якої дорівнює 100 драхмам. 1 міна дорівнює
платі поденника за 3 місяці роботи».

� Чому Ісус розповідає цю притчу саме після навер�
нення Закхея?

� Кого ви побачили у символічних образах?
� Який зміст приховано у цій притчі?
По�перше, вона входить до циклу притч про Цар�

ство Небесне. Невипадково Ісус поєднав цю притчу
із спасінням Закхея і словами: «Сьогодні на дім цей
спасіння прийшло... Син�бо Людський прийшов,
щоб знайти та спасти, що загинуло!» За учнями, Ісу�
сом та Закхеєм пішло багато людей, саме вони й на�
рікали, що Ісус зайшов у дім грішної людини. Їх бу�
ло багато, вони були народом Божим. Цей народ не
був вільним від відповідальності перед Господом, і
якщо не навернеться до Нього, то буде покараний
(Лк. 19:14 і 19:27). Так, ці люди бажали поновлення
Царства Ізраїлевого, але Самого Месію не бажали
приймати. Вони прагнули миттєвого звільнення від
римського ярма і чекали царя�визволителя. В Ісусі
вони шукали зовсім іншого визволителя – визволи�

теля не душі, а тіла. Тому й ходили за ним натовпом,
тому й стояли біля воріт дому Закхея.

По�друге, кожному своєму учневі Господь дав ті чи
інші здібності (дари). Причому Він нікого не образив,
усім десятьом дав по міні, але відповідно до цих
здібностей були покладені і відповідні обов’язки.

� Що потрібно було зробити рабам, які одержали
міни?

� Що робили слухняні раби? А ліниві?
� Давайте подумаємо, як це можна застосувати до ду�

ховних дарів?
� Яким був результат зусиль рабів?
� Яким чином був засуджений лінивий раб?
Слухняні раби були нагороджені господарем. Вони

одержали нагороду, відповідну до прибутку. Більше
того, раб, який мав 10 мін, одержав ще одну, тож йо�
го багатство примножилося.

Звичайно, під «мінами» ми можемо мати на увазі
ті духовні дари, які Господь дає кожній віруючій лю�
дині, і відповідальність у використанні їх дуже вели�
ка: «кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не
має, – забереться від нього і те, що він має». Звер�
ніть увагу, що міни забираються з причини лінощів і
відсутності бажання трудитися для Господа.

● Завдання № 2
Нехай група відповість на запитання.
� Визначте, що являють собою духовні дари (Рим. 12:3�

8; 1 Петр. 4:10�11; 1 Кор. 12:4�11,28; Еф. 4:7�16)?
� Хто дає ці дари?
� Навіщо вони даровані нам?
Духовні дари – це особливі здібності, які дарують�

ся Духом Святим кожному віруючому для служіння
Ісусу Христу і Його Церкві.

Дари духу – це засіб для духовного життя, це,
перш за все, божественний дар за Його милістю.

Кожен одержує свій дар – «свою міну». Одних
Бог поставив «за апостолів, одних за пророків, а
тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів»
(Еф. 4:11).

Апостол Петро ділить усі дари на дві групи: дари
слова – «коли хто говорить», і служіння – «коли хто
служить».

Дарами духовними наділяє членів церкви Святий
Дух «як Він хоче» (1 Кор. 12:11). Вибирати тут нема
можливості, не ми обираємо, а нам дається той чи
інший дар. Дивно, але згідно з 1 Кор. 12:29�30, всі не
можуть мати один і той самий дар, він дається не за
нашим бажанням, а за Божим призначенням.

Дух Святий дає духовні дари для того, щоб хри�
стияни могли служити один одному в Тілі Христовім
(1 Кор. 12:7; 1 Петр. 4:10) «на користь», а також згі�
дно з Еф. 4:11�16, для збудування Тіла Христового,
зростання його в єдності і вдосконаленні у Христі,
щоб прославився Бог.

Усі посилання повинні бути прочитані під час обго�
ворення.
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Практичне застосування
Повернемось до притчі про 10 мін. Які висновки

можна зробити?
✓ Господар дав кожному міну – Христос дає ду�

ховні дари віруючому через Духа Святого.
✓ Дар (міну) було дано кожному – духовні дари

даються всім без винятку.
✓ Міни є подарунком – духовний дар – це дар бла�

годаті Божої.
✓ Господар хоче, щоб кожен дар (міна) був вкла�

дений у справу, так як він призначений для викори�
стання на благо іншим.

✓ Кожен, хто все віддає Господу, той назад отри�
мує більше, ніж усі інші.

✓ Не допоможе людині навіть перебування в цер�
кві, якщо вона уявляє свого Господаря таким, яким
уявляв його лінивий раб.

Тепер, коли ми знаємо, наскільки важливий кожен
духовний дар у Церкві і те, як важливо використову�
вати його, що ж робити нам?

❖ Визнач для себе деякі моменти.
� Навіщо нам знати свої духовні дари?
� Який духовний дар є у мене?
❖ Як можна визначити свій духовний дар (з книги

«Познайте свои дары» – семінар�практикум з орга�
нізації нових церков, ЦХС, 1998 р.):

1. Досліджуйте відповідні місця Святого Письма
про дари (Рим. 12; 1 Кор. 12; Еф. 4; 1 Петр. 4).

2. Прийміть вірою, що вам дарований від Бога са�
ме цей дар; подякуйте Йому за нього.

3. Моліться за те, щоб цілком пізнати свій дар і ви�
користовувати його на благо.

4. Присвячуйте себе на служіння, використовуйте
свої дари в церкві.

5. Аналізуйте свої вчинки, розглядайте своє слу�
жіння, думайте над тим, що вдалось, а що ще потре�
бує покращення.

6. Прагніть знайти підтримку у більш досвідчених і
зрілих друзів�християн.

7. Розвивайте свій дар.

Молитва

Прославте Бога, тому що Він добрий і кожному да�
рував особливий дар.

Подякуйте Йому за довіру до нас, за здібності і мо�
жливості, які дані нам.

Попросіть у Бога прощення, якщо ви не викори�
стовували свої духовні дари і природні таланти для
Нього.

Попросіть у Нього мудрості правильно визначити,
у яких сферах діяльності потрібно служити і викори�
стовувати свої дари.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Почитайте Лк. 21:1�4 і Мр. 12:41�44. Вивчіть зміст
ключового вірша, уважно опрацюйте його.

Заздалегідь опрацюйте всі посилання на Святе
Письмо, які згадуються в уроці, щоб ви могли добре
володіти ними; запишіть посилання на окремих ли�
сточках паперу. В процесі роботи роздайте їх групам
для дослідження.

Для кожного християнина дуже важливим має бу�
ти питання матеріального служіння Господу. Цей вид
служіння, як і інші (молитва, спів, проповідь, вив�
чення Біблії, наставництво тощо), є виразом вдячно�
сті та послуху Богові. Розумне розпорядження гро�
шима – природна відповідь на Божі благословення в
житті християн.

Розбір ключового вірша уроку

Готовність допомогти і прагнення виявити ще�
дрість приємні Богові, навіть якщо цей дар невели�
кий через бідність того, хто дає. Не давайте грошей
з примусу. Якщо вам їх шкода, краще залиште собі.
Бог не потребує їх. Він любить того, хто дає з раді�
стю. Саме таку людину Він нагороджує.

Історична довідка, біблійний словник

Згідно з свідченнями Йосипа Флавія*, 13 скарб�
ниць (посудин форми рогу з вузькою верхньою і ши�
рокою нижньою частиною) були встановлені при
«дворі для жінок» у храмі Ірода для збору податків
на храм, а також для добровільних грошових і нату�
ральних приносин, призначених для богослужебних
потреб. Біля цих скарбниць проповідував Ісус (Ів.
8:20), саме там Він відзначив дар бідної вдови (Мр.
12:41�44; Лк. 21:1�4). Кожна посудина мала окреме
призначення: на дрова для спалення жертви, на фі�
міам для святилища, на утримання золотих посудин
та на інші потреби. Згідно з Талмудом, три рази на
рік ці пожертви переносились до скарбниці.

В епоху Нового Заповіту фарисеї розповсюдили
стягнення десятини на всі види доходу (Лк. 18:12),
навіть на трави, які використовувались як приправи
до їжі (Мт. 23:23; Лк. 11:42).

У книгах часів Старого Заповіту Йосип Флавій роз�
різняє десятину, яку віддають левитам (Чис. 18;
Повт. Зак. 12:19; 14:27�29), другу десятину («десяти�
на святині» – Повт. Зак. 12; 14:22�26) і десятину для
бідних (Повт. Зак. 14:26; 26 розд). І в Талмуді, і в
пізньоюдейській літературі говориться про три деся�
тини. Першу десятину (зерно та плоди) віддавали;
друга десятина залишалась у власника, і її потрібно
було використовувати під час святкових відвідин
Єрусалима; третя десятина («десятина для бідних»),
можливо, заміщала кожного третього року другу де�
сятину, але повної впевненості у цьому нема. Нас�
кільки ці приписи про дві і навіть три десятини вико�
нувалися практично, не відомо.

Лепта – найдрібніша мідна монета, відповідає 1/4
сучасної копійки, відповідно, пожертвування бідної
вдови складало всього лиш півкопійки.

Десятина – 1/10 частина від розміру або прибутку.
Десятина, як перворідне і первістки, була святинею
Господньою (Лев. 27:30). Люди, що віддавали ці
дари, були благословенні Богом (Повт. Зак. 28:1�14).

Лакмус – рослинна речовина, якою можна було
фарбувати. Її розчин в лужному середовищі забарв�
люється в синій колір, а в кислому – в червоний.
Лакмусовий папір (просочений розчином лакмусу,
завдяки чому змінює свій колір під дією кислот і лу�
гів) в переносному значенні – спосіб безпомилкової
перевірки кого/чого�небудь.

Скарбниця – ящик або посудина для пожертвувань
(Мр. 12:41), а також місце збереження скарбів
(2 Цар. 20:13; Мт. 13:52).

Біблійна тема уроку
Вступ

Почніть цей урок з гри «Експерти, що змінюються».

УРОК 

28
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми брали участь у матеріальному служінні

Ключовий вірш: «Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, – не в смутку й не з примусу, 
бо Бог любить того, хто з радістю дає!» (2 Кор. 9:7)

Мета: необхідно знати, як правильно використовувати фінанси і брати участь 
у матеріальному служінні

Біблійна основа: Лк. 21:1$4

МАТЕРІАЛЬНЕ 
СЛУЖІННЯ

* Йосип Флавій (близько 37�100) – єврейський історик і воєначальник. Автор праць «Юдейська війна», «Юдейські давності».
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Оберіть навмання 3�5 чоловік, вони стануть «екс�
пертами». Сьогодні ваші експерти – фінансові по�
радники. Вони авторитетно і аргументовано будуть
відповідати на запитання групи. Тема заняття: мате�
ріальне служіння. Через 3�5 хвилин змінюйте екс�
пертів. Поки всі не побувають у цій ролі. Ось при�
близний список запитань (але краще, якщо запитан�
ня складатимуть самі учасники гри).

� Чи можу я зароблені гроші витрачати на свій розсуд,
як мені заманеться?

� Перед ким я повинен(на) відповідати за свої ви�
трати?

� Якщо в мене маленька зарплата, чи обов’язково ме�
ні брати участь у матеріальному служінні і віддавати де�
сятину в церкву?

� Чи можу я сказати, що все, у тому числі й гроші, на�
лежать Богу?

Якщо названі вище запитання не прозвучать, по�
ставте їх ви.

Дискусію тримайте під контролем, але не проводь�
те її самі. Уважно вислухайте думку кожного, хто від�
повідає і ставить запитання (нерозумних запитань і
відповідей не буває, думка кожного цінна). Не під�
тримуйте жодну зі сторін, нехай кожна спробує від�
стояти свою думку.

Наприкінці дискусії не відповідайте на запитання, а
скажіть, що найважливіша і завжди правильна дум�
ка – Божа, і зверніться до біблійного аспекту мате�
ріального служіння.

Робота над темою

● Завдання № 1
Прочитайте з групою місце Святого Письма Лк.

21:1�4 і з’ясуйте, чому навчає ця історія.
� Чи піддав Ісус сумнівам дії вдови? Чому?
� Чому, маючи мало грошей, вдова все�таки взяла

участь у матеріальному служінні?
� Наскільки близько знаходився Ісус до скарб�

ниць?
� Чому Ісуса цікавили суми пожертвувань?
� Чому Ісус не зупинив вдову і не сказав їй: забери

ці гроші собі, адже ти така бідна?
� Як Ісус оцінив цей вчинок?
Зауважте, після яких слів Ісус звернув Свою увагу

на дії вдови. Вони пролунали після слів про «обкра�
дання вдів» книжниками, котрі були і вчителями За�
кону. Звичайно, їхні вчинки були великою спокусою
для людей.

Бідна вдова поклала в храмову скарбницю все, що
мала – 2 лепти. Звичайно, вона могла і виправда�
тись, щоб їх не віддавати. Адже вона бідна.

Чимало з нас не служать Богові матеріально, бо
вважають себе бідними. Ця жінка не побоялася від�
дати все за покликом свого серця; вона цілком дові�
рилась Господу. Тому питання не в кількості, хоч во�
на також важлива, а в тому, як людина служить: від
душевного зубожіння чи від душевного багатства.

У цій історії ми знаходимо повчальний зміст: дос�
коналий жертовний дар Богу. Бідна вдова повністю
довірилася Йому, знаючи, що Господь потурбується
про її потреби. Це взірець для нас.

� Чому Бог вмістив епізод з 2 лептами вдови у Пи�
сання?

Вмістивши цей епізод у Святому Письмі, Господь
хотів наголосити на важливості матеріального
служіння.

Розглядаючи поведінку Христа, хочеться сказати,
що Ісус спеціально спостерігав за тим, як хто жерт�
вує в храмі. Він знаходився досить близько до
скарбниці і бачив, хто скільки клав. Він був настіль�
ки близько, що побачив дві маленькі монетки вдови.
Ісус звернув увагу учнів на її вчинок, щоб підкресли�
ти важливість матеріального служіння та істинної
природи довіри Богові, виявленої в жертві.

Жертовність у цьому випадку, – це показник вну�
трішнього духовного рівня людини. Жертовне служін�
ня грошима – як лакмусовий папір – виявляє істинний
характер людини.

� Чи є важливим питання матеріального служіння Богу
в церкві? Чому?

� Кому, на вашу думку, належать усі зароблені вами
гроші (Йов 1:21)?

Підведіть групу до такого висновку: той, хто вва�
жає, що гроші – це тільки його заслуга, і він може
витрачати їх на власний розсуд, помиляється. Всяке
майно від Бога.

Біблійний підхід в управлінні грошима повинен ві�
дображати нашу любов до Бога, до Його праці, один
до одного.

� Згідно з Діями 20:35, скажіть, як треба ставитися до
матеріального служіння. Чому?

Якщо матеріальне служіння – тягар, де візьметься
благодать благословення? Якщо людина не дає на
справу Божу з радістю, щоб ширилась і розповсюд�
жувалася проповідь Євангелії, то цим вона «обкра�
дає», перш за все, Бога, а потім і себе.

� Чи потрібно віддавати десятину?
Причина, через яку християни дають десятину, –

біблійна заповідь.
� Чи скасував Ісус Христос цю заповідь в Новому За�

повіті?
Ні.
Зверніть увагу учнів на те, що сказав Ісус книжни�

кам і фарисеям, докоряючи їм у лицемірстві: «Горе
вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте де�
сятину із м’яти, і ганусу й кмину, але найважливіше
в Законі покинули: суд, милосердя та віру; це треба
робити, і того не кидати» (Мт. 23:23). Тут Ісус Хри�
стос нічого не сказав про скасування десятини. Він
навіть підбадьорив тих, хто дає, але одночасно по�
ставив умову: десятина повинна поєднуватись з
милосердям, розсудливістю та вірою.

Ісус Христос і в цьому служінні є для нас взір�
цем. Безсумнівно, Він Сам віддавав десятину. І це
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ми бачимо з такого факту: коли вороги намага�
лись обвинуватити Його у всіляких злочинах, то
ніде не зустрічаємо, що Ісуса обвинуватили в пору�
шенні закону про десятину (Мт. 22:21; Мр. 12:17;
Лк. 20:25).

● Завдання № 2
Із поданих віршів нехай учні визначать принципи

десятини (роздайте вірші для дослідження). Усі вис�
новки зафіксуйте.

1) Лев. 27:30; Мал. 3:8�10 – десятина належить
Господу, а не нам.

2) Чис. 18:21,24; Повт. Зак. 12:17�18; 14:22�29;
26:12 – відповідно до цих посилань, юдеї приносили
три десятини, які складали біля 23% щорічно.

3) Пр. 3:9; Вих. 13:11�15; Лев. 19:23�25; Чис. 18:12�
13 – приношення перших плодів.

4) Лев. 22:18�23; Чис. 15:3; Повт. Зак. 12:6, 17; Езд.
1:5�6; 1 Хр. 29:3,9 – десятина – перевірка любові до
Бога, вона повинна бути добровільною, радісною.

5) Повт. Зак. 14:23; Мал. 3:8�12; Мт. 6:33 – цінність
десятини полягала в тому, щоб людина навчилася
перше місце в житті віддавати Богу.

● Завдання № 3
Відкрийте Дії 20:35; Лк. 6:38; 14:12�14.
� Що мав на увазі Павло, кажучи «блаженніше давати,

ніж брати»? (Вислухайте і обговоріть відповіді).
Постійна участь у матеріальному служінні на спра�

ву Божу повинна стати невід’ємною частиною хри�
стиянського способу життя, адже все, що ми маємо,
дано нам за волею Божою і є Його особливим благо�
словенням. Добровільна, без примусу, участь у «по�
требах святих» є свідченням належного духовного
рівня християнина, а також того, що виконання волі
Божої означає для нього більше ніж гроші. Вона по�
винна розглядатись не як тягар чи обов’язок, а як
благословення. Адже Бог вірний у Своїй турботі про
нас і обов’язково задовольнить усі наші потреби.

Практичне застосування

Десятина нині, як і раніше, нагадує про наш борг
перед Богом. Десятиною Бог протягом життя постій�
но нагадує нам, що все належить Йому: гроші, зе�

мля, коштовності, все наше майно...і вчить нас бути
вдячними Йому.

Якщо ви щось хочете віддати Богові, зробіть це з
бажанням (добровільно), не чекаючи нічого нато�
мість. Але разом з тим вірте, що Бог у свій час бла�
гословить вас таким чином, яким Він вважає за
потрібне.

� Як навчитися «жертвувати», матеріально служити
Господу?

❖ Усвідомлюйте, що ви вкладаєте «свої гроші» в
Божу скарбницю і в розвиток Божої справи (Лк.
6:38; Мт. 6:19�21; 2 Кор. 9:8).

❖ Ваше приношення має бути жертовним. Важли�
во не скільки, а з яким серцем ви даєте (Лк. 21:1�4).

❖ Ваше приношення не обов’язково має залежати
від кількості коштів (Лк. 16:10).

❖ Розміри пожертви визначайте самі (Лк. 19:1�
2,5,8). Закхей сам так вирішив.

❖ Приношення має бути виявом любові до Бога і
до ближнього (2 Кор. 8:8; 9:7).

❖ Складіть план своїх пожертв (1 Кор. 16:2)
Подумайте, що ви зробите тепер.
Пам’ятайте: Божа нагорода не завжди приходить

до нас у такій формі, в якій ми чекаємо. Бог завжди
благословляє тих, хто жертвує для Нього час, гроші,
сили.

Молитва

Намагайтеся, щоб ваша молитва містила такі ва�
жливі складові як прославлення, подяка, прощення і
прохання.

Завершіть заняття молитвою прославлення Бога.
Подякуйте Йому за ті благодіяння, які Він посилає
нам. Дякуйте за те, що Він дав нам роботу, і цей труд
оплачується; за те, що Бог вчить нас бути щедрими і
бажає, щоби ми вміли правильно брати участь у ма�
теріальному служінні Йому. Дякуйте за можливість
матеріально служити справі Божій.

Просіть, щоб Бог позбавив вас жадібності і змінив
ставлення до цієї частини духовного ходіння перед
Ним. Моліть за те, щоб бачити тих, хто має потребу,
і допомагати їм, підтримувати.

Вирішіть у групі, як вам краще допомогти нужден�
ним братам і сестрам.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно вивчіть Євангелію від Луки 23:26�49; 24:1�35.
Щоб привернути увагу групи до біблійної теми,

скористайтеся наочністю, яка складається з таких
деталей: 3 серця однакового розміру, але різних
кольорів – білого, червоного і темного; хрест; фігур�
ка Ісуса Христа (з набору для фланелеграфа або
збільшена подана в посібнику); слово «Бог» напи�
шіть на хмарці; на невеликих смугах з картону чи
фланелі напишіть слова: гнів, заздрість, брехня,
крадіжки, вбивство, непослух, лінь, гордість, пере�
люб, сварки; чорна хмарка зі словом «смерть» і біла
зі словом «життя». Серця зробіть із фланелі, решту
фігур можна зробити з картону і прикріпити їх до
дошки за допомогою скотчу.

Потренуйтеся вдома перед дзеркалом, як викори�
стати цю наочність, щоб на занятті ви не збилися
(опис та малюнки дивіться в уроці).

Опрацюйте всі додаткові посилання Святого Пись�
ма, дані в уроці.

Вивчіть значення слів.

Розбір ключового вірша уроку

Християнин завжди повинен пам’ятати, що пере�
мога буде за ним, якщо в центрі його життя – вос�
креслий Ісус Христос.

Історична довідка, біблійний словник

Життя і смерть Ісуса Христа дає остаточне і повне
примирення людини з Богом. Як через Адама гріх
увійшов у світ, а через гріх і смерть, яка стала долею
всіх людей, тому що всі згрішили, так і через пра�
ведність Христа прийшло оправдання до життя для
всіх людей. Сам Бог, за Своїми великими любов’ю і
милосердям, звершив примирення (1 Ів. 4:10) і дару�
вав приреченим на смерть грішникам прощення грі�
хів та виправдання.

Розп’яття Ісуса – це знак того, що Він поніс про�
кляття Закону і гріха (Гал. 3:13).

Хрест – знаряддя страти в давнину – хрестоподіб�
на споруда, що стояла вертикально; на ній
розпинали засудженого на смерть; складав�
ся з дерев’яного стовпа вищого за людський

зріст, досить міцного, щоб витри�
мати вагу людського тіла, і попе�
речної перекладини (Мт. 27:32,
40,42; Мр. 15:21,30,32; Лк. 23:26; Ів.

19:17,19,25,31). Розп’яття на хресті було
«надзвичайно жорстокою і жахливою» стра�
тою (Цицерон), яку римляни перейняли у
карфагенян і застосовували до рабів та зло�
чинців з низьких верств суспільства (Гал.
3:13; Повт. Зак. 21:23). Лише в четвертому
столітті після смерті Ісуса хрест став симво�
лом християнської віри.

Дерево (інше позначення поняття хреста) – згідно
з юдейським законом, злочинця забивали до смерті
камінням, а потім його мертве тіло вивішували на
загальне споглядання на високому стовпі, а іноді

УРОК 

29
Біблійна істина: Біблія вчить, що Ісус був мертвий, але воскрес і живе повік

Ключовий вірш: «А коли налякались вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: 
“Чого ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут, бо воскрес!”» (Лк. 24:5$6)

Мета: молоді люди повинні знати, що Ісус Христос – Живий Бог, Він завжди поруч, і високо
цінувати Голгофську жертву Христа, пам’ятаючи ціну свого викуплення

Біблійна основа: Лк. 23:26$49; 24:1$35
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просто на дереві, яке було придатним  для цього
(Повт. Зак. 21:23; Гал. 3:13).

Воскресіння – одне з основних понять Біблії. У Пи�
санні сказано про посмертне відновлення людсько�
го життя в триєдинстві духу, душі та тіла. Новий За�
повіт використовує два терміни – «воскресити» та
«бути воскреслим» і застосовує їх, коли мова йде
про повернення до життя. «Воскресити» і «воскре�
сати» – два боки одного явища.

Біблійна тема уроку
Вступ

Використання наочних посібників.
Як вже було сказано, цей урок ми пропонуємо про�

вести використовуючи наочність. Під час розповіді
ви будете наклеювати на дошку фігурки (покладіть
їх перед собою долілиць).

1. Зверніться до молодих людей зі словами: як ви
вважаєте, чи можу я роздивитися, що у вас на серці?

Ви маєте рацію, це мені не під силу. Навіть при вели�
кому бажанні я не зможу побачити, що відбувається у
вашому серці чи в душі. Але є Той, Хто бачить і наші
думки, і наші серця, і наші бажання навіть перш, ніж
вони стали видимими. І не тільки бачить, але й знає
(Пс. 138(139):1�6). Перед Божими очами усе відкрито.

Що бачить Бог, дивлячись на людські серця?
Словами автора псалмів можна запитати і відпові�

сти так: «Господь дивиться з неба щоб побачити, чи
є там розумний, що Бога шукає... Нема...» (Пс.
13(14):2�3). Апостол Павло повторює: «як написано:
«Нема праведного ані одного...» (Рим. 3:10�12).
Кожна людина – чоловік, жінка, дитина – грішник.

2. Це темне серце (прикріпіть до дошки, під нього
має бути підкладене біле серце) відображає наше сер�
це з духовної точки зору. Це серце, переповнене грі�
хом (прикріпіть на нього написи «брехня», «крадіж�
ки», «вбивства», «гордість» тощо), воно «запаморо�
чилося» від гріховних звичок, бажань, учинків. І Бог
бачить його саме таким спотвореним, без зовнішніх
прикрас, тому що «все наге та відкрите перед очима
Його». Можливо, ви хочете заперечити, сказавши, що
ніколи не крали і не вбивали. Тоді скажіть, ви ніколи
не заздрили, завжди вірили в Бога і покладались тіль�
ки на Нього, завжди казали правду, ніколи не забува�
ли про обіцянки, які давали? Бог – святий, Він без�
грішний, Він твердо каже: «всі згрішили».

3. Бог – святий, а людина – грішна (повісьте в
правий куток дошки хмарку зі словом «Бог»). Бог
не терпить гріх, у святості нема спілкування з грі�
хом. Він повинен був нас відкинути, бо наше серце
переповнене гріхом, а в Біблії написано: «Бо запла�
та за гріх – смерть...» (Рим. 6:23).

4. «Заплата» означає справедливе покарання за
гріховне життя (прикріпіть під темним серцем хмар�
ку зі словом «смерть»).

Так, затьмарене гріхом серце заслуговує справед�
ливого покарання. Але Бог – не тільки суворий і

справедливий Суддя. Він є Богом любові та співчут�
тя. І хоча Бог ненавидить гріх, все ж таки Він любить
Своє творіння – людину. Він – наш Отець і створив
нас для Своєї слави і спілкування з Собою. У Бога
був особливий план – план спасіння людини від вла�
ди гріха і смерті. Бог, люблячи людину, посилає у
цей світ Сина Свого – Ісуса Христа, частину Себе,
щоб ми повірили в Його Голгофську жертву, яка мо�
же відкупити, і відновили взаємини з Творцем.

5. Ісус прийшов у світ і помер на хресті (прикладіть
хрест з червоної тканини або картону до дошки між
темним серцем і хмаркою зі словом «Бог»).

6. Усі гріхи цього світу, і наші з вами, Ісус взяв на
Себе: неправду, вбивства, сварки, лихослів’я, заз�
дрість, непослух і так далі (перекладіть усі написи з
серця на хрест). Тепер Він має померти, бо гріх над�
звичайно тяжкий. Суд над гріхами усього світу був
звершений на Голгофі. Ісус Христос помер, але Він
пішов на смерть добровільно. «Його ж ранами нас
уздоровлено!» – пише пророк Ісая (Іс. 53:5).

7. Він поніс вирок – смерть (переставте слово
«смерть» на хрест).

8. Христос помер, але смерті Він не підвладний,
вона не змогла утримати Його. Він переміг смерть!
Він воскрес! Лк. 24:5�6: «А коли налякались вони й
посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: “Чого
ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут,
бо воскрес! Пригадайте собі, як Він вам говорив, ко�
ли ще перебував в Галілеї”» (помістіть фігурку Ісуса
поруч з хрестом).

9. А що відбувається з нашим серцем? Ви вірите,
що Христос помер за вас і викупив ваші гріхи? Ви ві�
рите, що Він помер, щоб виправдати вас в очах Твор�
ця? Тоді, як свідчить Письмо: «... і кров Ісуса Христа,
Його Сина, очищує нас від усякого гріха» (1 Ів. 1:7)
(закрийте червоним серцем темне і зніміть їх, а біле
залишиться на дошці).

10. Завдяки вірі і прийняттю відкупної жертви Ісу�
са, ми оправдовуємося перед Богом і примиряємося
з Ним. Наш Господь – Живий Бог, Він завжди поруч,
Він готовий нам допомогти у будь�якій ситуації (при�
кріпіть фігурку Ісуса біля серця). Приймаючи Христа
вірою ми одержуємо Божий подарунок – життя віч�
не (повісьте хмарку зі словом «життя»).

У вас має вийти такий малюнок (дивіться нижче в
уроці).

Робота над темою

● Завдання № 1
Прочитайте Євангелію від Луки 23:26�24:35.
Нехай учні оберуть правильні відповіді:
1. Ісус помер на хресті, тому що:

а) Він став жертвою обставин;
б) Він став жертвою трагічної помилки;
в) гріх повинен бути засуджений;
г) Він не міг втекти від римських і юдейських

правителів;
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д) Ним керувала любов до людства.
2. Якби Ісус не помер на хресті:

а) ми були б безнадійно і назавжди втрачені;
б) нам був би вказаний інший настільки ж 

прийнятний шлях;
в) нам довелося б догоджати Богові ділами;
г) Бог прийняв би нас такими, які ми є, тому що

Він є любов;
д) ми не мали б такого близького спілкування

з Богом.
Поміркуйте з групою про значення хреста у житті

людини. Що це – символ, данина моді, амулет? Міль�
йони людей сьогодні говорять про те, що Ісус помер
за гріхи людини, але не розуміють, що це означає.
Для декого хрест – просто прикраса (ланцюжок з
хрестиком, золота сережка у вусі і так далі). Хто за
цим символом стоїть, багатьох людей не цікавить. А
саме на хресті звершувався суд над нами за наші грі�
хи. І покарання за них повинні були нести ми.

З наведених нижче місць Святого Письма визнач�
те, чому смерть Христа на хресті була необхідною.

✓ Вих. 34:7; 1 Петр. 1:16; Іс. 6:2�3; Об. 3:7; 4:8 –
Бог праведний і святий.

✓ Рим. 2:3�12;  3:19,26; 6:23; Йов 10:14 – гріх по�
винен бути осуджений.

� Якщо Христос помер на хресті за гріхи всього люд�
ства, то на чому повинна ґрунтуватись віра Його послі�
довників?

Разом з групою знайдіть відповідь, прочитавши Дії
2:24,32; 3:15,26; 4:12; 10:40.

● Завдання № 2
Молоді люди повинні визначити, на підставі чого

ми віримо у воскресіння Ісуса Христа (роздайте по�
силання для дослідження).

1) Пс. 15(16):10; 1 Кор. 15:4; Дії 13:35�37 – Він вос�
крес відповідно до Писання.

2) Мт. 12:39�40; 16:21; 27:63; Лк. 18:31�33 – Він
воскрес відповідно до Його особистих слів.

3) Рим. 1:3�4; Еф. 1:19�20 – Своїм воскресінням
Він довів, що все, що Він сказав і зробив, повністю
схвалюється Богом Отцем.

4) Мт. 27:64�28:4; Ів. 20:1�10; 1 Кор. 15:3�8 – не зва�
жаючи на сторожу, Він воскрес і залишив гробницю.

5) Рим. 4:25; Ів. 3:18; Дії 3:19 – Його воскресіння
підтверджує наше оправдання.

6) Фил. 3:10 – Він воскрес, виявивши силу Свого
воскресіння!

«Він живий!» – тільки два слова. Але ці слова ста�
ли для багатьох величезною втіхою в житті! Люди
приходять та відходять. Скільки їх пройшло перед

нашими очима – добрих, поганих... Про одних ми
час від часу згадуємо, інші ж давно забуті. Вони – як
свічки: загорілися на короткий час і згасли. Але наш
Господь і Спаситель живий! Він живий! Він – вічне
Сонце Правди. Від Нього лине світло для усього сві�
ту. «Він живий, щоб заступатися за нас» перед Не�
бесним Отцем. «Тому може Він завжди й спасати
тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він зав�
жди живий, щоб за них заступитись» (Євр. 7:25).

Практичне застосування

Нехай ця велика істина – «Христос воскрес» – вті�
шає кожну людину. Знаючи, що Христа немає в гроб�
ниці і між мертвими, ми повинні шукати Його в моли�
тві, в Слові Божому, в спілкуванні святих, в постійно�
му ходженні за Ним і в наполегливій праці для Нього.
Тоді перед нами постане живий і животворящий Хри�
стос. І ми усвідомимо, що Він посеред нас, ми буде�
мо відповідно себе поводити, розуміючи, що знахо�
димось у присутності Самого Бога.

� Що я повинен(на) зробити, знаючи, що мої друзі ще
не знають Спасителя і потребують прощення і вику�
плення?

✦ Запропонуйте вашій групі повторити історію за
допомогою наочності (нехай декілька учасників
зроблять це).

Молитва

Для молитви розділіть вашу групу на підгрупи по
2�3 учасники.

Нехай вони прославлять Бога і подякують Ісусові
за те, що Він зробив для них на хресті і за воскресін�
ня; попросять, щоб Він завжди був у їхньому домі і в
їхньому серці, щоб вони ніколи не забували, що Він
живий і знаходиться посеред нас, щоб підтримувати
в тяжкі хвилини. Заняття завершіть загальною мо�
литвою.

БОГ

ЖИТТЯ

«А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, 
а життя це – у Сині Його» (1 Ів. 5:11)
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Почитайте перших 5 розділів книги Дії Апостолів.
Уважно опрацюйте матеріал. Зверніть увагу на слова
апостола Петра про Святого Духа. Він розкриває бо�
жественність Святого Духа, кажучи: «...сатана твоє
серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду ска�
зав», «ти не людям неправду сказав, але Богові!».
Таким чином, він підкреслює єдиносущність Духа
Святого з Богом Отцем.

Чому Святий Дух так відреагував на неправду Ана�
нія та Сапфіри? Бог не хотів допустити того, щоб у
стосунках між християнами були присутні неправда,
лукавство та інтриги. Церква має бути збережена від
проникнення таких гріхів.

Біблія розкриває Божий погляд на неправду: «Уся�
ка неправда – то гріх». Чи може існувати «свята не�
правда» або «неправда для блага»? Звичайно ж, ні.

Зробіть відповідні висновки для себе: ви завжди
чесні в обіцянках, які даєте Богові та людям? Чому
вас, як вчителя, навчила ця історія?

Подумайте, як краще провести час молитви.

Розбір ключового вірша уроку

Перше, на що потрібно звернути увагу – христия�
нин повинен бути бездоганно чесним у всьому. Не іс�
нує «неправди для блага» або «неправди заради спа�
сіння», оскільки Писання абсолютно безапеляційно
заявляє: «усяка неправда – то гріх». Брехня робить
людину залежною від диявола, бо «він неправдомо�
вець і батько неправді» (Ів. 8:44). Апостол Павло за�
кликає усіх віруючих «відкинути... старого чоловіка»
і чинити відповідно до істини Слова Божого. Якщо ми
є членами Церкви, то, звичайно, ми і члени Тіла
Христового. Неправда та Істина несумісні.

Історична довідка, біблійний словник

Ті, хто увірував у Христа в першій християнській
громаді, були поєднані не лише духовними узами
(«мали серце одне і одну душу»), але й матеріаль�
ними. Перші християни мали усе спільне, вони роз�
продавали своє майно, а виручені кошти клали до

спільної скарбниці. Дивно, але серед них не було
нужденних, у всьому були однодумність та єдність
(Дії 2:42�47). Вони робили все це добровільно, і ко�
жен у першій християнській общині одержував за
потребою.

Йосип був названий Варнавою, що означає «син
потіхи» (Дії 4:37�36). Очевидно, він був м’який, спів�
чутливий за натурою і володів здатністю підтриму�
вати братів за вірою. Історія Ананія та Сапфіри ніби
протиставляється характеристиці Варнави. На відмі�
ну від нього це подружжя спільно вирішує прихова�
ти для себе частину доходу від продажу майна, вва�
жає за краще збрехати апостолам, ніж віддати усі
кошти. Зверніть увагу, їх ніхто не примушував жер�
твувати повною сумою, але вони хотіли, щоб інші
думали, що це подружжя віддало все.

Петро покладає відповідальність на Ананія, який
дозволив сатані вкласти в серце спокусу неправди.
Страшно те, що вони збрехали Святому Духу, під�
давшись ворожому навіюванню.

Йосип – прозваний Варнавою («син потіхи»). Він
був левитом, а за Законом левитам заборонялось
мати земельну власність. Напевно, Варнава володів
землею на Кріті, бо він був звідти родом. Варнава
продав земельну ділянку і поклав усі виручені кош�
ти «у ногах у апостолів». Цей випадок став добрим
прикладом для всіх оточуючих. І, як бачимо, Ананій
та Сапфіра, будучи достатньо забезпеченими людь�
ми, забажали також прославитися своєю «благодій�
ністю» та «духовністю» перед іншими християнами.

Поклав у ногах апостолів – приніс у церкву, віддав
свій дар Господу. Апостоли були загальновизнаними
представниками Самого Господа; віддаючи їм гроші,
віруючі не тільки брати участь у благодійності, але
своїми пожертвами вони визнавали Боже вище пра�
во на все, чим володіли. В общині була спільна каса,
якою керували апостоли.

Ананій та Сапфіра – подружжя, яке було вражене
смертю за те, що сказали неправду Духу Святому.

Неправда (брехня) – навмисне спотворення істи�
ни, свідоме перекручування правди, призначене для
того, щоб ввести когось в оману. Брехня може вия�

УРОК 

30
Біблійна істина: Бог наказує, щоб ми не казали неправди

Ключовий вірш: «Тому$то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, 
бо ми члени один для одного» (Еф. 4:25)

Мета: молоді люди повинні знати, що Бог наказує ніколи не казати неправди

Біблійна основа: Дії 5:1$11

УСЯКА НЕПРАВДА – ГРІХ
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влятись по�різному: обман, шахрайство, недотри�
мання клятви, неправдиве свідчення, наклеп.

Обман – формування неправдивого уявлення про
що�небудь.

Істина – те ж, що й правда, але в духовному розу�
мінні. У богослов’ї – дане Богом твердження, яке не
потребує доведення, незаперечне положення.

Сказати неправду Духу Святому – збрехати Богові,
адже Дух Святий є рівним Богу Отцю і Богу Сину.

Біблійна тема уроку
Вступ

Запропонуйте групі розглянути декілька ситуацій,
взятих з життя молоді. Хто б як вчинив, потрапивши
в таке становище? Нехай обґрунтують свій вибір.

● Ситуація 1
Ви працюєте продавцем у магазині сучасного одя�

гу. Наприкінці кварталу керівник робить вам незви�
чайну пропозицію. Вам зрозуміло, що він хоче ви�
правити своє матеріальне становище, притому і вас
обіцяє не залишати з «пустими руками». Для цього
він пропонує вам взяти на реалізацію товар по 500
гривень при первинній вартості 300 гривен. Шеф до�
вірливим тоном каже, що на ціннику потрібно напи�
сати 500, а у звіті можна поставити 400.

Що зробите ви:
а) погодитесь;
б) відмовитесь;
в) власна відповідь.
● Ситуація 2
Приватна фірма, в якій ви працюєте, розрахову�

ється за роботу погодинно. Хазяїн фірми не завжди
добросовісно і вчасно виплачує всім зарплату. Усі
ваші колеги вирішили дописати в облікову відомість
«липові» робочі години, щоб у такий нехитрий спо�
сіб компенсувати недоплачені гроші.

Як вчините ви:
а) погодитеся з думкою більшості;
б) відмовитесь;
в) власна відповідь.
● Ситуація 3
Знаючи про важливість матеріального служіння,

ви пообіцяли Господу чесно та ретельно брати у
ньому участь. Але, отримавши зарплату, ви заба�
жали купити собі якусь дуже «потрібну» вам на цей
момент річ (CD�плеєр, новий компакт�диск, модні
туфлі або кросівки, одяг або щось іще). У вашого
друга(подруги) вже є така річ, і ви дуже хочете її
мати теж. Ви усвідомлюєте, що на покупку підуть
усі зароблені гроші.

Ваші дії:
а) вчиню так, як пообіцяв(ла) Господу;
б) відкладу свою участь у матеріальному служінні

до наступного разу;
в) власна відповідь.
Тепер розгляньте біблійний погляд на проблему

«маленької» неправди.

Робота над темою
Відкрийте і прочитайте разом з групою Дії 5:1�11.

Наступні запитання допоможуть вам проаналізувати
уривок.

� Чому, на вашу думку, Ананій і Сапфіра вирішили про�
дати майно?

Закінчуючи 4 розділ Дій, Лука оповідає про Йо�
сипа і про його вчинок. Він продав свою земельну ді�
лянку, а виручені гроші приніс і «поклав у ногах у
апостолів». Йосип був левитом, а левитам забороня�
лося мати свою земельну власність (Чис. 18:20,24).
Але він таку мав, можливо, на острові Кріт, звідки
був родом, або, цілком імовірно, що записана у кни�
зі Чисел заборона вже не виконувалася. Це не так
важливо. Головним є його щирий вчинок, бажання
служити братам у церкві всім, що він мав. Йосип був
названий Варнавою («син потіхи»). Це не випадково.
Мабуть, він був людиною доброю, співчутливою. Лу�
ка, очевидно, вирішив підкреслити різницю між Вар�
навою і Ананієм із Сапфірою, оскільки 5 розділ по�
будований на протиставленні. Дріб’язкова заздрість
або бажання набути «нове ім’я», а можливо, і славу,
пошану, повагу в церкві – ось що могло спонукати
Ананія та Сапфіру до цього вчинку.

� Хто був ініціатором продажу маєтку?
Ніхто не забов’язував Ананія та Сапфіру продавати

маєток і віддати виручені гроші повністю. Продаж
майна не розповсюджувався на всіх християн того
часу. Напевно, це робили більш забезпечені люди,
які володіли землями та будинками. І коли виникала
гостра потреба, хтось із заможних людей продавав
частину свого майна або земельну ділянку.

Із Дій 5:1�2 видно, що ініціатором був чоловік –
Ананій. Але Сапфіра охоче погоджується з ним («з
відома дружини»). Радує така єдність і водночас за�
смучує, бо не на добрі вчинки вони мали згоду, а на
лихі. Обоє були однодумними для гріха! Виявляєть�
ся, маловір’я і скупість можуть об’єднувати.

� Як апостол Петро відреагував на вчинок Ананія?
Петро відкриває істину рішуче, подібно до того, як

хірург розтинає нарив: «Ананію, чого сатана твоє сер�
це наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та
присвоїв із заплати за землю?» Він відкриває усім,
що Святий Дух – Бог, Він – єдиносущий Отцю і Сину,
а це означає, що Ананій сказав неправду Богові.

� У чому полягав гріх, у якому обвинуватили Ананія та
Сапфіру?

Перш за все – неправда, сказана Богові. Поклавши
гроші у ногах апостолів, подружжя сказало, що це всі
гроші, які вони одержали, продавши маєток. Їх ніхто
не зобов’язував віддавати все, що вони отримали.
Присвоєння грошей Ананієм було свідомим, більше
того, вони змовились із Сапфірою і привели цей
план у дію. Страшною є не лише їхня корисливість,
але й усвідомлена, навмисна брехня. Вони з умислом
сказали неправду, вирішивши показати, ніби�то вони
турбуються про бідних і незаможних братів.
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� Яким був наслідок їхньої брехні?
Наслідок їхньої неправди – смерть. Гріх був пока�

раний суворо. Ананій упав без дихання. У Сапфіри,
хоча вона нічого не знала про смерть чоловіка, була
можливість покаятись у своїй неправді, але вона чи�
нить так само. Петро, бачачи неміч Сапфіри, питає її,
ніби даючи шанс для покаяння. Але вона, навмисно
збрехавши, карається смертю.

� У чому була відмінність між вчинком Варнави і вчин�
ком Ананія і Сапфіри?

Вчинок Варнави був природнім. Він віддає від ду�
шевної щедрості. Дії Ананія та Сапфіри були сповне�
ними прихованого наміру, користолюбства, неправди.

� Чому Бог так суворо покарав цих чоловіка та дружи�
ну?

Напевно, духовне життя цієї подружньої пари не
відрізнялось чистотою. Ананій та Сапфіра, хоча й вхо�
дили до числа християн першої церкви, але були
людьми, вчинки яких вказували на їхню невідроджен�
ність. Молода церква переживала у ті дні особливе
піднесення: усі, хто увірував, були разом, любов Хри�
стова горіла в їхніх серцях, вони були єдиними у всьо�
му: «люди, що увірували мали серце одне й одну ду�
шу», все у них було спільним, ніхто ні в чому не мав
нестатку. Ананій та Сапфіра, мабуть, захоплені цим
одухотворенням – бо «...Хто мав поле чи дім, прода�
вали, і заплату за продаж приносили» до апостолів –
вирішили вчинити так само. Але дух сріблолюбства
виявився сильнішим, їм стало шкода жертвувати.

Пожертвування в церкві не було примусове, по�
дружжя було вільним у використанні коштів. Головне
– бути чесним і відверто чинити перед Богом і перед
общиною. Ананій та Сапфіра не розкаялись. Вони ба�
чили, що Бог відкрив Петрові правду, але відповіли
неправдою. Бог покарав гріх: Ананій і Сапфіра по�
мерли. Тяжкість покарання відповідала провині, вони
збрехали не людям, але Богові – Духу Святому.

� Чому необхідно було покарати Ананія та Сапфіру та�
ким чином?

Церква з самого початку свого існування повинна
була ґрунтуватись на правді. Гріх неправди, обману,
корисливості і лицемірства не повинен був вкрада�
тись у неї і мав бути покараний. Коли помер Ананій,
всі, хто чув його розмову з Петром, були охоплені
страхом, але коли збрехала Святому Духу Сапфіра і
померла, то «обгорнув страх великий всю Церкву».
Це був необхідний дисциплінарний захід, щоб усі
зрозуміли: Бог не терпить гріха в Своїй церкві, Він
святий, Він діє в ній і очищає її від гріха. Бог наказує,
щоб ми не говорили неправди один одному.

Розділіться на три підгрупи. Дайте кожній завдан�
ня. Потім вислухайте і обговоріть відповіді кожної
підгрупи.

● Завдання № 1
� Визначте, що таке неправда, обман. Як Біблія розкри�

ває Божий погляд на неправду?

Зачитайте пояснення слів «неправда», «обман» зі
словника. Як думає ваша група, чи можлива неправда
«для спасіння» (її ще називають «свята неправда»)?

Нехай кожен висловить свою думку.
«Свята неправда» – та, яка оправдовується необ�

хідністю, добрими намірами.
Прочитайте 1 Ів. 5:17.
Що робити тепер, коли ми знаємо, що «усяка не�

правда – то гріх»? Чи існує поняття «неправди для
спасіння» чи «для блага»?

Дайте можливість кожному висловитись і підве�
діть до висновка: звичайно ж, ні. Бог бачить неправ�
ду. Для Бога немає маленької або великої, для Бога
«усяка неправда» – гріх.

Бог і гріх не можуть бути поєднані. Це бажали зро�
бити Ананій і Сапфіра, а який результат?

● Завдання № 2
� Як Бог ставиться до обману, неправди і брехні?
Посилання для дослідження з передбачуваними

відповідями:
1) Пр. 6:16�19; 12:22; Зах. 8:17; Рим. 1:18 (Бог не�

навидить неправду).
2) Лев. 19:11,35; Повт. Зак. 5:20; 25:13�14; Пс.

33(34):14; Лк. 3:14; 1 Петр. 3:10 (неправда забороне�
на і засуджена Законом).

3) Повт. Зак. 19:16�19; Пс. 5:7; Пр. 19:5; Єз. 13:6�9;
Мих. 6:12�13; Зах. 5:3 (Бог карає неправдомовців).

4) Об. 21:8, 27; 22:15 (на небесах не буде тих, хто
каже неправду).

Неправда – це той гріх, який більш за все проти�
стоїть природі і характеру Бога, оскільки Бог – Бог
«правди» (Пс. 30(31):6). Тому всякі вуста, які кажуть
неправду – «огида у Господа» (Пр. 12:22).

● Завдання № 3
� Визначте, чому людина говорить неправду.
Посилання для дослідження: 1 Цар. 22:22�23; Пс.

61(62):10; 115(116):2; Єр. 17:9; Ів. 8:44; Рим. 13:8�14;
1 Ів. 3:8�10; Дії 5:3�4.

Людина каже неправду через дві причини: вона за
своєю природою брехлива, а також «ворог душ людсь�
ких» спонукує людину до брехні. Неправда може бути
і достатньо простою, і вишуканою, але важливо те, що
брехня – це гріх, а діти Божі не повинні грішити ні в
якому разі. Бог наказує своїм дітям не брехати.

Практичне застосування

Кожна людина може і повинна звільнитися від «дия�
вольських сіток брехні». Як? Істиною, правдою. Вона
повинна тільки захотіти. І перший крок, який має зро�
бити людина, це повірити, що Бог є істина. 1 Ів. 5:20
«Ми знаємо, що Син Божий прийшов, і розум нам дав,
щоб пізнати Правдивого, і щоб бути в правдивому Си�
ні Його, Ісусі Христі. Він – Бог правдивий і вічне жит�
тя!». Другий крок – це прийняти вірою Ісуса Христа,
щоб Він став твоїм Господом і Спасителем.
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А якщо наш Бог – Господь Ісус Христос – є Богом
істини, то кожна людина, яка знаходиться в «тенетах
неправди», може звільнитись Істиною.

Ісус Христос, Який сказав «Я – ...правда» (Ів. 14:6),
прийшов у цей світ, сповнений брехні і обману, і по�
ніс покарання за всяку невизнану неправду, щоб ми,
якщо повіримо в Нього, як у свого Спасителя, були
звільнені від «тенет неправди» тут на землі і від по�
карання там у вічності.

Пошуки істини можна порівняти з дослідженням
величезної печери, пов’язаної з багатьма небезпека�
ми. Не можна робити це самому. Нам потрібен пово�
дир, інакше ми заблукаємо. Таким Поводирем є для
нас Дух Святий. Він відкриває для дітей Божих дос�
коналі глибини Слова, щоб, пізнаючи істину, вони
звільнялися від усякої неправди.

Як можна виконати Божу заповідь «не казати не�
правди»?

❖ Попросити Бога, щоб Він наставляв нас в істині
(Пс. 85(86):11; Пр. 3:3; Ів. 8:31�32). Тільки Істина ро�
бить нас вільними від неправди.

❖ Слідкувати за своїм язиком (Як.3:5�12; Кол. 3:9�
11), тобто за тим, що ми говоримо. Це є частиною
мудрості та передбачливості; не поспішайте обіцяти,
а якщо вже пообіцяли, то виконайте обов’язково.
Інакше ви прославитесь як брехун.

❖ Уникайте того, щоб засуджувати інших людей.
Пам’ятайте, що ваші пізнання обмежені і можуть
включати в себе неправду: «...не судіть, щоб не су�
джено й вас...» (Лк. 6:37).

❖ Відкривайте свої вуста для того, щоб підносити
хвалу Богові (Пс. 146(147):1: «Хваліть Господа, – доб�

рий�бо Він, виспівуйте нашому Богу, – приємний�бо
Він, – Йому подобає хвала!»), співати, молитись. Як�
що виникає бажання збрехати – ставайте на коліна.

❖ Більше свідкувати іншим людям про нашого
Спасителя Ісуса Христа (1 Ів. 1:1�3; 4:14: «І ми бачи�
ли й свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем
світу»).

� Який підсумок можна зробити з усього дослід�
ження?

◆ Те, що ви присвячуєте Господу (тихо сказавши в
душі чи голосно при свідках) – вже не ваша влас�
ність; якщо ви обіцяли щось віддати Господу – від�
дайте, бо це Боже, і ви не маєте права ним розпо�
ряджатись.

◆ Ніколи не кажіть неправди, бо Бог ненавидить
неправду. Завжди кажіть правду, не давайте необду�
маних або квапливих обіцянок. Як каже народна
мудрість: «Біда на світі, коли немає правди».

◆ Просіть допомоги і мудрості у Господа, щоб хо�
дити в «істині Слова Його»

Молитва

Час для молитви присвятіть прославленню і подя�
ці Небесному Отцеві за урок, який одержали від Ньо�
го. Подякуйте Богові за те, що Він – Святий, істин�
ний, завжди вірний. Дякуйте за те, що Господь вирі�
шує всі наші проблеми і зокрема ті, які, на перший
погляд, не можна вирішити, і вчить нас через Своє
Слово бути чесними у своїх обіцянках і не йти на
компроміси з брехнею.

Будьте вдячні Богові за ті благословення, які Він
дарує.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно прочитайте Дії, 6�7 розділи, а також усі
місця Святого Письма, які згадуються в уроці.

Зверніть увагу, що в книзі Дій Лука неодноразово
описує численні випадки переслідування ранньої
церкви. Особливо часто переслідувалися керівники
церкви (апостоли, диякони).

Дивним є не сам факт постійного переслідування
на християн, а їхня мужність, вірність та стійкість у
цих випробуваннях. Христос неодноразово казав,
що переслідування і страждання супроводжують Йо�
го, а ті хто піде за Ним, також будуть переслідувані
(Ів. 15:20).

Поміркуйте над своїм служінням, чи траплялися у
вашому житті скорботи, страждання та пересліду�
вання?

Проаналізуйте свою поведінку і ставлення до
страждань. Ваш досвід у перенесенні страждань мо�
же бути корисним уроком для учасників групи.
Пам’ятайте про те, що казав Христос: «А це вам учи�
нять, бо вони не пізнали Отця, ні Мене» (Ів. 16:3).

Розбір ключового вірша уроку

Бог допускає у наше життя страждання для нашо�
го ж очищення, вдосконалення, зміцнення. Ми не
повинні боятися страждань, бо вони допомагають
нам ставати мужніми християнами.

Історична довідка, біблійний словник

«Живим камінням» у заснуванні Церкви Христової
були апостоли. В Об. 21:14 йдеться про 12 підвалин
муру Нового Єрусалима, на яких будуть записані
імена дванадцяти апостолів. Господь вказував на
особливе служіння цих людей. За переказами, всі
вони, крім Івана, прийняли мученицьку смерть.

Степан (гр. «вінок», «вінець») – християнин із Ко�
ринта. Степана і його домашніх охрестив Павло
(1 Кор. 1:16). Вони були першими віруючими в Ахії і
присвятили себе на служіння Церкві. Степан був
одним із перших 7 дияконів. Він, очевидно, був юде�
єм, який народився за межами Палестини і міг роз�

мовляти грецькою. Його засудили на смерть не піз�
ніше, як через 5 років після розп’яття Христа.

Страждання – фізична або моральна біль, мука.
Стражданню піддається, як правило, все людське
єство – тіло (хвороби, гоніння, ув’язнення), душа (у
зв’язку з втратою близьких людей) і дух (у пошуках
відповідей про сенс життя і Божу справедливість).

Фанатик – людина, до нестями віддана своїй релі�
гії, переконанням, у суть яких вона як слід не прони�
кає, вірить необмірковано.

Лібертинці – «вільновідпущені» Складали групу
юдеїв з вигнання, яка мала у Єрусалимі власну сина�
гогу. Можливо, нащадки євреїв, у 63 році до Р.Х. за�
хоплені Помпеєм і відігнані до Риму. Після звільнен�
ня повернулися до Єрусалима.

Кірінейці – вихідці із м. Кірінеї. У євреїв Кірінеї та�
кож була своя синагога в Єрусалимі, дехто з них слу�
хав Петра в день П’ятдесятниці (Дії 2:10).

Олександрійці – вихідці з м. Олександрії. Це дру�
ге за величиною місто у тогочасній Римській імпе�
рії. Серед його 700 000 мешканців були греки, єгип�
тяни, римляни і євреї. Юдеї з Олександрії мали в
Єрусалимі власну синагогу. Аполлос був олексан�
дрійцем (Дії 18:24�28).

Біблійна тема уроку
Вступ

Протягом перших трьох століть свого існування
Церква страждала від переслідувань, де було все –
кайдани і бичування, меч і хижі звірі, публічні стра�
ти в цирках і розп’яття на хрестах. Переслідування
припинилося тільки в 312 році, після навернення в
християнство імператора Костянтина. При ньому
християнство стало державною релігією. Але через
деякий час знову почалися переслідування, бичу�
вання, спалення, страти – тепер від рук інквізиції –
тих християн, які читали Біблію і жили «відповідно
до вчення Христа».

Християн століттями ненавиділи в багатьох країнах
і боролися з ними, як могли. Але переслідування хри�
стиянство не знищили. Навіть у найсуворіших обста�
винах воно не тільки виживало, але й зростало ней�

УРОК 

31
Біблійна істина: Бог попереджує, що християни будуть страждати

Ключовий вірш: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, – будуть переслідувані»
(2 Тим. 3:12)

Мета: молоді люди повинні зрозуміти, що християнство не визволяє від страждань

Біблійна основа: Дії 6$7

СТРАЖДАННЯ 
В ЖИТТІ ХРИСТИЯНИНА
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мовірними темпами. Христос казав про Свою Церкву:
«...і сили адові не переможуть її» (Мт. 16:18).

Робота над темою

● Завдання № 1
Відведіть 5�7 хвилин, щоб відновити послідов�

ність подій в Дії 6�7. Запропонуйте групі проінсце�
нувати в формі репортажу з місця подій епізод
«Степан перед синедріоном». Розподіліть ролі: ав�
тор�репортер, Степан, члени синедріону, непра�
вдиві обвинувачі, первосвященик. Нехай молоді
люди вирішать, які посилання вони візьмуть для
своїх дійових осіб. Репортер повинен завершити
своє інтерв’ю описом із Дії 7:57�60.

● Завдання № 2
Обговоріть тему за допомогою наступних запитань

(див. нижче). Відповіді записуйте (це може робити
той, хто менше за всіх брав участь в інсценівці).

� Яке служіння ніс Степан у першій общині хри�
стиян?

� Чим він відрізнявся від інших братів у церкві?
� Хто і з якою метою почав суперечку зі Степаном?
� Чому Степана звинуватили у богохульстві й відве�

ли до синедріону?
� Про що свідчить Степан усьому синедріону?
� Як він поводить себе перед лицем небезпеки?
� Яке його ставлення до переслідувачів?
� Які риси характеру Степана виявились особливо

яскраво перед лицем смерті?
Ось деякі із запропонованих відповідей, які допо�

можуть вам в обговоренні теми.
Степан був обраний у число перших дияконів цер�

кви. Диякони першого християнського суспільства
ревно виконували своє служіння. Проблема турботи
про вдів і щоденного роздавання незабаром була ви�
рішена, господарські турботи про членів общини ви�
конувалися відповідально. Степан, окрім усього, ще
й трудився на ниві духовній. Бог дав йому особливу
силу для проповіді та зцілення.

Деякі молоді люди з юдейських синагог почали су�
перечку зі Степаном, можливо, про суть його пропо�
відей, але не могли встояти проти «...мудрости й Ду�
ха, що він Ним говорив» (Дії 6:10).

Не зумівши отримати перемогу в полемічних бесі�
дах, ці люди вирішили звинуватити Степана в бого�
хульстві, що, змовившись, і зробили.

Степана обвинуватили в тому, що він зневажає Бо�
га, виступаючи проти Закону і храму, кажучи, що
Христос змінив Закон Мойсея, що йому (Закону) на�
став кінець. Це було одним із найсерйозніших обви�
нувачень.

У своїй останній промові Степан показує, що, не�
зважаючи на обвинувачення в богохульстві, він дуже
добре знає Старий Заповіт та Закон і дотримується
його. А своїх обвинувачів він ставить перед їхніми
духовними проблемами:

а) Бог здавна звертався до Свого народу, дав
йому Закон, навчав спілкуванню в скинії, дозво�
лив побудувати храм, але народ виявився жор�
стоким, глухим і невдячним, він противився Бого�
ві, як у часи патріархів Мойсея, Якова, Давида і
Соломона, так і тепер;

б) «Бог... проживає не в храмах, рукою збудова�
них» (Дії 17:24), Він безмежний, Він – Бог не тільки
Ізраїля, але й усього живого, а рукотворний храм
та скинія – тимчасові, використані для особливої
мети; Бог – для всіх, Він – вічний та безмежний;

в) Бог перебуває не тільки в Ізраїлі, Він відкрився
Аврааму в Месопотамії, вивів його до Харану; Йо�
сип був з Богом у Єгипті, Мойсей говорив з Богом
в землі Мідіянській, і Він вивів свій народ із Єгип�
ту; Закон був даний в Сінайській пустелі і так далі.

Але головне, про що свідчив Степан (про Ісуса На�
зарянина, як про Бога) – вони, як і їх батьки, вперто
не слухали.

Перед лицем смерті Степан спокійний, він не ви�
правдовується, не захищає себе. Його обличчя сяє,
він молиться за своїх убивць, як Господь на Голгофі,
він з радістю приймає смерть за свого Господа. Він
прощає беззаконників і просить у Бога прощення
для них. Степан виявив кращі якості характеру: смі�
ливість, уміння говорити правду, вірність, мужність,
співчуття до своїх убивць.

Чому про членів синедріону сказано: «... вони за�
палилися гнівом у серцях своїх, і скреготали зубами
на нього...» (Дії 7:54)? Що викликало таку лють?

Правда. Вони добре розуміли про що говорить
Степан і впізнавали себе: «твердошиї», «серця й вух
необрізаних», переслідувачі Христа. Вони зрозумі�
ли, що Ізраїль винен, Закон має тільки тимчасове
значення, храм – не вічний, його роль також проми�
не. «Таку правду не можна більше нікому чути» – це
вони добре усвідомлювали. Єдиний шлях – смерть;
вбити інакомислячого, стерти з лиця землі. І одно�
стайно (знову у гріхові) вони побили Степана камін�
ням. Мертвий мовчить. Цим вони тільки підтверди�
ли істинність його слів.

● Завдання № 3
� Знайдіть і прочитайте Євр. 11:32�40. Про що йдеться

у цих віршах?
Тверда віра не гарантує щасливого і безтурботного

життя. Навіть навпаки, істинна віра – гарант нашого
вигнання із світу в тій чи іншій мірі. З покоління в
покоління істина завжди переслідувалася, тому що
світ лежить у злі, відповідно, істина завжди терпіла
утиски з боку людей, які живуть за власними прави�
лами та звичаям.

� Чому такою мужністю і стійкістю сповнений Сте�
пан?

Степан є для нас прикладом стійкості та мужно�
сті. Перші християни не боялися фізичної смерті,
бо вірили, що скоро прийде Христос; вони бажали
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бути поруч з Ним і бачили у воскресінні Христа пе�
ремогу над смертю. Вони знали, що коли помруть,
побачать свого Господа і будуть радіти з Ним. Тому
так без страху вони йшли на неминучу загибель.
Послідовники Христа знали: треба поспішати роз�
повісти усім про Христову любов, про спасіння –
адже Господь скоро прийде.

Бог попереджує, що християни страждатимуть з
Христом і заради Нього. Павло каже: «Та й усі, хто
хоче жити побожно у Христі Ісусі, – будуть переслі�
дувані»(2 Тим. 3:12). Ісус говорить, що учень не
більший за вчителя свого (Лк. 6:40), і якщо люди не
сприймали Христа, то вони не сприйматимуть і нас.

● Завдання № 4
Розгляньте з групою посилання (див. нижче). Виз�

начте основні твердження, які стосуються теми
«Страждання в житті християнина». Якщо для вашої
групи це виявиться дуже складно, допоможіть моло�
ді визначити основні тези.

1) Йов 33:14�22; Пр. 3:11�12; Пс. 10(11):5�7; Пс.
118(119):75; Ів. 15:2; 2 Кор. 12:7�10; Євр. 12:3�11.

Господь допускає страждання в житті віруючих
людей з різних причин (покарання, любові, вихован�
ня, очищення, упокорення, для збереження святості
та інше).

2) Мт. 5:11�12; Ів. 15:20; 16:33; Дії 14:22;1 Кор. 10:13.
Страждання наближають нас до Бога. Христос по�

страждав за нас на Голгофі, Він казав про те, що ми
будемо страждати, але Він дасть силу переносити ці
страждання та скорботи.

3) 1 Кор. 4:9; Фил. 1:29; 1 Сол. 3:1�3; 2 Тим. 3:12.
За Христа віруючим належить страждати.
4) Пс. 29(30):6; Гал. 3:4.
Страждання не бувають марними.
5) Рим. 8:17�18; 2 Кор. 4:17�18; 1 Петр. 1:6�7.
Страждання тимчасові, скороминучі.
6) Рим. 8:35�39.
Бог завжди поруч з віруючим, а це означає, в скор�

боті також.

Практичне застосування

✦ Як християнин повинен зносити страждання?
Вивчіть посилання, зробивши для себе висновки.
❖ Ів. 16:33 (бути мужнім, бо Христос переміг світ і

його скорботи);

❖ Рим. 8:37 (переносити страждання силою Хри�
ста, тобто молитися, читати Слово і вірити в допомо�
гу Господа);

❖ Еф. 3:13 (не падати духом);
❖ Євр. 10:39 (стояти у вірі);
❖ Еф. 5:20 (дякувати);
❖ Кол. 1:24�25; Фил. 4:4 (радіти);
❖ 1 Кор. 4:11�13; Євр. 12:10�11 (знати, що, страж�

даючи, ми беремо участь у святості Бога і приноси�
мо мирний плід праведності).

У Біблії ми знаходимо багато зразків гідного прий�
няття страждань віруючими: македоняни (2 Кор.
8:2); Апостол Павло (2 Кор. 4:12,16); Апостол Петро
(1Петр. 2:19); Степан (Дії 6�7) та інші, безіменні герої
віри, про яких написано в Євр. 11.

Страждання, пережиті нами, вчать нас співчувати.
Як писав апостол Павло в 2 Кор. 1:3�4, ми можемо
втішати тих, хто в скорботі. Втішити може той, хто
колись був утішений.

Усяка людина, яка йде за Христом без свого хре�
ста, не гідна Його: «І хто свого хреста не несе, і не
йде вслід за Мною, – той не може бути учнем Моїм!»
(Лк. 14:27).

Бог попереджує нас, християн, що ми будемо пе�
реслідувані, що нам належить зносити скорботи.

Страждання за правду має сенс. Тому що це –
страждання за Христа. Ми повинні розуміти, що у
нас з «світом» різна мета. У нашому житті і ходженні
за Христом бувають різні періоди: періоди щастя
змінюються періодами розчарування та горя, і якщо
в цей момент нас не переслідують, ми повинні
пам’ятати і бути готовими до того, що так чи інакше
нас будуть переслідувати за віру в Господа.

Молитва

Подякуйте Богові за те, що в своєму житті ви пере�
живаєте скорботи і страждання, навчаючись стійко�
сті і мужності у Степана та Самого Христа.

Дякуйте за ті страждання, які випали на вашу до�
лю, оскільки це наблизило вас до Господа. Просіть
мужності і стійкості, які необхідні, щоб вміти пере�
носити тяжби життя, бути готовими до зустрічі зі
скорботами і вміти вистояти в той час.

Згадайте про тих, хто зараз переслідуваний або
терпить страждання. Моліться за таких, не залишай�
те їх, допомагайте нести їхні тягарі до Господа.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Дії 10. Зверніть увагу на те, що Бог
хотів від Петра.

Перш ніж обговорювати цю непросту, але дуже
важливу тему, поміркуйте, в якій сфері вашого жит�
тя ви повинні виявляти послух (на роботі, у вашому
служінні, у взаєминах з вашими рідними: чоловіком,
батьками і т.д.). Якщо ви самі виконуєте Божі запо�
віді, інші зможуть вас зрозуміти краще. Із нашого
упокорення витікає благословення. Якщо ми не слу�
хняні, то не будемо благословенні Богом.

Якщо у вас залишиться час, розгляньте на уроці до�
даткові посилання до теми «Покора» (див, матеріал
наприкінці уроку). Якщо ні, то нехай група перепише
ці посилання і опрацює їх вдома самостійно.

Розбір ключового вірша уроку

Як ми можемо виявити свою любов до нашого Гос�
пода Ісуса Христа? «Якщо Ви Мене любите, – Мої за�
повіді зберігайте!» (Ів. 14:15)

Тільки збереженням Його заповідей. Не сльозами, а
покорою. Заповіді Господа – вказівки, які Він дав нам
в Євангелії, а також в інших книгах Біблії.

Якщо ми любимо Господа, отже й коритися будемо
з радістю, без примусу.

Історична довідка, біблійний словник

Швидше за все, Петро був спочатку учнем Івана Хри�
стителя. Потім Андрій привів його до Ісуса (Ів. 1:40�
42). Його остаточне покликання відбулося на березі
Генісаретського озера (Лк. 5:1�11).

Петро був наділений палким темпераментом, і
вчинки його диктувались більше не розумом, а сер�
цем (Ів. 6:68). Не всі його висловлювання, а також і
дії, були ретельно обміркованими (Мр. 8:32). Йому
не завжди вистачало сил і поміркованості, щоб вико�
нати почате (Мт. 14:29�31). Визнання віри тісно сусі�
дило з людськими уявленнями (Мт. 16:16�23). Це
протиріччя між бажанням і його здійсненням осо�
бливо яскраво виявилось під час допиту Ісуса, коли
готовність апостола постраждати разом з Господом
перетворилася на втечу, необмірковані вчинки і, на�

решті, зречення. Але Господь, незважаючи на Петро�
ве зречення, знову закликав Його (Мр. 16:7; Лк.
22:54�62; Ів. 21:15�19). Він з’явився йому після Сво�
го воскресіння і в розмові на Тиверіадському морі
підтвердив дане раніше доручення (Ів. 21:15).

У книзі Дій Петро виступає як керівник Церкви (1:15;
5:1�11), що проповідує Євангелію народу та юдейсь�
ким вождям.

Господь направляє його до Корнилія (Дії 10) і цим
кладе початок місії серед язичників.

Корнилій, який був чоловіком «побожним та богобій�
ним» і що «завжди Богові молився», одержав через
видіння наказ покликати Петра. Той повідомив Корни�
лієві Добру Звістку; сотник і його домашні увірували і
були охрещені Петром як перші навернені з язичників.
Петро обґрунтував законність цього хрещення перед
єрусалимською церквою знаменням Святого Духа, яке
супроводжувало хрещення, і з тих пір Євангелію поча�
ли проповідувати і язичникам (Дії 10�11:18).

Наприкінці життя Петро, напевно, знаходився в Римі
і, можливо, за сприянням Силуана, звертався звідти до
церков з посланнями. Мученицька смерть Петра була
передвіщена Христом (Ів. 21:18�19), але не в жодній з
книг Біблії про неї не сповіщається. За переказом, Пе�
тро вважав себе негідним бути страченим таким чи�
ном, як і Господь. Він попросив розіп’яти його вниз го�
ловою. Католицькі перекази стверджують, що Петро
був страчений і похований у Римі. Також, за переказом,
храм Святого Петра стоїть саме на його могилі. Але ар�
хеологічні розкопки не підтвердили цього.

Покора – беззаперечний послух, покірність, від�
сутність опору. Покора неможлива без підкорення та
поваги до наставників, чоловіка, влади, начальства і
так далі.

Упокорення, послух, смирення – дуже близькі за
своєю сутністю слова, вони є ніби складовими поко�
ри, перш за все, Божому суверенітету. Якщо ми не
покірні владі, начальству або наставникам, отже, ми
не коримося Богові. Тут потрібно бути дуже мудрим і
розуміти, що послух повинен бути природною відпо�
віддю на Божу любов і турботу про нас. Коритися ми
повинні не з примусу, а свідомо, розуміючи, що ко�
римось, перш за все, нашому Небесному Батькові.

УРОК 

32
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми корились Йому у всьому

Ключовий вірш: «Якщо ви Мене любите, – Мої заповіді зберігайте!» (Ів. 14:15)

Мета: молодь повинна знати, що Бог бажає послуху Йому у всьому

Біблійна основа: Дії 10

ПОКОРА
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Петро – грецький переклад арамейського слова «ке�
фа» – скеля, яке в перекладі Івана Огієнка записане як
«Кифа» (Ів. 1:42; 1 Кор. 3:22). Петро одержав це ім’я
від Ісуса при першій зустрічі (Ів. 1:42). Ім’я цього апо�
стола було Симон (Мт. 16:17). Він був рибалкою і жив,
напевно, у Віфсаїді (Ів. 1:44), був одружений і мав бу�
динок у Капернаумі (Лк. 4:38), рибалив разом зі своїм
братом Андрієм (Мт. 4:18).

Кесарія (друга назва – Приморська) – місто, засно�
ване Іродом Великим приблизно за 10 років до Різ�
два Христового, в 6 році після Р. Х. стало резиденці�
єю римського правителя. Було населене переважно
язичниками.

Корнилій – римський сотник (центуріон) італійсько�
го полку, що служив у Кесарії.

Видіння – через видіння Бог відкриває Своїм слу�
гам, пророкам та іншим людям Свою волю та Свої та�
ємниці (Бут. 15:1; Єз. 1:1; Дан. 4:2; Ам. 7:1; Дії 10:9�
16; 16:9; 22:17). Видіння слід відрізняти від проявів
несамовитості. Існують різні форми видінь. Біблійні
видіння варто розглядати як явлену Богом об’єктивну
реальність, а не як хворобливі фантазії або галюцина�
ції. У Новому Заповіті через видіння Господь відпові�
дає на молитву, дає доручення апостолам, підкріпляє
своїх учнів для місіонерського служіння (Дії 18:9�10).

Біблійна тема уроку
Вступ

Щоб привернути увагу групи до теми, запропонуй�
те їм дати відповіді на такі запитання.

� Як у вас справи з послухом своїм батькам, виклада�
чам, начальникам, пасторам, наставникам?

� Чому часто хочеться робити те, що ви вважаєте пра�
вильним, на відміну від того, що вам кажуть або що ра�
дять робити?

� Чи можна, не навчившись покорі батькам, виклада�
чам, начальникам, навчитись покорі Богові?

� Що відбудеться, якщо кожен буде чинити так, як він
забажає?

� Що таке покора? (Дайте визначення зі Словника).
Ці питання допоможуть вам виявити пріоритети

вашої групи.
Запишіть на дошці значення слова «покора» і біб�

лійну істину уроку.

Робота над темою

● Завдання № 1
Дайте групі час на прочитання Дії 10. Нехай розді�

лять цей розділ на змістові уривки, їх має вийти при�
близно 6. Потім треба дати їм заголовки. Приблизно
вони можуть бути такі:

1. Видіння побожного сотника.
2. Видіння Петра.
3. Троє чоловіків кличуть Петра до Корнилія.
4. Петро вирушає в Кесарію.
5. Проповідь язичникам.
6. Хрещення сотника і його домашніх.

● Завдання № 2
За допомогою запропонованих запитань докладно

розберіть біблійну істину уроку «Бог хоче, щоб ми
корились Йому у всьому».

� З якою метою Бог послав Свого Ангела Корни�
лію?

Корнилій, будучи язичником, зробив немало доб�
рих справ для євреїв. Написано, що він був «побож�
ний та богобійний, подавав людям щедру милости�
ню, і завжди Богові молився... праведний, слави
доброї в усього люду юдейського» (Дії 10:2,22).

Чи знав Корнилій Бога, якому молився? Так, знав.
А чи пережив особисту зустріч з Христом? Ні. Тому
Ангол був посланий для того, щоб сказати Божий
план – спасіння язичників через віру у Христа. І здій�
снений він повинен бути через апостола Петра.

� Яке видіння було у Петра на даху будинку? Яка йо�
го суть?

Все, що ми бачимо, придатне для їжі, бо воно очи�
щається не ритуалом, а Самим Богом. Цим видінням
Бог готує Петра до зустрічі з Корнилієм. Тепер сила
Закону (Лев. 11) скасована волею Христа, все цере�
моніально «нечисте» очищається Ісусом Месією.

� Чому Господь тричі звертається до Петра з вимогою:
«Устань, заколи, Петре, і їж»?

На перший раз Петро не виявляє послуху Богові.
Він починає заперечувати, виходячи з того, що закон
(Лев. 11) забороняв вживати в їжу «нечисте». Вдру�
ге і в третє усе повторюється, він не слухається, хо�
ча й чує: «Що від Бога очищене, не вважай за огидне
того». Як бачимо, Петро до кінця не розуміє, що все
«нечисте» уже очищене Богом.

Троєкратне заперечення або непокора є ще й «засо�
бом посилення», адже Петро такий ревний у виконан�
ні «букви Закону». Його непослух Богові «зростає», і
внутрішнє нерозуміння (вірш 17) підтверджує це.

� Чому саме Петро був обраний Господом для того,
щоб сповістити Добру Звістку язичникам?

По�перше, Петро був апостолом, одним з числа
найближчих учнів Христа (Іван, Яків, Петро). Він був
авторитетним у першій Церкві, до його думки при�
слухалися, саме йому Господь довірив «пасти Своїх
овець» (Ів. 21:15�17).

По�друге, Петро, як і вся єрусалимська церква з
тих, «хто з обрізання», дотримувався юдейсько�хри�
стиянської традиції. Увірувавши і прийнявши спасін�
ня у Христі, Петро та інші віруючі ще дотримувалися
виконання приписів юдейського Закону, не зовсім
усвідомлюючи суть дарованої їм у Христі свободи:
«пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить!»
(Ів. 8:32); «...коли хто в Христі, той створіння нове, –
стародавнє минуло, ото сталось нове!» (1 Кор. 5:17).
Християнська свобода виявляється у виконанні за�
повідей Христа, а не Закону Мойсеєвого та юдейсь�
ких традицій.

Наступне, що повинна була зрозуміти Церква –
Євангелія спасіння призначена для всіх людей, а не



Як виховати в собі характер Христа 101

тільки для євреїв. Церква повинна була виконати
Велике доручення (Мт. 28:19�20). І саме Петро мав
стати першим благовісником язичників.

� Як змінювалася поведінка апостола, коли він поба�
чив трьох посланців від Корнилія?

Петро порівнює почуте від Святого Духа і від по�
сланців Корнилія. Він гостинно приймає язичників,
пригощає їх (Законом приписувалось ухилятись від
подібних дій). Можливо, саме під час спілкування з
посланцями сотника до Петра приходить усвідом�
лення того, що він побачив у видінні. Наступного
дня він вирушає з ними до Корнилія. Бар’єри злама�
но, Петро скоряється Божій волі, хоча до кінця не
усвідомлює суть Божого плану.

� Як ви вважаєте, чому Петро вирушає до Кесарії у су�
проводі «декого» з братів із Йоппії?

Ці люди мали стати свідками такої важливої події,
як проповідь Доброї Звістки і хрещення язичників.

� Чи можна зіставити вірші Пс. 21(22):28 і Дії 10:45�
46? (Зачитайте, дайте кілька хвилин, щоб обмірку�
вати).

Бог не обмежив розповсюдження Свого благосло�
вення на один народ – юдеїв, Він хоче, щоб благосло�
вення досягло всіх народів землі. В книзі Дії апосто�
лів 10:45�46 ми знаходимо підтвердження і здійснен�
ня Божого плану: спасіння можливе і для юдеїв, і для
язичників.

� У чому виявляється покора Корнилія і покора Пе�
тра? Як змінюється поведінка апостола (вірші 14�16 і
23, 27,34)?

Корнилій, хоча й не єврей, любить Бога і молить�
ся Йому. Він кориться голосу Ангола, хоча й дуже
злякався. Корнилій – військовий, виконання наказу
для нього є святим, як і повеління від Бога. Він від�
правляє людей до Петра, маючи величезне бажан�
ня через Петра дізнатись про волю Божу. Він абсо�
лютно впевнений у тому, що Петро прийде, і задля
такої урочистості запрошує в дім родичів і близь�
ких друзів. Зверніть увагу на ставлення Корнилія до
Петра: він у поклонінні, смиренні та покорі падає до
ніг апостола.

Таке поклоніння викликає, звичайно ж, протест у
Петра, він піднімає Корнилія зі словами: «Устань, бо
й сам я людина!». Петро рівняє Корнилія з собою.
Якщо у 14�16 віршах для його поведінки характер�
ний непослух Божій вимозі, здивування і нерозумін�
ня Господньої волі, бо Петро схильний до виконан�
ня Закону, то в 23 вірші бар’єр Закону зламано. У 27
і наступних віршах Петро спілкується з сотником,
заходить у дім до язичника, подолавши перешкоду
Закону. Далі служить у домі Корнилія свідченням
Доброї Звістки. Він покоряється Богові, виконує ве�
лике доручення уперше для язичників.

� Який результат послуху Петра?
Корнилій, усі його домашні і близькі друзі прий�

мають Євангелію спасіння, сповідуючи Христа Бо�
гом і Спасителем. У результаті покори однієї люди�

ни (Петра) отримано спасіння багатьма, до того ж
людьми іншої національності. Добра Звістка, що
спасає, виходить за межі юдейської общини. Дух
Святий підтверджує Своїм сходженням на всіх, хто
слухав слово про те, що всякий віруючий в Нього
буде спасенний. Брати із «обрізаних» стають свідка�
ми важливої події: Бог показує, що любить усіх лю�
дей і бажає, щоб вони були спасенними.

Новонавернені з радістю приймають водне хре�
щення, а Петро, упокорюючись Духу Святому, зали�
шається на кілька днів у домі Корнилія для того,
щоб наставити їх в отриманій вірі.

Цей приклад корисний і повчальний для нас. Ми
повинні коритися Богові, виконуючи Його повеління,
записані в Слові. Наш послух повинен розповсюджу�
ватися і там, де ми живемо, вчимося, працюємо, і в
тій общині (християнській церкві), до якої належи�
мо. Корячись пастору, батькові, матері, начальнику,
ми упокорюємося Богові. Хто, окрім Петра, є для нас
взірцем послуху? Звичайно ж, Христос.

● Завдання № 3
Розділіть групу на декілька підгруп.
На підставі Слова Божого запропонуйте учасни�

кам визначити, як Ісус корився Своєму Батькові:
1) Пс. 39(40):7�9; Мт. 26:42; Ів. 3:34; 5:30; 6:38;

8:29; Фил. 2:8; Євр. 5:8; 10:7 (беззаперечна покора
волі Отця Небесного).

Практичне застосування

Покора в житті християнина є надзвичайно важли�
вою, і тому апостол Петро приділяє їй значну увагу в
своєму посланні (1 Петр. 2�3,5). Звертаючись до хри�
стиян, Петро називає їх «улюблені», що свідчить про
його велику любов і пошану. Апостол з любов’ю про�
сить братів і сестер у Христі бути слухняними Божій
волі, коритися всім – владі, начальствам, правителям,
панам, один одному в церкві та родині, знаючи, що це
«добре в очах Господніх». Для кожного з нас Ісус Хри�
стос є прикладом упокорення Богові, послуху владі та
мужності й стійкості у перенесенні страждань.

У покірності кожен християнин повинен бачити ви�
конання волі Божої (1 Петр. 2:15).

✦ Прочитайте подані посилання і визначте, кому
повинен коритись кожен з нас (роздайте посилання
для роботи в групах, висновки обговоріть).

❖ Духовна сфера:
1) Лев. 18:4�5; 1 Сам. 15:22; Дії 5:29 (покора Богові);
2) Ів. 14:15,21,23; 15:14; Еф. 5:24 (покора Христу);
3) Лк. 12:12; Рим. 8:9,14�15; Еф. 5:18; 1 Сол. 5:19; 1

Ів. 4:13 (покора Духу Святому);
4) Ів 5:39; Рим. 6:17; 10:16; 2 Кор. 9:13; 2 Сол. 1:8;

1 Петр. 4:17 (покора Євангелії).
❖ Соціальна сфера:
1) 1 Петр. 5:5 (покора старшим);
2) Євр. 13:17; Рим. 12:10 (наставникам�пасторам);
3) Ів. 13:14�15; Еф. 5:21 (один одному);
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4) Еф. 5:22�25 (дружини чоловікам і навпаки);
5) Лк. 2:51; Еф. 6:1�4 (діти батькам і навпаки);
6) Еф. 6:5�9 (раби панам і навпаки).
✦ Що необхідно для того, щоб навчитися покори?
✓ Брати приклад з Христа, Який у всьому корився

Отцю (Лк. 22:42; Ів. 4:34; 6:38; Фил. 2:8; Євр. 5:8).
✓ Розуміти, що корячись начальнику, батькам,

чоловікам, пастору, ми – християни – перш за все
коримося Богові.

✓ Вчіться долати непослух надмірною слухняні�
стю; тренуйтесь у терпеливості та лагідності.

✓ Пам’ятайте, що той, хто кориться Христу – Йо�
го брат та друг (Мт. 12:50; Ів. 15:14).

Бійтесь пасивності, коли Бог вам щось наказує!

Бог хоче, щоб ми Йому корилися в усьому, навіть
коли нам не зрозуміло, для чого це...

Молитва

Прославте Бога за те, що Він – Владика неба і землі.
Подякуйте Богові за Його Сина Ісуса Христа, Який

у всьому корився Своєму Отцеві, за те, що Він зара�
ди нас прийшов на землю, щоб викупити нас від
прокляття гріха.

Попросіть у Бога мудрості та сили у всьому кори�
тися Йому, навіть коли нам буває не зрозуміло, для
чого це.

Коли Бог наказує, Він турбується про все. Ми по�
винні тільки коритися Його волі.

Додаткові посилання для дослідження теми 
«Покора»

● Ієрархія (порядок підкорення від нижчого до вищого і навпаки) послуху в Старому Заповіті:
✓ ізраїльтяни коряться Богу і Його Закону (Вих. 19:5; 34:11; 

Повт. Зак. 11:13,27,32; 1 Сам. 15:22�23);
✓ народ кориться цареві (1 Хр. 29:24; Пр. 24:21; Екл. 8:2);
✓ Ізраїльтяни повинні коритися вирокам священників та суддів 

(Повт. Зак 17:8�13);
✓ жінка повинна бути слухняною своєму батькові, а заміжня – чоловікові 

(Чис. 30:4�9);
✓ діти коряться батькам (Вих. 20:12; Пр. 1:8�9; 6:20�21).
Висновок: покора Богу – важливіша за все (1 Сам. 15:22).

● Ієрархія послуху в Новому Заповіті:
✓ християни коряться Богу і Його Слову (Євр. 12:9; Як. 4:7; 1 Ів. 5:3);
✓ християни коряться Христу (1 Ів. 2:6; Ів. 13:15; 14:15,23; Мт. 11:29; 

1 Петр. 2:21�23; 1 Кор. 9:21);
✓ християни коряться владі (Рим. 13:1�6; 1 Петр. 2:13�14; Тит. 3:1);
✓ християни коряться лідерам церкви (Євр. 13:17; 1 Петр. 5:5);
✓ дружини коряться чоловікам (1 Петр. 3:1; Єф. 5:22; Кол. 3:18);
✓ раби коряться господарям (Еф. 6:5�8; Кол. 3:22);
✓ діти коряться батькам (Еф. 6:1�3; Кол. 3:20).
Висновок: покора Богові – насапмеред (Дії 4:19�20; 5:29).
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Розділ Святого Письма, який вивчається на уроці,
оповідає про першу місіонерську подорож апостола
Павла. Він був одним з апостолів Христа. Випробу�
вання, що випали на його долю, виховували в ньому
мужність, стійкість і вірність. Важко усвідомлювати,
що тебе не люблять твої «брати по крові», але Павло
однак любив їх. Знаючи про те, що євреї помиляють�
ся, він прагнув перш за все поділитись з ними Доб�
рою Звісткою про Христа.

Поміркуйте про Варнаву і Павла як про вірних домо�
правителів Христових (1 Кор. 12:42). Коли їх прийня�
ли за богів, вони категорично відкинули «такі поче�
сті», вважаючи це богохульством. Варнава і Павло по�
яснили мешканцям Лістри, що є такими ж людьми, як
і вони, та проповідували Добру Звістку про Христа.

Радісний спочатку прийом у Лістрі закінчився тим,
що Павла побили камінням. Але Бог зберіг апостолові
життя, адже йому ще багато потрібно було зробити.

Вірність Павла Богові – гідний приклад для наслі�
дування. Наскільки ви вірні Богу? Легко бути вірним,
коли не терпиш утисків, коли тебе не переслідують.

Прочитайте Луки 12:42�44.
Подумайте про своє служіння: чи завжди ви зали�

шаєтеся вірними Богові в ньому?
Випишіть на окремих листочках посилання,

необхідні для роботи у групах.

Розбір ключового вірша уроку

Кожен християнин, який служить Христу, відпові�
дальний перед Ним за своє служіння. Павло порів�
нює християн з домоправителями, які будують не
звичайні будівлі, а творять «таємниці Божі». Вони
приховані в Божому Слові, в мудрості, в слові про
Спасителя Христа. Ми створюємо Церкву Божу і са�
мі є «цеглинками» в Тілі Христа. Важливо, несучи
світові Звістку про спасіння, берегти вірність Богові.

Історична довідка, біблійний словник

Читаючи про першу подорож Павла, можна поміти�
ти, що скрізь, де б вони з Варнавою не з’явилися, їм

протистояли євреї. Якщо язичники з радістю прийма�
ли їхню Звістку про Господа, то юдеї завжди переслі�
дували апостолів і шукали нагоди знищити їх.

В Іконії в результаті місіонерської діяльності Пав�
ла та Варнави слово Господнє розповсюдилося,
але юдеї вирішили побити проповідників камінням.
Тоді Варнава і Павло вирушають в лікаонські міста
Лістру та Дервію.

У Лістрі Павло зцілив «безвладного на ноги» кри�
вого і сміливо свідчив про Спасителя Христа. Через
марновірство мешканці цього міста вирішили, що в
образі апостолів до них зійшли боги Зевс та Гермес,
і забажали їх по�особливому вшанувати, для чого
покликали жерця. Але апостоли запалали гнівом на
подібне богохульство; і, відкинувши почесті, заяви�
ли, що вони такі ж люди, і їм доручено Богом звіща�
ти Добру Звістку про спасіння. Реакційно налашто�
ваний натовп юдеїв почав підбурювати народ на роз�
праву з Павлом. Його побивають камінням і витяга�
ють за місто. Але Господь зберігає життя Павлові, бо
місія апостола ще вся попереду.

Савл – народився у місті Тарс в Кілікії (Дії 9:11;
21:39). Як це часто було у часи Нового Заповіту,
носив також друге, римське ім’я «Павло» (лат.
Паулюс, «маленький», «низький»). Син побожних
юдеїв, ревний учень равинів (Дії 22:3). Успадкував
від батька римське громадянство (Дії 22:25�28).
Він пишався своїм єврейським походженням, при�
належністю до фарисейської спільноти, праведні�
стю, основаною на збереженні Закону, а також
своїми трудами для блага єврейської общини
(Фил. 3:5). Але саме юдаїзм та його прибічники
виявляться надалі найзапеклішими його ворогами,
а сам він стане одним з провідних керівників ко�
лись ненависної йому «назорейської єресі» (Дії
24:5), тобто християнства.

Вірний – безсумнівний, надійний, міцний, стій�
кий, відданий.

Вірність – абсолютна чесність та точність у вико�
нанні своїх обітниць і обов’язків; надійність, яка тіс�
но пов’язана з істиною і праведністю; повний по�
слух; доброчинність, при якій мають чесну тверду

УРОК 

33 ВІРНІСТЬ

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми берегли вірність Йому за будь$яких обставин

Ключовий вірш: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у
слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті!» (1 Тим. 4:12)

Мета: молоді люди повинні знати, що Бог вимагає від Своїх послідовників вірності

Біблійна основа: Дії 14:1$22
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волю дотримуватися того, що пообіцяли, і виконува�
ти обов’язок, який взяли на себе.

Роздерти свої одежі – розривання коміра сороч�
ки. Таким чином виражалася скорбота (Лев. 10:6),
розкаяння (1 Цар. 21:27), відраза і жах, особливо
перед фактом богохульства (Чис. 14:6; Єр. 36:24;
Дії 14:14).

Біблійна тема уроку
Вступ

Запитайте у молодих людей, як вони розуміють
слова «вірність», «вірний».

Нехай висловиться кожен учасник групи. Це до�
поможе вам визначити, наскільки правильно вони
розуміють зміст наведених слів. Усі висловлюван�
ня записуйте, щоб їх було видно (на дошці або
окремо на аркуші паперу). Визначення вірності по�
ки що не давайте, нехай група сама виведе його пі�
сля роботи з Біблією.

Робота над темою

● Завдання № 1
Запропонуйте групі відкрити Біблію, а саме Дії

14:1�22. Прочитайте по черзі вголос. Опрацюйте це
місце за допомогою таких запитань.

� Чому апостоли змушені були покинути Іконію?
Хоча в своєму служінні язичникам Павло та Вар�

нава бачили благодать Божу, яка дозволяла їм смі�
ливо проповідувати про Господа, зціляти, творити
чудеса і навертати «безліч юдеїв й огречених», але
сильний опір юдеїв викликав у середовищі язични�
ків роздратування і бажання осоромити та побити
проповідників камінням. Дізнавшись про змову
юдеїв проти них, які ще й підбурили поган, Павло і
Варнава покинули Іконію.

� Яка подія сталася в Лістрі?
Апостол Павло проповідував у Лістрі й, поглянув�

ши на кривого від народження каліку, побачив, що
той має віру для зцілення. Господь посилає зцілення
цій безпомічній людині через Павла, щоб налашту�
вати жителів Лістри на прийняття Доброї Звістки.

� Якою була реакція мешканців Лістри на це зцілен�
ня?

Вони прийняли апостолів за відомих язичницьких
богів Зевса та Гермеса. Чому? У тій місцевості здав�
на ходила легенда про бога Зевса і посланця богів
Гермеса, які уподібнилися до людей і відвідали Ліс�
тру. Ніхто не побажав виявити до них гостинності,
окрім подружжя, що було вже в літах – Філемона та
Бавкіди. Йдучи, боги щедро їх обдарували. Тепер
мешканці Лістри вирішили, що Зевс та Гермес заба�
жали знову зійти та перевірити, наскільки змінились
жителі міста. Тож щоб не виявитися невдячними, во�
ни поспішили віддати «богам» почесті.

� Як сприйняли апостоли подібні «почесті»?
Від усвідомлення, що відбувається, їх охопив жах,

адже це було справжнє богохульство, тому вони

роздерли свій одяг. Потім Павло звернувся до язич�
ників, і спонукав їх навернутися від неправдивих бо�
гів до Бога живого та істинного. З твердою наполе�
гливістю він переконує народ не приносити їм жер�
тви. Потім вони залишилися, щоб навчати народ.
Вірні Ісусу Христу, Який закликав їх до проповіді
Доброї Звістки, апостоли продовжують виконувати
Велике доручення (Мт. 28:19�20). У цьому й була
виявлена вірність Павла Христу.

� Чим було перервано перебування Павла і Варнави в
Лістрі?

Знову з’явились із Антіохії та Іконії вороже налаш�
товані юдеї і, підбуривши народ, переконали побити
Павла камінням.

� Як змінюється ставлення жителів Лістри до Пав�
ла?

Не утверджені жителі міста, легко піддаються
впливові підступних юдеїв і закидають камінням
«бога Гермеса», а потім, вважаючи його померлим,
витягують за місто.

� Як поводить себе апостол у цих обставинах?
Ніде не сказано, що він противився їм чи став від�

биватися, або тікати. Ні, Павло, можливо, згадав про
смерть Степана, і це надало йому мужності. Апостол
був упевнений, що Бог все знає і бачить. Він змирив�
ся перед лицем небезпеки і залишався вірним Бого�
ві, вірним перед лицем смерті.

� Як вірші 13�22 свідчать нам про вірність апостола
Богу? (Вислухайте відповіді).

� Так що ж включає в себе поняття «вірність», «вір�
ний»? (Дайте визначення зі словника).

У біблійному розумінні, вірність – абсолютна чес�
ність і точність у виконанні обітниць та обов’язків;
саме так вірність переростає у надійність.

Розглядаючи даний уривок, ми помітили, що у ха�
рактері апостола Павла була по�особливому харак�
терна для нього риса – вірність. Саме вона була
стрижнем його життя. Зверніть увагу, Павло не бої�
ться небезпеки, навіть перед обличчям смерті зали�
шається мудрим, вірним будівничим (1 Кор. 3:10).
Потім у своїх посланнях він не раз звертатиме увагу
саме на цю рису (1 Тим. 1:12; 4:10�12; 1 Кор. 4:1�2).

Розділіться на дві підгрупи. Роздайте кожній по�
силання для дослідження. Висновки обговоріть і
запишіть.

● Завдання № 2
Визначте на чому базувалась вірність Павла.
1) Повт. Зак. 7:9; 32:4; Іс. 49:7; Плач 3:23; Мал. 3:6;

Євр. 10:23 – на знаннях про вірність Бога. Павло
знав, що Бог завжди вірний, Він незмінний. Бог ні�
коли не порушує Своєї обіцянки бути вірним. Божа
вірність вселяла надію в серце апостола.

2) Повт. Зак. 10:17, 21; 1 Хр. 29:11; 2 Хр. 2:5; Пс.
18(19); 92(93):1; 2 Кор 7:1; Євр. 12:28 – на усвідо�
мленні того, що Бог великий. Бог керує усім. Пав�
ло усвідомлює це і у благоговінні схиляється пе�
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ред Творцем. Почуття «страху Божого», який є по�
чатком мудрості, з’являється із усвідомлення ве�
личі Бога.

3) Повт. Зак. 33:3; Єр. 31:3; Еф. 2:4 – він знав, що
Бог вірний у Своїй любові. Павло усвідомлював
безмежну Божу любов і милість, особливо віднос�
но себе, «якогось недородка», «найменшого». І він
був безмежно щасливий бути нехай найменшим,
але улюбленим Богом.

Висновок: вірність Павла Богові ґрунтується на
правильному розумінні вірності Бога, усвідомленні
Його величі і безмежної любові до людини.

● Завдання № 3
� Визначте, в чому виявилася вірність апостола

Павла.
1) 1 Кор. 4:1�2; 1 Тим. 1:12 – у служінні;
2) Дії 20:19�27 – у свідченні, виконанні Великого

доручення;
3) Тит 2:7�8 – в учительстві;
4) Об. 2:10 – у вірності навіть до смерті.
Висновок: вірність Богу – це сенс християнського

життя і служіння. Павло є для нас прикладом вірно�
го служителя. Пригадуючи події зі свого життя (2
Кор. 6:3�10) і місіонерської праці, він без сумнівів
каже і про страждання в Лістрі, які довелося йому
витерпіти.

● Завдання № 4
Поверніться до записаних вами у Вступі визначень

вірності. Порівняйте їх з біблійним розумінням вір�
ності.

1. Вірний – це:
✓ Кол. 4:7�9 – перевірений у справі;
✓ 2 Тим. 4:7 – той, який виконав доручення;

людина обов’язкова.
✓ Євр. 3:2 – вірний у всьому;
✓ Об. 1:5 – Ісус Христос – свідок вірний, значить,

вірний – це той, хто без спотворень передає свід�
чення.

2. Чи є межа вірності, за якою від неї вже можна
відмовитись? (Дії 20:23�24; Об. 2:10).

Ні, навіть до смерті. Якщо вірність чимось обмеже�
на, це не вірність.

3. Чи може вірність змінюватися залежно від об�
ставин? (1 Кор. 4:11�13; 2 Кор. 6:3�10).

Ні, вона постійна. Вона або є, або її нема. Не мож�
на бути вірним трішки або «більш�менш».

Практичне застосування
Завдяки повчальним урокам з життя і служіння

апостола Павла ми починаємо розуміти, що вірність
– це сенс християнського життя.

Навіть смерть не може зламати її, як у випадку, що
стався з Павлом у Лістрі. Боже чудо допомогло йому
швидко видужати після побиття камінням, і ми бачи�
мо, що апостол з такою ж вірністю та відповідальні�
стю продовжує нести Благу Звістку далі.

Відданість і вірність Богу – важливі якості благо�
честивого характеру. Істинне благочестя пробуджує
у християнинові прагнення виховувати в собі вір�
ність, не зважаючи на жодні обставини.

Ми повинні бути вірними до кінця своїх днів. Коли
б не завершилося наше життя, нам буде потрібно
сказати своє свідчення слідом за апостолом Павлом:
«Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру
зберіг. Наостанку мені призначається вінок правед�
ности, якого мені того дня дасть Господь, Суддя пра�
ведний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його
полюбив» (2 Тим. 4:7�8).

Приклад Павла дає сповнений глибокого змісту
опис вірності в житті християнина.

Бог завдяки Своїй великій та безмежній любові
зробив нас новою особистістю. Він по�особливому
цінує нашу вірність Йому.

✦ Як ми можемо виявити свою вірність? (Потім ви�
слухайте відповіді). Нехай група запише відповіді в
зошити на занятті, а якщо не вистачає часу – вдома.

✦ Що необхідно нам зробити, щоб бути вірними
Божими служителями?

✓ Усвідомлювати велич Бога і пізнавати Його (чи�
тання Слова);

✓ Розуміти і приймати безмежну Божу любов і
віддавати її (читання, молитва, спілкування,
свідчення);

Дайте групі час для того, щоб вирішити, як вони
можуть виявляти вірність.

Молитва

Завершіть заняття вдячною молитвою. Віддайте
Богові хвалу, оскільки ви сьогодні пізнали, що Бог
вірний завжди, Він незмінний, Він любить вас.

Подякуйте Йому за цей урок вірності, який ви от�
римали з історії про вірність Божого апостола і мі�
сіонера Павла.

Попросіть у Бога сил залишатися вірним Йому в
усьому, за будь�яких обставин життя.



106 Книга лідера

Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно опрацюйте Дії 17�20 розд., послання до Ти�
мофія та Тита. З’ясуйте, хто належав до місіонерсь�
кої команди апостола Павла, прочитайте довідкові
матеріали. Також опрацюйте карти 2�ї та 3�ї місіо�
нерських подорожей апостола, знайдіть міста та
провінції, в яких трудився Павло і його команда.

Розкажіть групі про те, як працювали ви, будучи
членом команди. Буде добре, якщо ви розповісте
про те, як проводили зі своєю командою євангеліза�
ційні заходи, як розподіляли обов’язки, як команда
оцінила участь кожного. Зупиніться на тому, від чо�
го залежав успіх заходу.

Моліться за вашу групу, щоб вона також стала ко�
мандою однодумців.

Задумайтесь, яким прикладом є для них ви. Адже
ви також член їхньої команди. Наскільки ви посту�
пливі та гнучкі? Чи любите ви усіх однаково?

Розбір ключового вірша уроку

Бог дарує віруючим у Нього терпіння та втіху. Пав�
ло просить милостивого Бога дарувати читачам по�
слання однодумність у їх проходженні за Христом.
Така єдність полягає у тому, що віруючі повинні ма�
ти одні думки, погляди, бачення, які будуть виявля�
тись у служінні на Божій ниві. Важливим є також од�
нодумність, тобто згода, лад у всьому і єдність у
прославленні Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Єд�
ність – це серцевина служіння християн Богові. Щоб
команда стала ефективною, їй просто необхідно
знати і застосовувати на практиці ці вірші, тобто
необхідно стати командою однодумців.

Історична довідка, біблійний словник

До 47 р. від Р.Х. в Галатії, Македонії, Ахії та Азії –
провінціях Римської імперії – не було християнських
церков. Вже в 57 році Павло говорив про свою
працю, щодо створення нових церков, як про завер�
шену справу. Менше як за 10 років апостолом була

створена Церква у цих чотирьох провінціях. Завдяки
чому Павло так успішно трудився? Звичайно, Павло
– природжений місіонер�благовісник, організатор,
натхненник, проповідник Доброї Звістки. Але важли�
вим є ще й те, що він зумів зібрати навколо себе ко�
манду однодумців.

Взаємини у його команді не можна розглядати як
тимчасову, скороминучу співпрацю. У центрі слу�
жіння цих людей була дружба, єдність у всьому,
бажання послужити один одному. Стосунки в ко�
манді поглиблювалися і зміцнювались у багатьох
випробуваннях, переслідуваннях, скорботах. Взає�
мини у Павловій команді, загартовані в горнилі
страждань і випробувань, були сповнені єдністю,
дружбою, любов’ю.

Тимофій – («шануй Бога!») – один з вірних співро�
бітників Павла (Рим. 16:21). Виконував багато відпо�
відальних доручень Павла. Народився в Лістрі Ліка�
онській. Батько Тимофія був греком, а мати – єврей�
кою. У юності Тимофій був навчений Святого Пись�
ма матір’ю Евнікією і бабусею Лоідою (2 Тим. 1:5;
3:15), а пізніше, напевно, духовно сформувався під
впливом Павла, з яким зустрівся в Лістрі під час дру�
гої місіонерської подорожі апостола (Дії 16:1).

Сила – один з найближчих співробітників Павла і,
як і той, римський громадянин (Дії 16:37). Він був
членом єрусалимської церкви (Дії 15:22�23); після
Апостольського Собору він разом з Юдою, Павлом
та Варнавою був посланий в Антіохію, щоб сповісти�
ти там про прийняте Собором рішення. Сила був від�
даним помічником апостолів.

Варнава (євр. «син потіхи») – таке ім’я апостоли
дали левиту Йосипу з Кіпру (Дії 4:36). Володів осо�
бливим даром пророцтва і учительства (Дії 13:1). На�
вернувся до віри відразу після свята П’ятдесятниці,
коли зійшов Святий Дух і утворилася Церква Христо�
ва. Незабаром після того, як він увірував, Варнава
продав свою землю і віддав гроші на потреби общи�
ни (Дії 4:37). Коли Павло вперше прийшов до Єруса�
лима, його, недавнього переслідувача, прийняв і

УРОК 
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привів до апостолів саме Варнава (Дії 9:27). А коли В
Антіохії була створена перша община з навернених у
віру язичників, Варнава був відправлений туди.

Акила і Прискилла – подружжя, у якого жив і
працював на початку свого перебування в Коринті
Павло, який займався з ними одним ремеслом (Дії
18:1�3). Акила (лат. «орел») – юдей родом із Пон�
ту, області на півночі Малої Азії, ремісник, що ви�
готовляв намети (Рим. 16:3). Переїхав з дружиною
Прискиллою в Коринт. Павло говорить про них як
про співробітників, які заради нього ризикували
життям (Рим. 16:3�4). У своєму служінні Господу
Акила і Прискилла були в такій мірі однодумними,
що їхні імена зустрічаються тільки разом, причому
в грецькому тексті в чотирьох із шести випадків
ім’я дружини названо першим.

Аполлос – освічений юдей з Олександрії, «красно�
мовець», добре знав Писання (книги Старого Запові�
ту). Він був знайомий з Доброю Звісткою, «промо�
вляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іва�
нове хрищення». В Ефесі був більш точно наставле�
ний про Ісуса і Його вчення від Акили та Прискилли,
які почули проповідь Аполлоса в синагозі (Дії 18:24�
26). Із Ефеса з рекомендаційним листом від общини
він попрямував до Ахаї (Греція). В Коринті з успіхом
продовжував справу, яку почав Павло (Дії 18:27�
19:1; 1 Кор. 3:6). Через декілька років, Павло знову
згадує Аполлоса і доручає Титові турбуватись про
нього (Тит 3:13).

Тит – співробітник Павла, якому апостол доручав
відповідальні завдання (2 Кор. 8:23). Перша згадка
про нього в Новому Заповіті пов’язана з тим, що він,
як християнин навернений з язичників, супроводжу�
вав Павла до Єрусалиму (Гал. 2:1). Вартий уваги
факт, що в книзі Дії Апостолів Тит не згадується.
Апостол дуже високо цінує Тита, називаючи його
«щирим сином за спільною вірою» (Тит 1:4)

Ераст – («улюблений», «бажаний») – християнин,
який служив Павлу в Ефесі і був відправлений ним
разом з Тимофієм в Македонію (Дії 19:22). У Корин�
ті Ераст і Тимофій знову знаходились біля апостола
і передавали свої привітання римській церкві (Рим.
16:21, 23).

Гай дерв’янин – македонський християнин і супут�
ник Павла. Апостол зупинявся в домі Гая; там теж
збиралась і вся коринтська церква (Рим. 16:23). По�
дорожній апостола Павла, який супроводжував його
на шляху із Македонії в Малу Азію (Дії 20:4).

Тихик – («щасливий», «дитина щастя») – співро�
бітник Павла, родом з Азії; супроводжував апостола
під час його третьої місіонерської подорожі із Маке�
донії в Троаду (Дії 20:4).

Трохим («вирощений») – християнин із Ефесу, на�
вернений з язичників. Трохим супроводжував Павла
до Троади а потім і Єрусалиму (Дії 20:4).

Сопатер Піррів (гр. «допомога батька») – христия�
нин із Верії. Супроводжував Павла в третій місіонер�

ській подорожі із Македонії в Троаду (Дії 20:4�6). Ро�
дич і співвітчизник Павла, який вітав церкву в Римі із
Коринта (Рим. 16:21).

Секунд – (лат. «другий») – християнин із Солуня,
який супроводжував Павла під час його другої місіо�
нерської подорожі із Македонії в Малу Азію (Дії
20:4).

Команда – група пов’язаних чим�небудь людей;
чиєсь оточення.

Співпрацювати – працювати, діяти разом, узго�
джено, брати участь в спільній справі.

Однодумність – однаковий напрям думок.
Однодумець – той, хто повністю погоджується з

кимсь.
Єдність – спільність, цілковита схожість; ціліс�

ність, згуртованість.
Гнучкість – бажання і здатність пристосовувати

свій індивідуальний стиль поведінки до потреб ін�
ших людей.

Московський вантовий міст – побудований у Києві
в 1976 році. Найдовший міст у колишньому СРСР.
Складається з трьох частин. Центральна – це ванто�
вий міст, тобто підвісна конструкція, що складається
із вантів (гнучкі сталеві троси�розтяжки), які спира�
ються на А�подібний пілон (залізобетонна конструк�
ція у вигляді стовпа форми літери А) висотою 115
метрів (див. малюнок нижче).

Ванти – гнучкі елементи (розтяжки), троси (зазви�
чай сталеві) для прикріплення конструкцій, які по�
винні висіти.

Біблійна тема уроку
Вступ

Покажіть групі запропоновану ілюстрацію Москов�
ського моста через Дніпро.

Місто Київ розкинулося на берегах мальовничої
річки Дніпро. Правий гористий та лівий пологий бе�
реги пов’язує велика кількість мостів. По цих мостах
увесь час у двох напрямках рухається транспорт –
міський, залізничний, метро, йдуть люди, які відва�

Московський вантовий міст через Дніпро
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жилися пішки по мосту перейти старий Славутич
(одна з давніх назв Дніпра).

Московський вантовий міст порівняно молодий,
йому ще немає й тридцяти років. Своєю конструкці�
єю він відрізнявся від інших мостів, а наприкінці сім�
десятих був досягненням у побудові мостів. Що ж
такого особливого в його конструкції?

Цей міст складається з трьох частин: власне моста
(довжина 816 м, ширина 31 м), моста через річку
Десну (довжина 732 м, ширина 29,1 м) і шляхопро�
воду над набережною Дніпра (довжина 55 м, шири�
на 31 м).

Біля лівого берега розташована А�подібна підтри�
муюча конструкція (пілон) висотою 115 м, на яку
спираються ванти із пучків канатів (по 20�40 канатів
у кожному вантові). Ці ванти і тримають міст. Вони
складаються з зібраних у пучок сталевих тросів, які
в свою чергу переплетені. Основна маса моста при�
падає не на мостові опори, а на підвісну вантову си�
стему. Транспорт рухається по мосту трьома смуга�
ми в кожному напрямку вдень і вночі.

Сила тросів не в їхній міцності, а в силі сплетіння
пучків кабеля. Таких пучків декілька, і міст міцно
стоїть, а краще сказати, висить над водою. Окремо
взяті металеві троси не зможуть витримати велико�
го навантаження, вони порвуться. Але переплете�
ність і зібраність в єдиний пучок являє собою силу.

Якщо ми подивимося на роботу команди і її членів,
то її можна сміливо порівняти з «роботою» вантів на
підвісному мосту. Сплетіння і єдина мета робить
працю дружною. Завдяки міцності сплетіння і єдно�
сті, служіння команди стає ефективним.

Тепер давайте подивимося, як ця тема розкри�
вається в Біблії.

Робота над темою

● Завдання № 1
Дайте групі час, щоб поновити в пам’яті події,

описані в Дії 17�20. Поставте такі запитання і зафік�
суйте відповіді на дошці.

� Про які події оповідає Лука у цих розділах?
� Чому він, описуючи події 16�го розділу, використовує

займенник «ми»?
Лука був безпосереднім членом команди в Маке�

донії. Про все, що відбувається, він пише від першої
особи, і, зверніть увагу, використовує займенник
«ми» (разом ми – команда).

� Про що розповідає нам Дії 16:40?
Лука залишається в Филипах, а команда йде далі.
� Хто входить у місіонерську команду апостола

Павла?
У Коринті (де Павло проводить 18 місяців) в місіо�

нерську команду входять Акила та Прискилла, потім
приєднуються Сила та Тимофій (Дії 18:5�6).

У третій місіонерській подорожі (Дії 18:22�23) Га�
латією і Фріґією («учнів зміцняючи» – Дії 18:23) Пав�
ла супроводжує Тимофій.

В Ефесі Акила та Прискилла стверджує у вірі Апол�
лоса, він стає членом команди. У цьому місті Павло
затримався понад два роки. У команді, окрім Акили,
Прискилли, Аполлоса та Тимофія, ми знаходимо
Ераста (Дії 19:22). Згідно з цим віршем, Павло від�
правляє Тимофія та Ераста в Македонію.

При відвіданні Павлом Македонії та Греції (Дії 20:3�
5) його супроводжує до Азії велика команда: Сопа�
тер, Аристарх, Секунд, Гай, Тимофій, Тихик та Тро�
хим. Згідно з Дії 20:5�6, Лука знову з ними.

Ця команда раніше за Павла вирушила до Троади,
а потім усі разом прибувають до Мілету.

� Чи можна назвати місіонерську групу Павла коман�
дою? Доведіть.

✓ Єдина мета: виконання Великого доручення
Христа – нести Євангелію спасіння народам; ство�
рення і утвердження церков.

✓ Повна єдність: ніде не бачимо, щоб Лука писав
про розбіжності в думках. Він, в основному, підкре�
слюючи єдність, пише «ми».

✓ Команда є динамічною, вона увесь час у русі.
Служіння один одному, взаємодопомога та підтрим�
ка – основні її якості.

✓ Розумний розподіл обов’язків.
Апостол Павло створив згуртовану команду хри�

стиян�місіонерів. У поєднанні сили єдності та взаєм�
ного доповнення ця команда стає для нас взірцем
динамічної місіонерської групи, яка виконувала ве�
лике доручення Христа.

� Хто є лідером команди?
� Чи може команда мати успіх, якщо вона не буде ма�

ти лідера?
� Яка роль Павла як лідера місіонерської команди?
� Чим відрізняється команда від групи?

● Завдання № 2
Дослідіть Луки 9:12�17. Визначте, як трудилася ко�

манда Христа.
1. Христос – Лідер, Він звершував дива, але допо�

мога всієї команди учнів була необхідною.
2. Христос розподілив обов’язки, кожен виконував

призначену йому працю.
3. Звершуючи чудо, Христос задіяв усіх членів ко�

манди (розсаджували, розносили їжу, збирали за�
лишки). Так вони досягли максимального ефекту
(нагодували приблизно 5000 чоловік).

4. Єдність – усі виконували одну справу.
5. Співробітництво – всі трудилися разом.

● Завдання № 3
Накресліть таблицю на дошці і нехай група за�

повнить її на уроці залежно від опрацювання мате�
ріалу.

1. Перша графа – «Загальна характеристика взає�
мин у команді» – містить 5 пунктів:

✓✓ єдність – серцевина служіння; ми разом труди�
мося на ниві Божій;
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✓✓ присвята – ми присвячуємо (відокремлюємо чи
відділяємо) себе на труд для Господа, маємо чітке
бачення і присвяту спільній меті (Мт. 28:19�20);

✓✓ гнучкість, поступливість – ми вміємо бути гнуч�
кими відповідно до потреб членів команди, ми слу�
жимо один одному любов’ю;

✓✓ відданість – ми самі працюємо віддано на всі
100 відсотків і цінуємо зусилля і труд іншого;

✓✓ підтримка, взаємодопомога – ми разом, ми ці�
нуємо один одного і завжди готові допомогти; ко�
жен з нас може покластися на іншого; ми впевнені
один в одному;

За ходом обговорення заповніть відповідно до цих
пунктів 2�гу і 3�тю графи:

2. «Характеристика місіонерської команди апосто�
ла Павла».

3. «Команда, в якій працюю я»
Висновок: за час своїх місіонерських подорожей, а

це приблизно 10 років, апостол Павло організував у
чотирьох провінціях Римської імперії церкви. У 57
році Павло казав про цю роботу як про закінчену і
міг іти далі на захід. Він не хвилювався за те, що
створені ним церкви можуть загинути під час його
відсутності. Ні, вони мали міцну основу.

Апостол Павло всі ці роки трудився не сам, поруч з
ним була надійна команда. Багато в чому вона була
йому підтримкою, допомогою, а головне, всю їхню
працю можна позначити словами – єдність команди.

Практичне застосування

Повернемося до Вступу, в якому ми дізналися про
побудову і «роботу» Московського вантового моста.

❖ Яке призначення Московського чи будь�якого
іншого моста через річку?

Він здійснює зв’язок між частинами міста, дозволяє
швидко дістатися з одного кінця міста до другого.

❖ Як побудований цей міст?
Міст побудований і «працює» завдяки тому, що у

вантах є багато тросів. Саме вони, ці ванти, і трима�
ють його. Ванти пов’язані єдиною метою – тримати
міст і бути засобом з’єднання частин міста.

❖ Як можна «принцип роботи» вантів та мосту за�
стосувати до нашого життя?

Команда християн, усі її члени з’єднані єдиною ме�
тою – донести Добру Звістку про спасіння всім лю�
дям. Така команда подібна до моста, який допомагає
людині перейти від берега гріха та невір’я на берег
спасіння і життя вічного у Христі Ісусі.

❖ Оцініть за п’ятибальною системою свою коман�
ду на підставі таких показників: «1» – погано, «5» –
відмінно.
Єдність поглядів і мети _____
Спільність духовних цінностей 
і підходів до служіння _____
Взаємне доповнення _____
Взаємоповага _____
Підтримка _____
Присвята всіх членів команди _____
Відданість _____
Відвертість у стосунках _____
Гнучкість команди _____
Конструктивність _____

✦ Поставте групі запитання на обдумування: що я
(тобто кожен член команди) можу зробити, щоб на4
ша команда стала ще дружнішою. (Вислухайте про�
позиції, можливо, вам буде необхідно скласти план
заходів, щоб об’єднатися ще більше).

Молитва

Прославте Бога як Єдиного гідного слави!
Подякуйте Йому за ваших співробітників, з якими

ви несете спільне служіння.
Попросіть Бога, щоб ви виявляли відданість,

підтримку, гнучкість, поступливість, єдність у тому
служінні, яке ви несете в команді.

Подякуйте Господу за урок єдності, моліться за те,
щоб вона була і у вашій команді.

Попросіть Бога допомогти вам бути гідним членом
Його команди, вчитися допомагати іншим учасни�
кам команди, бути відданим, щоб у всьому виявля�
лася Його любов.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

При вивченні теми уроку ви повинні будете уваж�
но опрацювати всі запропоновані в занятті місця
Святого Письма. Зверніть увагу на Мт. 5:41�46, де
Господь торкається найважливішого принципу в
нашому житті та служінні. Ми повинні прагнути від�
давати іншим любов, яку дарував Він нам. Наше
служіння має бути сповнене співчуттям до людей, а
дивитись ми повинні на Ісуса. Друге подорожнє
стає легким і радісним, коли ми усвідомлюємо, що
трудимося для Господа.

Підставити своє плече тому, хто втомився чи
знесилів, допомогти доброю порадою, розділити з
іншим його смуток чи радість, а часом просто ра�
зом помовчати – ось в чому сенс цього подорож�
нього.

Розбір ключового вірша уроку

Господь Ісус Христос дав кожному християнину
доручення – нести Євангелію спасіння кожній лю�
дині. Служіння Господу і людям є нашими подо�
рожнім, бо ця дорога – не тільки життєвий шлях,
який проживає людина, але й шлях служіння Хри�
сту, виконання дорученої праці, незважаючи на об�
ставини, труднощі чи небезпеку. Для апостола
Павла пройти подорожнє було основним завдан�
ням, і виконати його він збирався, не дивлячись ні
на які труднощі, навіть на смертельну небезпеку.

Історична довідка, біблійний словник

У другій частині 20�го розділу книги Дій ми знахо�
димо Павла на острові Мілеті (50 км від Ефесу). Він
кличе сюди для бесіди пресвітерів із Ефесу. Із його
звернення до керівників церкви видно, які вони до�
рогі для апостола, він їх любить усім серцем. Пропо�
відь Павла ніби розділялася на три частини: огляд
минулих років служіння в Ефесі (Дії 20:18�21); роз�
повідь про теперішнє (Дії 20:22�27); повчання на
майбутнє (Дії 20:28�35).

Апостол був попереджений людьми, які володіли
даром пророцтва від Духа, про кайдани і скорботу,
але вважав для себе більш важливим працювати для
Господа, розповсюджуючи Євангелію благодаті Бо�
жої і проповідь Царства Божого.

Слово, перекладене українською мовою в Мт.
5:41 як «подорожнє», має перське походження. У
той час не було поштової мережі для відправлен�
ня листів або посилок. Щоб царські накази швид�
ко та надійно доходили в різні частини імперії, Кір
розташував вершників на дорогах, визначивши
між ними певну відстань. Послання передавалось
вершниками від одного до іншого. Ці вісники ма�
ли право змушувати будь�яку людину – пішого,
вершника, капітана корабля або власника якогось
іншого транспорту – допомогти в швидкій достав�
ці листа або вантажу. Про цей закон і каже Ісус:
замість того, щоб чинити спротив суспільним ви�
могам ми повинні старанно і добросовісно труди�
тися подвійно.

Подорожнє – 1) відбувати подорожню повинність;
2) відрізок шляху в 1000 кроків; 3) у переносному
значенні – увесь життєвий шлях за покликанням, те,
чому присвятив себе.

Марафонський біг – у легкій атлетиці біг на ди�
станцію 42 км 195 м.

Біблійна тема уроку
Вступ

Покажіть вашій групі картинку із зображенням бі�
гунів�марафонців (див. символ уроку).

Чи замислювались ви над тим, скільки сил потріб�
но витратити бігунові�марафонцеві, щоб добігти до
фінішу?

Майбутній бігун своє тренування починає ще в
дитинстві. Спочатку це біг наввипередки, як гра,
але, зайнявшись цим видом спорту професійно,
вчорашній новачок наполегливо прагне до досяг�
нення все кращих результатів. Він намагається пе�
ремогти час і встановити новий рекорд. Наполег�

УРОК 

35 НАША ДОРОГА

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми звершували «своє подорожнє» без примусу

Ключовий вірш: «Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, 
аби$но скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, – 
щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої» (Дії 20:24)

Мета: молоді люди повинні розуміти, що незважаючи на труднощі, християнська дорога –
дорога радісна

Біблійна основа: Дії 20:17$21:14
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ливість, витримка, терпіння, цілеспрямованість,
твердість духу і величезне бажання перемогти –
ось, що рухає бігуном.

Нарешті, настає надзвичайно важливий день у
його житті – день змагань, від якого залежить все:
майбутня слава, пошана і нагорода. Колись у Дав�
ній Греції, а пізніше і в Римі, існував звичай увінчу�
вати героя лавровим вінком. Мабуть, що кожен, хто
доклав багато зусиль для досягнення нагороди,
«мріє про лаври».

Марафонцеві належить пробігти своє «подорожнє»
– дистанцію, і він не може зійти з неї, чи побігти вбік,
чи скоротити шлях, ні, він забов’язаний пройти за ре�
кордний час намічений маршрут в 42 км 195 м.

Що ж Господь каже нам, християнам, про проход�
ження життєвого подорожнього – маршруту довжи�
ною в життя?

Робота над темою

Поставте групі декілька запитань.
� Що являє собою подорожнє? (Вислухайте відповіді

і запишіть визначення; якщо група не зможе поясни�
ти значення цього слова, тоді дайте визначення з бі�
блійного словника).

Подорожнє – (в переносному значенні) увесь жит�
тєвий шлях за покликанням, те, чому присвятив себе.

� Визначте, чому і кому присвятив своє життя апостол
Павло (Дії 22:14�16)?

1. Цілковита присвята Господу Ісусу Христу.
2. Присвята пізнанню волі Божої.
3. Присвята свідченню про Христа (тобто розпов�

сюдженню Євангелії благодаті Божої).
Павло був апостолом, досить цікаво покликаним

Господом. Побачивши і цілком пізнавши Божу лю�
бов, прощення та спасіння, він повністю присвятив
себе на служіння Богові. Протягом життя Павло піз�
нав милість, благодать волі Господньої і прагнув бу�
ти вірним будівничим Христа. Абсолютно очевид�
ним є те, що слова Христа (Ів. 4:34) «чинити волю
Того, хто послав Мене, і справу Його довершити»
Павло втілив у своє життя і служіння. Господь Ісус
був для нього вагомим прикладом та підтримкою.
Тому апостол так безстрашно заявляє: «...Свого
життя не вважаю для себе цінним...», він думає не
про себе, а про тих багатьох, котрі не мають надії в
цьому житті, розчарувавшись у знайденні виходу з
глухого кута. Він несе Добру Звістку про спасіння в
Господі Ісусі Христі.

● Завдання № 1
Відкрийте Дії 20:17�38 і опрацюйте уривок; у цьо�

му вам допоможуть такі запитання:
� Як апостол Павло проходив подорожнє, що йому на�

лежало?
✓ вірш 19 – з покорою;
✓ з рясними слізьми – зносячи страждання, скор�

боти, гоніння заради проповіді Євангелії;

✓ з напастями (Павло, швидше за все, говорить
тут про неодноразові переслідування законниками�
юдеями, про побиття камінням, бичування);

✓ вірш 20�21 – проповідував про Христа, не про�
пускаючи жодної можливості;

✓ вчив і індивідуально, і прилюдно;
✓ сповіщав усім (незалежно від національності

тих, хто слухав) покаяння та віру в Христа.
� Про що свідчить апостолу Дух Святий (вірш 23)?
При проходженні подорожнього на Павла чекають

великі випробування – «кайдани та муки». Господь
турбується про Павла і підтримує його, але як будуть
складатись обставини в тій чи іншій місіонерській
подорожі Павло не знав, це було приховано від ньо�
го. Єдине, про що говорив Святий Дух – це те, що на
життєвій дорозі Павло зустріне скорботи.

� Чому Павло так сміливо заявляє: «Але я ні про що
не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цін�
ним»?

Єдина мета, яку ставив перед собою апостол – до�
нести Євангелію про спасіння у Христі до кожної лю�
дини і, якщо доведеться постраждати або померти
за Христа, – він згоден на це з радістю, бо пригото�
влений до зустрічі з Христом.

� Як поєднуються слова Дії 20:24 з Фил. 3:7�8?
� Що сказано про подорожнє у 24 вірші?
✓ подорожнє розкривається у процесі нашого

служіння, тобто в проповіді Євангелії благодаті
Божої;

✓ звершувати його потрібно з бажанням і радістю:
� не зважати ні на що (утиски, складності, го�

ніння, скрутні обставини);
� не дорожити життям, бути готовим померти

заради Христа і Доброї Звістки.

● Завдання № 2
Відкрийте Євангелію від Матвія 5:41. Проаналізуй�

те слова Христа про подорожнє. Використайте до�
відку зі словника.

� Про яке подорожнє говорив Ісус у цьому вірші?
Ісус Христос вказував своїм учням на важливість

подорожнього. Якщо когось змушують пройти цей
шлях, не потрібно чинити опір, а навпаки, йти ще й
друге подорожнє. Це має відбуватись природно,
щоб людина, заради якої ти робиш якусь справу по�
над обов’язок, додатково, могла побачити у цьому
труд для слави Господа.

� Що собою являє перше подорожнє?
Шлях, який людина забов’язана пройти. Це наш

обов’язок щодо родини, відповідальність на роботі,
в суспільному житті, в служінні.

� Що ж, за словами Христа, означає «іти з ним навіть
дві» милі?

Друге подорожнє звершується понад перше, при�
чому з радістю, як апостолом Павлом, і добровіль�
но. Це відбувається тому, що проходити його нас
спонукає Господь Ісус Христос. Сам Він пройшов
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призначене нам подорожнє і завершив його на Гол�
гофі, щоб ми навчилися бути вдячними, люблячи�
ми, співчутливими, лагідними, терплячими і могли
бути здатними пройти друге подорожнє без приму�
су. Усвідомлення Божої любові (Ів. 3:16) викликає у
кожному християнинові відповідне бажання служи�
ти Господу і людям, а друге подорожнє є втіленням
цього бажання. Це те, що ми робимо для Господа і
людей понад міру. Зверніть увагу, що ми звершує�
мо своє подорожнє, несучи хрест, який дав нам
Христос (Мт. 16:24; Мр. 8:34; Лк. 9:23).

� Що мав на увазі Господь, коли казав: «Коли�бо лю�
бите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте?»
(Мт. 5:46)? 

� Як це співвідноситься з нашим подорожнім?
Любити того, хто відповідає тобі взаємністю –

неважко, адже ця людина не створює нам непри�
ємностей, не засмучує нас. Приємно усвідомлюва�
ти, що тебе завжди готові прийняти і зрозуміти,
вислухати, поспівчувати; тебе просто люблять, і
все. Набагато складнішою є справа, коли усвідом�
люєш, що тебе не хочуть приймати та слухати, не
бажають нічого знати про Христа і спасіння. У цьо�
му уривкові Господь акцентує увагу на тому, що
треба допомагати людям у вирішенні їхніх про�
блем, як духовних так і матеріальних. Можливо, ці
люди налаштовані вороже до вас, але в цьому сенс
другого подорожнього, яке ми ніби долаємо за ту
людину, яка ображає нас. Господь Бог у Своїй ве�
ликій любові до людей наказує світити сонцю як на
праведних, так і на неправедних; для усіх без ви�
нятку посилає дощ. Бог милосердний і любить ус�
іх людей, милість Його відновлюються кожного
ранку. Ми повинні, при проходженні подорожньо�
го бути схожими на Бога.

� Пригадайте про те, як Христос проходив своє подо�
рожнє?

Якщо простежити весь життєвий шлях Ісуса Хри�
ста, то ми побачимо, що саме Він проклав стежку
другого подорожнього, яка почалася з бідних ясел
Віфлеєму, через Єгипет, Галілею, Юдею, Самарію і
далі, де Христос служив любов’ю усім «струдженим
та обтяженим» (Мт. 11:28). Цей шлях був тернистим,
скроплений Його сльозами, а наприкінці життєвої
дороги – потом і кров’ю. Ісус проходив це подорож�
нє, сповнений величезної любові до людей.

� Який урок ми можемо взяти для себе?
Приклад Господа вчить і нас проходити подорожнє

з любов’ю і співчуттям до людей, виконуючи, таким

чином, справу, доручену Господом (Мт. 28:19�20). Ті,
хто добросовісно і наполегливо проходять своє по�
дорожнє, стають співробітниками Божими (1 Кор.
3:8�11). Приклад апостола Павла вчить нас стійкості
і мужності. Він проходив друге подорожнє з кожною
церквою, яку заснував, з кожною людиною, яка зу�
стрічалася на його життєвому шляху, терплячи скор�
боти, страждання, переслідування, глузування, не�
прийняття з боку своїх одноплемінників, яким зав�
жди прагнув донести Добру Звістку про Христа. Він
знав, що шлях буде тернистим і що багато потрібно
буде перетерпіти в ім’я проповіді Євангелії благода�
ті Божої (Дії 9:16; 20:23).

Практичне застосування

Поверніться з групою до історії зі Вступу.
❖ Що кожного разу спонукає спортсмена�бігуна

покращити результати?
Прагнення бути першим, кращим, встановити сві�

товий рекорд, одержати заслужену нагороду.
❖ Яке порівняння наводить апостол Павло в 1 Кор.

9:24�27, використовуючи ілюстрацію спортивного
забігу?

Павло говорить про те, що й ті і другі біжать, тоб�
то спортсмени біжать, і християни «біжать» – прохо�
дять своє земне подорожнє. Життя людини подібне
до бігу на стадіоні. Біжить багато спортсменів, але
увінчується нагородою лише переможець. У Біблії
написано, що Бог увінчає нашу голову тим вінком,
який ми заробили, виконуючи Його волю (1 Кор.
3:12�15; 2 Тим. 4:8). У той час переможця нагоро�
джували лавровим вінком, який з часом, звичайно
ж, в’янув. Наш вінок – вічний, нев’янучий.

Нехай група поміркує над запитаннями та проана�
лізує свій життєвий шлях:

✦ Як ви проходите своє подорожнє?
✦ З ким ви проходите друге подорожнє?
✦ Що вам необхідно зробити, щоб з терпінням і

радістю проходити життєвий шлях, який належить
пройти?

Молитва

Подякуйте Богові за те, що він закликав вас нести
іншим людям Добру Звістку про спасіння. Попросіть,
щоб Він послав вам любов і співчуття до всіх людей.
Дякуйте за урок, який одержали, і який спонукає вас
працювати над собою, змінювати своє ставлення до
оточуючих. Моліться за мужність і стійкість у прохо�
дженні належного вам подорожнього.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Дії 27. Зверніть увагу на те, як доклад�
но Лука описує подорож Павла із Кесарії до Риму.
Метою цієї оповіді було показати, що вірного Божо�
го апостола скеровувала та підтримувала Божа рука,
допомога та захист приходили згори. У всьому цьо�
му було виконання Господньої волі – Павло мав свід�
чити про Христа в Римі перед імператором.

Поведінка Павла на кораблі під час шторму та за�
гибелі судна стала свідченням для всіх, хто ще не
знав про Божий план спасіння. Зберігши життя 276
чоловікам, Бог явив Свою любов і милість до людей,
щоб апостол міг нести Добру Звістку до Риму.

Чи можете ви сказати, що ваше життя знаходить�
ся в руках Небесного Отця? Чи ви більше покладає�
теся на особисті зусилля або «зв’язки»?

Пригадайте, коли ви в останній раз відчували Божу
допомогу і підтримку в житті? Чи не забули ви подя�
кувати Богові за Його допомогу?

Прослідкуйте подорож за картою.

Розбір ключового вірша уроку

Псалом 45(46) є одним з найвеличніших серед за�
писаних виразів і проявів віри. Протягом усієї історії
Бог був і залишається притулком і захистом для
Свого народу. Ніщо не в змозі злякати народ Божий,
адже його помічник – Господь.

Натхненний Псалмом 45(46), Мартін Лютер напи�
сав свій гімн «Господь – убежище, покров...»

Історична довідка, біблійний словник

Морська подорож, яка описана в Діях 27�28 відбу�
лася пізно восени 59 року, коли в Середземному мо�
рі вже почалися непередбачувані шторми. Павла пе�
редають під відповідальність сотника Августового
полку на ім’я Юлій. Він бере в’язня на корабель, який
відпливає із Адраміта, містечка розташованого не�
далеко від Смирни.

Вони вирушили, маючи намір плисти коло азійсь�
ких місць, і, напевно, думаючи перезимувати там. З

апостолом були Лука і Арістарх із Солуня. Юлій ста�
виться до Павла «по�людському» і дозволяє йому
«до друзів піти, та їхньої опіки зазнати» у Сидоні.

Восени вітер дує з заходу, і ми читаємо про зу�
стрічний «супротивний» вітер, через який вони про�
плили під прикриттям Кіпру і впродовж побережжя
«Кілікії й Памфілії...до Лікійської Міри». Там вони
пересіли на олександрійський корабель, який плив
до Італії. Так, повільно пливучи, вони досягли Кріту.
І коли «насилу минули його», то дістались до місця
під назвою Добра Пристань.

Павло попереджував, що плавання стає небезпеч�
ним і може бути «з перешкодами та з великим ущерб�
ком». Напевно, він був зарахований до «корабельної
ради», тому що був досвідченим мореплавцем та
мандрівником (2 Кор. 11:25; «тричі розбивсь кора�
бель») і володів природним даром керівника. Однак,
сотник, який уособлював на кораблі головну владу,
більше довіряв стерничому та власникові корабля,
ніж Павлові. Оскільки пристань «була на зимівлю не�
вигідна», вони вирішили перезимувати в Фініку, роз�
ташованому на південно�західній частині Кріту.

Коли ж подув південний вітер, то вони витягли кітви
і корабель відплив. Кожен подумав би, що це буде
сприяти плаванню, але сталося так, що «незабаром
ударив на них рвачкий вітер, що зветься евроклідон»
– північно�східний вітер. Від грецького слова «евро�
клідон» у багатьох мовах походить слово «тайфун».
Деякий час морякам вдається рятуватися під при�
криттям маленького острівка Клавди, де вони були
змушені вжити певних заходів щодо власної безпеки.
Уривок Дії 27:9�44 вважається найдокладнішим мор�
ським звітом в історії давніх морських мандрівок.

Два тижні корабель носило на хвилях «Адріятиць�
кого моря», після чого він розбивається, а всіх лю�
дей виносить на острів Меліта – у наші дні Мальта.
Господар великих маєтків острову Публій приймає
Павла на три дні як свого гостя (Дії 28:7).

Події 28 розділу стосуються подальшої подорожі
Павла до Риму. Суд кесаря ще не відбувся, тому на
Мальті Павло користується відносною свободою.

УРОК 

36
Біблійна істина: Бог обіцяє Свою підтримку за будь$яких обставин

Ключовий вірш: «Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються,
тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів!» 
(Пс. 45(46):2$3)

Мета: молоді люди повинні знати, що Бог завжди поруч з ними, у будь$яких обставинах життя

Біблійна основа: Дії 27:13$28:2

БОЖА ДОПОМОГА 
ТА ПІДТРИМКА
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Пробув він там три місяці. Далі подорож продовжу�
ється на олександрійському кораблі.

Адрамітський корабель – корабель, який був при�
писаний до Адрамітського порту (Адраміт – місто в
Міссії, на південному заході від Троади).

Олександрійський корабель – зернове судно, яке
знаходилося на службі у влади, достатньо великої
вантажності (на борту знаходилося багато зерна і
276 чоловік).

Стерновий – хто стоїть біля стерна на судні.
Потрапити на косу – потрапити між двох морів; по�

трапити в ділянку моря, де течією наноситься пісок,
у цьому випадку – у вузьку протоку у затоці Святого
Павла.

Сидон – фінікійське портове місто, розташоване в
120 км. на північ від Кесарії і в 40 км. на північ від
Тира.

Меліта – острів в 95 км. від Сицилії.

Біблійна тема уроку
Вступ

Якось студентам художнього інституту дали зав�
дання: намалювати сюжет на тему «Мир і спокій».
Один із студентів зобразив це так: темне грозове не�
бо, яке розривають спалахи блискавки, море, що
бурлить, і хвилі якого грізно б’ються об скельний
берег. На фоні цієї негоди зображений чоловік, на
руках якого мирно спить дитина. Дитячий сон спо�
кійний і безтурботний, видно, що на руках у батька
він почуває себе в безпеці (див. малюнок в Робочих
зошитах).

Так, це чудово усвідомлювати, що в міцних руках
земного батька можна знайти мир і спокій. Пригаду�
ються слова християнського гімну: «Довірившись
Богу, в Його я руках маю захист, спасіння, спокій».

Мир і спокій сповнюють душі християн, коли во�
ни усвідомлюють, що знайшли заспокоєння в Бо�
жих руках.

Робота над темою

● Завдання № 1
Прочитайте з групою Дії 27. Нехай усі читають по

черзі.
Під час читання робіть позначки на карті. Учасники

групи – у своїх Робочих зошитах, ви ж – на збільше�
ній до формату А3 копії.

Прочитавши і позначивши «Шлях Павла до Риму»,
поки що до Мальти (в Біблії – Меліта), перейдіть до
обговорення.

� Яка подія є головною у цьому розділі?
(Буря та спасіння всіх людей Богом).
� Чому Павло був упевнений у тому, що ніхто не заги�

не?
� Що відкрив Господь апостолу через нічне видіння

(Дії 27:22�24; 23:11)?
� Чому серед загального страху та апатії (ніхто не їв)

Павло був спокійний?

� Про яке Боже підбадьорення він сповіщав усіх на ко�
раблі?

� Як Господь допоміг усім (276 чоловікам), які пливли
з Павлом на кораблі?

� Як і чому змінилось ставлення сотника Юлія до
Павла?

� Чому Господь допустив такі випробування під час по�
дорожі до Риму?

� Як ці випробування пов’язані з об’явленням Бога
Ананію про служіння Павла (Дії 9:15�16)?

� У чому був впевнений апостол Павло, терплячи різні
випробування?

Апостола Павла у його служінні спрямовувала Бо�
жа рука. Господь подав йому Свою допомогу і під�
тримку. Божа воля була у тому, щоб Павло доніс
Добру Звістку про Ісуса Христа від Єрусалима до Ри�
ма, тобто майже по всій імперії. Язичники повинні
були почути рятівну Звістку про Господа.

Під час подорожі на шляху апостола постають різні
перешкоди: грізна стихія, розбитий корабель, страх
загибелі в морі і від рук воїнів. Але Бог – Він є «допо�
мога в недолях» (Пс. 45(46):2), Він контролює ситуа�
цію і посилає свою допомогу. Ніхто з 276 чоловік, що
були з апостолом на кораблі, не загинув. Бог зберіг
усім їм життя для свідчення свого вірного слуги. Пав�
ло так і казав «Бог дарував... всіх, хто... пливе»

Павло не втрачав влади над собою, оскільки був
впевнений в Божій допомозі. Він знав про неї з Писан�
ня і особистого досвіду, і ми також довідаємся про це.

● Завдання № 2
Нехай група, використовуючи подані нижче поси�

лання, визначить, що міг знати Павло про допомогу
Бога, Його підтримку і турботу із Святого Письма.
Висловлювання запишіть у вигляді тез.

✓ Пс. 9:8�11 – Господь – притулок пригніченому
під час недолі;

✓ Пс. 27(28):6�8 – Бог чує благання, Він – допомо�
га, сила та щит;

✓ Пс. 45(46) – Бог – охорона та сила, твердиня,
допомога в недолях;

✓ Пс. 62(63):8�9 – правиця (права рука) Господа
підтримує і дарує допомогу;

✓ Пс. 68(69):30 – спасіння Бога відновлює людину;
✓ Пс. 85(86):17 – Господь допомагає та звеселяє;
✓ Пс. 113(114,115):19 – Бог – поміч та щит;
✓ Пс. 114(116):6 – Він допоможе;
✓ Пс. 118(119):173 – Божа рука в поміч;
✓ Пс. 123(124):8 – поміч – в імені Бога;
✓ Пс. 143(144):1�2 – Бог – скеля, милосердя, твер�

диня, фортеця, охорона, щит;
✓ Пр. 18:10 – ім’я Господа – сильна башта;
✓ Іс. 43:1�2 – Господь каже: не бійся, Мій ти, Я бу�

ду з тобою;
✓ Іс. 49:15 – Бог ніколи не забуде про людину;
✓ Іс. 51:12�16 – Бог – Утішитель, «Я – Господь, Бог

твій»;
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✓ 1 Сам. 7:1�12 – Евен�Єзер – «камінь помочі» –
«Аж доти допоміг нам Господь».

Поведінка Павла на кораблі була свідченням його
твердої віри в Бога, Який є «допомога в недолях».
Бог завжди поруч з тими, хто любить Його усією ду�
шею, Він – підтримка і опора для Своїх дітей. Тому й
сповнені оптимізму слова Павла, звернені до подо�
рожніх: «...тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Бо�
гові, що станеться так, як було мені сказано» (Дії
27:25). Так все і сталося.

Цілком можливо, що слова: «Уявляю я Господа пе�
ред собою постійно, бо Він по правиці моїй, – і я не
буду захитаний!» (Пс. 15(16):8) – були підтримкою і
опорою апостола. Бог поруч, щоб спрямовувати і
нас, як керував Він Своїм вірним «апостолом язич�
ників». Коли ми знаємо це, страх відступає, а в душі
з’являється впевненість: «Бог поруч, Він – допомога
моя, Він завжди підтримає».

Практичне застосування

Повернемося до Вступу і сюжету картини, на�
мальованої студентом.

❖ Чому серед грізної стихії дитина спокійно спить
на руках батька?

1. Вона повністю довірилась своєму батькові і бу�
ла впевнена в тому, що ніяка біда з нею не трапить�
ся – адже вона в батькових руках.

2. Дитина спокійно спала, бо серце її наповнювали
мир та спокій, вона у надійних і вірних руках, страх
відступив. Вона спокійна.

3. Дитина спала, тому що перебувала саме на ру�
ках батька, не поруч, не тримаючись за руку, а на
руках.

❖ Проведіть паралелі з життям апостола.
1. Павло повністю довірився Богові. Якщо, на про�

тивагу йому, сотник довірився стерничому, а той
виявився ненадійним, то апостол довірив себе в ру�
ки Божі. Як видно з історії, Бог вірний. Павлові, а та�
кож решті 275 чоловікам, було збережено життя, і в
таких обставинах було прославлене ім’я Бога.

2. Павло віддав всі обставини в руки Божі. Серед
загального збентеження, страху та апатії тільки апо�

стол Павло був спокійний і мужній. Страх відступив,
він спокійний.

3. Павло в руках Божих, він не поблизу і не поруч
з Богом, він у Його руках.

❖ Які уроки ми можемо взяти для себе?
1. Повністю довіритися Богові.
2. Не дозволяти страху оволодіти нами. В молитві

віри довіряти Господу вирішувати проблеми, які тра�
пились в нашому житті.

3. Усвідомити, що ми – в руках Отця (Ів. 10:28�29).
❖ Що означає для нас «бути в руках» Бога Отця?
1. Мати спокій і бути впесненим у допомозі Божій.
2. Молитися, спілкуватися з Богом.
3. Читати Його слово – Біблію.
4. Виконувати заповіді Христа.
5. Спілкуватися з братами і сестрами.
6. Відвідувати церкву.
До кого ми звертаємося, коли нам потрібна допо�

мога? До батьків, друзів, фахівців – залежно від то�
го, якої допомоги ми потребуємо. Це чудово, коли у
нас є можливість звернутись до них. Але що нам
робити у тих випадках, коли такої можливості не�
ма? Ми – віруючі люди, викуплені кров’ю Ісуса Хри�
ста, діти Божі, повинні знати, що в першу чергу ми
повинні звертатися за допомогою до нашого Не�
бесного Отця, бо тільки Він знає, як нам допомогти.
Наш Бог може дати нам допомогу через батьків,
друзів або через фахівців. Треба тільки не забувати
дякувати Богові за відповіді на наші молитви і «до�
поможи!», як вчив Павло: «Подяку складайте за
все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі»
(1 Сол. 5:18).

Молитва

Присвятіть ваш молитовний час прославленню
Господа Бога за Його допомогу і підтримку, яку Він
посилає в складні хвилини життя. Він ніколи не за�
лишає нас і завжди спішить нам на допомогу. Бог ні�
коли не запізнюється. Подякуйте Йому за те, що з
сьогоднішнього уроку ви винесли для себе користь.

Попросіть у Бога впевненості у тому, що Він зав�
жди захищає і підтримує.
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Попередня підготовка,
рекомендації щодо проведення заняття

Уважно опрацюйте Гал. 5, вивчіть додатково місця
Святого Письма, які розкривають цю тему: 1 Кор.
13:1�7; Ів. 8:31�38.

Ви самі повинні чудово розуміти, що воля, яку да�
рує Христос, полягає в Його новій заповіді – «Як Я
вас полюбив, так любіть один одного й ви!», тобто
вчення любові. Плід духу – любов; тільки живучи
цією любов’ю (Ів. 3:16), ми можемо виконати волю
Божу в своєму житті. Віруючий повинен жити і ке�
руватися нею (1 Кор. 13:1�7), вона є основою його
віри (Гал. 5:6) – віри, яка діє любов’ю.

Наскільки ви, як лідер молодіжної команди, живе�
те і керуєтесь у своєму житті ученням Христа про
любов? Чи пам’ятаєте ви про те, що без любові тер�
піння не буває? Зрощувати плід духа – ось суть хри�
стиянської свободи (Гал. 5:22�23).

Приготуйте для предметного уроку клубок або ко�
тушку ниток, ножиці. Опис використання цих пред�
метів дивіться в розділі Вступ.

Розбір ключового вірша уроку

У Христі віруючі мають цілковиту волю. Але яку
волю? Свободу для того, щоб годити власному ті�
лу, виконуючи гріховні, інколи пожадливі бажан�
ня? Любов до самого себе? Егоїзм?

Ні, апостол Павло тут ніби каже: не користуйтесь
вашою свободою для особистих, егоїстичних інте�
ресів, але служіть один одному любов’ю. Бог да�
рує повну свободу, щоб ми зрощували в собі Його
любов (Ів. 3:16), якщо її нема – нема і плода. Яблу�
ко не може мати тільки оболонку без м’якоті та
серцевини. Це неможливо.

Ісус звільнив нас від рабства гріха, і ми стали іс�
тинно вільними (Ів. 8:36). Господь вкладає в нас
Свою любов, і Його любов спонукає нас любити
інших, любити жертовно, служачи їм.

Історична довідка, біблійний словник

У часи Павла назва Галатії вживалась або сто�
совно однойменної провінції Азії, або північної її

частини. Люди, які заселяли її, були нащадками
галів. Церква в Галатії була результатом місіонер�
ської праці апостола Павла. Він ставився до неї, як
до особистої дитини (Гал. 4:19), заради якої він
«терпів муки породу», і тому дуже любив її.

У галатійських церквах виникла небезпечна си�
туація: юдеї, які увірували і ввійшли до общини,
почали нав’язувати християнам виконання Мойсе�
євого Закону (обрізання). Таким чином, до спасін�
ня по вірі у Христа вони почали додавати виконан�
ня Закону.

Галати захитались у власних переконаннях, по�
чали сумніватись у спасінні за благодаттю. Тоді
Павло пише їм послання, захищаючи Добру Звіст�
ку від помилкового тлумачення. Ключовий вірш
послання – «праведний житиме вірою» (Гал. 3:11).

У 5�6 розділах Павло торкається теми істинної
християнської свободи, яка є виконанням Христо�
вої заповіді любові.

Свобода (воля) – 1) можливість виявлення
суб’єктом власної волі на основі законів розвитку
природи і суспільства (філософ.); 2) незалеж�
ність, відсутність утисків і обмежень, які пов’язу�
ють суспільне, політичне, релігійне життя і діяль�
ність усього суспільства чи окремих її членів; 3)
стан того, хто не знаходиться в ув’язненні, неволі;
згідно з Біблією, звільнення від гріха робить лю�
дину вільною для служіння Богові.

Плоть (тіло) – тіло живих істот; у переносному
значенні – людина; неміч, слабкість людини, її
приземлені пристрасті та захоплення, жадання та
пожадливості, тобто у такому контексті, тіло – це
не тільки тіло, але тіло + душа. Тілесне життя є
протилежним, ворожим духовному.

Пожадливість – палке бажання забороненого;
тілесні бажання керовані почуттями.

Біблійна тема уроку
Вступ

Для того, щоб зрозуміти, що таке воля і що таке
кайдани, продемонструйте наочний приклад, який
яскраво відображає прив’язаність людини до гріха.

УРОК 

37 СВОБОДА У ХРИСТІ

Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми трималися свободи, яку дав нам Христос

Ключовий вірш: «Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом
догоджати тілу, а любов’ю служити один одному!» (Гал. 5:13)

Мета: молодь повинна знати у чому суть істинної свободи у Христі

Біблійна основа: Гал. 5
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Для участі у цьому досліді оберіть добровольця
(краще, якщо це буде ваш помічник). Посадіть його
на стілець і перев’яжіть його руки ниткою.

Поставте групі запитання: якщо руки цієї людини
міцно зв’язати ниткою, то чи зможе вона звільни�
тися? (Запропонуйте піддослідному розірвати нит�
ку). Це буде легко, оскільки одинарна нитка неміцна.

А тепер зробіть так: виток за витком обмотайте ру�
ки піддослідного, потім ноги і так далі, поки не поба�
чите, що він не зможе розірвати нитки. (Коли будете
обмотувати руки не дуже стискуйте їх нитками). Чим
більше витків, тим менше у нього можливості звіль�
нитися. Тепер запропонуйте піддослідному розірва�
ти нитки. Звичайно ж, йому це не вдасться зробити,
оскільки нитки будуть міцно тримати його.

Тепер можна побачити, що нитки у великій кілько�
сті зв’язують людину подібно до кайданів.

Скажіть, що так само відбувається і в духовному
житті: дозволивши гріхові діяти, можна втратити
свободу. Людина не може відірвати себе від стільця,
вона здатна пересуватись тільки разом з ним. Якщо
на стілець повісити табличку «гріх», то все стане
зрозуміло. Людина «прив’язана» до гріха.

Але Бог любить людину, і тому, пославши у світ
Христа, Він звільнив нас від влади гріха. Коли люди�
на усвідомлює своє тяжке становище і приймає ві�
рою Ісуса як свого Спасителя, вона стає вільною,
гріх більше не зв’язує її (розріжте ножицями нитки�
кайдани). Запитайте у того, хто був зв’язаний: «А те�
пер ти вільний? Ти щасливий?» Ви почуєте радісну
відповідь «Так!» Яке велике щастя мати свободу!

Волю нам дарує Бог. Ісус Христос сказав: «Коли
Син, отже, зробить вас вільними, то, справді, ви бу�
дете вільні» (Ів. 8:36).

� Про яку волю говорить Христос?
� У чому суть істинної свободи християнина?
Ваша група побачила проблему, тепер перейдіть

до біблійного дослідження.

Робота над темою

● Завдання
За допомогою запропонованих запитань розберіть

тематику свободи в Біблії.
� Хто дарував справжню, істинну свободу людям (Ів.

8:32, 36)?
Справжню свободу дарує Бог. Він послав Сина

Свого Ісуса Христа, Який звільнив нас від рабства
гріха. Істину ми пізнали з Писання.

� Що протиставлено волі?
Свободі протиставлене ярмо рабства. У Біблії ярмо

служить символом пригноблення. У цьому контексті
під неволею мається на увазі ярмо приписів Закону.

� Дайте визначення волі згідно з Гал. 5:13.
Ця воля дарована Христом. Той, хто любить Христа

і йде за Ним, повинен жити гідно вільної людини –
любов’ю служити своєму ближньому, брату. У цьому
суть істинної свободи.

� У якому слові міститься вся суть Закону (Гал. 5:14)?
«Люби».
Тут Павло підкреслює, що суть Мойсеєвого Закону

полягала не в обрізанні, а в любові. Тому, прагнучи
виконати букву Закону, але продовжуючи «гризти
один одного», галати глибоко помилялись у духов�
них питаннях.

� Про який Закон говорить Павло в Гал. 5:2�4?
Про Закон Мойсея, який став для християн ярмом.

Виконувати Закон і додавати його виконання до бла�
годаті у Христі – рабство. Христос дарує свободу у
всьому.

� За Законом Мойсея, як людина стає праведною?
Юдеї вважали обов’язковим виконання Закону, що,

на їхню думку, дарувало їм оправдання і свободу. Вони
сподівалися на спасіння через виконання окремих дій,
тобто особистими справами, власними зусиллями.

� Завдяки чому ми одержуємо свободу?
Християнин одержує свободу через віру в Ісуса

Христа.
� Чому Закон стає ярмом рабства? Чи давало виконан�

ня обрізання (за Законом) свободу?
� Що відбувається з людиною, яка оправдана за ві�

рою?
Людина, що прийняла Христа, звільняється від яр�

ма Закону, оскільки оправдовується вірою. Опра�
вдання вірою змінює таку людину і зовні, і зсереди�
ни. Тепер у ній живе Дух Святий (1 Кор. 3:16; 6:19),
Який змінює внутрішнє єство людини, духовно пере�
творюючи її, змінюючи її звички, характер, світогляд
у ставленні до людей, суспільства. Дух Святий є
джерелом сили, натхнення, підкріпляє в немочах.
Виявлення роботи Духа видно у ставленні людини
до ближнього. Якщо всі вчинки пройняті любов’ю (1
Кор. 13:1�7), то він чинить за Духом.

� Про яку закваску каже апостол Павло (Гал. 5:9, по�
рівняйте з Мт. 16:11�12)? Як це розкривається у нашо�
му житті?

� На якому контрасті побудовані вірші в Гал. 5:16�17;
5:19�23?

� Що є головним мотивом, який керує поведінкою хри�
стиянина (Ів. 13:34�35; 1Кор.13:1�7)? Чому?

� Що протиставляє Павло «учинкам тіла», які явні?
� Що ви розумієте під плодом Духа?
� Чи можливо, щоб плід не мав якоїсь з названих у Гал.

5:22�23 якостей? Чому?
Підведіть групу до підсумкового запитання:
� В чому суть істинної свободи?
Суть свободи християнина описана у вірші Гал. 5:13,

16. Наша залежність від Бога дає нам повну свободу.
Якщо я з усіх сил намагаюся відобразити у своєму ха�
рактері характер Бога, то, відповідно, я повинен виро�
щувати в собі плід Духа, основою якого є любов.

Практичне застосування

❖ Нехай група відповість на подані нижче запитан�
ня, базуючись на віршах Гал. 5:13�26:
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✧ Як я повинен користуватися свободою, дарова�
ною Христом?

Жити за Духом. Чинити за Духом. Зрощувати в
своєму характері плід Духа (Гал. 5:22�23).

✧ Як я можу зрощувати у власному характері плід
Духа, який виявляється в служінні іншим з лю�
бов’ю? (Дайте час для роботи).

❖ Запитайте, до яких висновків прийшла ваша
група.

Тільки живучи в любові, ми можемо виконати во�
лю Божу в своєму житті. Віруючий повинен керува�
тися тільки нею. Життя за волею Божою, за Духом
виявляється в любові, радості, мирі, довготерпінні,
добрості, милосерді, вірі, лагідності і стриманості –
«Закону нема на таких».

Наш розум і дух змінений любов’ю Христа і спов�
нений миром, радістю і спокоєм. У ставленні до ін�
ших ми повинні виявляти довготерпіння, доброту,
милосердя; наша поведінка має керуватись вірою,
лагідністю, яка ґрунтується на любові та свободі.

❖ Запропонуйте декілька проблемних ситуацій,
які допоможуть молодим людям визначити, чи дій�
сно вони зрощують у собі плід Духа.

Як ви вважаєте:
✔ Якщо я кажу, що люблю ближнього (друзів,

батьків), але не можу стримати себе, дратуюсь, ко�
ли мене поправляють або критикують, то що я ви�
рощую?

✔ Я запальна людина від природи, і мені часто не
вистачає терпіння, не кажучи вже про довготерпіння.
У розмові чи на спілкуванні в групі я часом не можу

стримати себе, але, загалом, я всіх люблю. Чи є моя
любов до всіх плодом Духа?

✔ Я люблю малюків, але дітей 7�10 років терпіти
не можу, вони капосні і неслухняні. Якщо мене про�
сять допомогти в Недільній школі, то я йду до тих,
кого люблю – до малюків. Що тут поганого?

✔ Мій сусід – пенсіонер, він живе дуже нужден�
но. Інколи, на свята, я заходжу до нього, приношу
деякі продукти. Частіше я цього робити не можу,
адже мені багато чого потрібно купувати для себе:
одяг, книги тощо.

Підведіть групу до висновку: якщо у вашому ха�
рактері нема терпіння, тоді і любові нема; якщо ви
не в змозі з лагідністю (поблажливістю, доброзич�
ливістю, покірністю) і радістю сприймати думки і
міркування інших чи події життя, то це означає, що
ви не бажаєте працювати над власним характером і
зрощувати любов, якою Христос покликав вас слу�
жити іншим.

Молитва

Запропонуйте провести цей молитовний час та�
ким чином: нехай кожен поділиться подяками, бла�
гословеннями від Бога, а також розкаже про свої
проблеми.

Розподіліть, хто за кого буде молитись, потім не�
хай кожен помолиться один за одного, а ви завер�
шите молитву подякою за те, що Господь дарував
час для навчання.

Дякуйте за ту свободу, яку маєте у Христі – волю
служити один одному любов’ю.
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Попередня підготовка, 
рекомендації щодо проведення заняття

Ретельно опрацюйте матеріал уроку. Розберіть до�
даткові посилання, які знадобляться вам для роз�
криття теми: Гал. 5:22�23; 1 Кор. 8; 10:23�33; Дії 15.

Зверніть увагу на те, що питання «споживання
ідольських жертов» у часи ранньої церкви було дуже
загостреним. Павло торкається цієї проблеми у По�
сланні до Коринтян. Зазвичай греки і римляни кращі
частини ідольських жертв присвячених своїм богам
з’їдали на бенкетах. Гірші частини м’яса приносилися
в жертву, а рештки від них вивозилися на базар. Хри�
стияни не знали, як себе поводити: чи можна вжива�
ти м’ясо тварин принесених у жертву, купивши його
на базарі або, наприклад, скуштувавши в гостях.

На сьогоднішній день для нас головне – не бути
каменем спотикання, перш за все, в духовному жит�
ті. У всьому повинна бути братерська любов, щоб ми
не нанесли збитків і «своїм по вірі», і невіруючим.
Наші вчинки повинні керуватися безумовною лю�
бов’ю. Скороти власну волю, якщо це необхідно для
користі іншого, утримайся, не користуйся свободою
безоглядно! Неси своєму братові мир і радість в Ду�
сі Святому.

Розбір ключового вірша уроку

Як повинен чинити той, кому переконання до�
зволяють бути повністю вільним порівняно з упе�
редженим братом? За християнською любов’ю,
пожертвувавши своєю свободою у Христі, не осу�
джуючи і не даючи приводу для духовної спокуси
своєму братові в Господі.

Христос – наш Суддя. Кожен із нас дасть звіт про
свою поведінку тільки Йому. Кожен християнин
проживає своє життя як слуга Христа. Усе, що ми
робимо, повинно контролюватися заповіддю безу�
мовної любові. Тому ми не маємо права осуджува�
ти когось, тим більше братів за вірою.

Усякий, хто справді любить Христа і щиро служить
Йому, любить своїх братів за вірою, буде прагнути не

давати приводу для осуду, уникати усього, що могло
б зневажити або спокусити (стати каменем спотикан�
ня) брата. Ми покликані з любов’ю догоджати один
одному, «бо й Христос не Собі догоджав».

Історична довідка, біблійний словник

Ті, хто повірили у Христа, складають собою єдину
Церкву. У ній знаходяться християни різної духовної
зрілості: одні – дорослі, сильні християни, які вже
зміцнились і вкорінились у Христі, інші – немовлята
у вірі або слабкі, немічні, яким ще належить зміцню�
ватися та зростати. Найважливіший урок, який
необхідно було засвоїти в ранній Церкві, так само як
і тепер, – не осуджувати один одного. Павло наста�
вляє приймати слабких у вірі без «суперечок про по�
гляди», тобто не сваритися з ними, не намагатися
переробити, але перш за все полюбити їх. Цікаво,
чому Павло акцентує увагу саме на їжі, хоча й пока�
зує, що важливо, насамперед, не мати суперечок в
духовних питаннях церковної спільноти?

У чому ж причина роз’єднання, осуджень і споти�
кань?

У часи перших християн община віруючих була
справжньою родиною, з’єднаною кров’ю Ісуса
Христа. Брати та сестри у Христі звершували спіль�
ні трапези, які були вираженням сімейного спілку�
вання. Під час цих трапез вони не тільки насичува�
лись, але й звершували Вечерю Господню (1 Кор.
11:20�34). За можливістю, кожен віруючий прино�
сив їжу для спільного столу: одні несли, не заду�
муючись, м’ясні страви, інші тільки овочі – через
страх осквернитися м’ясом від ідольської жертви
(яке продавалося на базарі).

Хто був зміцненим у вірі, розумів, що ідол – ніщо,
і їв м’ясо без страху осквернитись, адже їжа очищу�
ється молитвою. Але немічний міг «спокуситись» і
спотикнутись. Звідси виникали суперечки і осуди.
Один вірив у Христа і вважав себе вільним у всьому,
навіть у вживанні м’яса тварини, можливо, вбитої
для жертви ідолу. Інший, особливо навернений з

УРОК 
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Біблійна істина: Бог попереджує, щоб християни не були каменем спотикання

для інших людей

Ключовий вірш: «Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те,
щоб не давати братові спотикання та спокуси» (Рим. 14:13)

Мета: молодь повинна знати, що християнин має утримуватися від того, що може стати
каменем спотикання або спокусою для інших людей

Біблійна основа: Рим. 14:13$23

НЕ БУДЬ 
КАМЕНЕМ СПОТИКАННЯ
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юдеїв, вважав таку їжу ритуально нечистою, осквер�
неною, і тим самим ставив під сумнів приналежність
до Христа тих братів, які були «вільними» їсти все.

Через таке ставлення в общинах сумнівалися в
проведенні трапези взагалі і можливості взаємно
визнавати один в одному братів. Апостол Павло по�
яснює, що Бог прийняв і тих, і інших, і «сильних» у
вірі, і «слабих»; усі, по суті, власність Христа, тіль�
ки Він має право судити про цінність Своїх рабів.

Усяка зневага або осуд є небезпечним, бо це пе�
ревищує права християн.

Інше питання, якого торкається Павло – споти�
кання. Кожен повинен чинити згідно з христи�
янською любов’ю. Якщо хтось служить для брата
каменем спотикання, краще пожертвуй своєю
свободою, щоб не підштовхнути його до духовно�
го падіння. Добрий раб Господній, християнин,
прагне до того, щоб нести мир і радість, а не
нав’язувати свої уявлення і спосіб життя.

Спотикання (від «спіткнутись») – зустріти переш�
коду і в результаті зробити вимушену зупинку. Зу�
стрітися з тим, що заважає на життєвому шляху і у
вірі; те, що часто призводить да падіння.

Лицемірство – поведінка, яка приховує нещи�
рість, злі наміри; двоєдушність; гріх під маскою
доброчинності.

Компроміс – угода на підставі взаємної поступли�
вості; пристосуванство; угода, що часто пов’язана з
відмовою від власних переконань і прийняттям
спільних домовленостей.

Немічний у вірі – людина, що увірувала у Христа,
але ще не зросла в благодаті Божій.

Спокуса, вводити в спокусу – буквальне значення
грецького слова «скандалон» – «кілочок, який під�
тримує дверцята пастки». Більш абстрактно воно оз�
начає також «поштовх», «удар». В основі поняття про
спокусу лежить уява про перешкоду на шляху, яка
збиває з толку, зупиняє або призводить до падіння.
Це добре видно з тих місць біблійного тексту, де є
присутнім цілий ряд слів схожих за значенням: камінь
спотикання, скеля спокуси, петля, сітка та пастка
(Рим. 11:9); спокушуватись, слабнути (Рим. 14:21).

Спокушувати – подавати привід для гріха.
Кашрут – єврейські дієтичні закони, що ґрунту�

ються на книзі Левит.

Біблійна тема уроку

Вступ

Поставте групі запитання, що таке істинна сво�
бода. Вислухайте відповіді.

Свобода – це відсутність обмежень у всьому, не�
залежне життя.

Давайте розглянемо таку проблемну ситуацію.
Припустимо, ви працюєте в банку молодшим служ4
бовцем. Ви з великими зусиллями півроку назад
сюди влаштувалися. Працювати тут – почесно, це

привілей. Ви чекаєте майбутнього підвищення
службової кар’єри. Для вас дуже дороге це місце,
тому ви ретельно приховуєте, що ви – християнин.

Під час обідньої перерви ви зі своїми колегами
сідаєте за стіл, і один з них сповіщає: «Ось, зараз
свята, як вони там звуться... Зелені, ну чи Трійця?!
Знаєте, я всю хату застелив зеленню, щоб вигнати
злих духів; хто цього не робить, кажуть – гріх». А
друга співробітниця додає: «Так, це духів день.
Треба згадувати утоплеників і тих, хто повісився».
Що скажете ви? (Вислухайте думку кожного).

У Христі ми маємо цілковиту волю, але наша воля
зовсім не така, якою уявляють її люди цього світу.

Робота над темою

На цьому занятті біблійні дослідження будуть
побудовані за принципом «питання – відповідь».

� В чому суть християнської свободи? (Повторіть
матеріал минулого уроку).

Часто люди вважають, що можна заради «ва�
жливої» мети (працевлаштування, одержання гро�
шової суми, службова кар’єра та інше) поступи�
тися своїми християнськими переконаннями, тоб�
то піти на компроміс або вести подвійну гру, про�
сто кажучи, лицемірити, оправдовуючи себе тим,
що «усе мені можна». Це нерозумне використання
свободи, воно не приносить радості.

� Чим же урівноважується християнська свобода? 
Безумовною любов’ю.
� У чому суть такої любові? (Відкрийте 1 Кор. 13 і

зробіть висновок).
У прийнятті іншої людини такою, якою вона є, з

усіма недоліками, рисами, які вам не подобаються.
«Я люблю тебе і приймаю тебе таким, яким ти є, не�
зважаючи ні на що» – так каже безумовна любов.

Відкриємо Біблії – Рим. 14:13�19.
� Чи може осуджувати людина, яка любить безумов�

ною любов’ю? (Вислухайте відповіді).
� Чому апостол Павло пише: «... не будемо більше

осуджувати один одного...»? Невже віруючі можуть
осуджувати?

Виявляється, так. Таке траплялося і трапляється
в церкві.

� Чому виникають осуди?
Віруючі в церкві знаходяться на різних духовних

рівнях. Одні немічні у вірі; інші – немовлята, треті,
можливо, ослабли у випробуваннях тощо. Для нас
головне – з любов’ю приймати всіх і служити один
одному. Напевно, немічні християни часів Павла,
через страх з’їсти щось з ідольської жертви, взага�
лі відмовилися від м’яса. Але це не привід для того,
щоб осуджувати інших.

� Чи може осудження брата стати спотиканням?
Осудження брата є спотиканням, тому що людсь�

ке знання обмежене, і передчасна оцінка поведінки
іншого може погасити віру, а то й зовсім привести
до духовної загибелі. Образиться така людина, роз�
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сердиться, перестане спілкуватися з Богом, відві�
дувати зібрання. А привід тому – наш осуд. Бог хо�
че, щоб ми з любов’ю допомагали і підтримували
своїх братів, носили їхні тягарі.

� Про яке спотикання говорить Павло у вірші 15?
У середовищі християн з язичників, які спілкува�

лись із християнами – юдеями, це питання було особ�
ливо загостреним. Юдеї дотримувалися постанов
кашруту (закону про чисту їжу). У Христі всім була да�
рована цілковита свобода, це стосується і їжі. Тому на
апостольському соборі в Єрусалимі (приблизно 48�49
роки після Р. Х.) було вирішено покласти кінець супе�
речкам: можна їсти все, окрім «ідольських жертов та
крови і задушенини» (Дії 15:29).

Але головне – не вживання тієї чи іншої їжі, а те,
щоб не стати каменем спотикання для немічного
брата. Краще утриматися від чогось, з любов’ю в
серці зробити це для Господа, ніж демонстративно
хизуватися своєю свободою.

Уявіть собі картину часів перших християн: ті з
язичників, хто увірував, відклали попередній спосіб
життя, більше не відвідують язичницькі храми і не
приймають участі в язичницьких бенкетах, бо одер�
жали цілковиту свободу від рабства гріха. Але ось
новонавернений християнин, проходячи повз язич�
ницький храм, раптом помічає свого брата за вірою,
більш досвідченого і ревного християнина. Очевид�
но, цей прийшов сюди сіяти Слово Боже, а не їсти
ідольські жертви. Що ж відбувається в душі «немо�
вляти у Христі»? Він робить свої висновки: «О... як�
що брат мій робить таке, то і я можу чинити так са�
мо... Навіщо було мені себе позбавляти ідольських
трапез, якщо я не вірю в ідолів».

� Як повинен чинити той, хто, користуючись сво�
бодою у Христі, усвідомлює, що брат його «спотика�
ється»?

Згідно з заповіддю любові, така людина повин�
на пожертвувати власною свободою, щоб не да�
вати новонаверненому братові приводу для спо�
тикання чи спокуси. Любов виявляється в умінні,
коли треба, перемогти своє бажання і догодити
не собі, а братові за вірою. Павло попереджує,
щоб нашими вчинками не було зневажене те
добре, що ми чинимо. Краще, якщо цей духовно
зрілий брат чи сестра оберуть інше місце і інший
час для свідчення про Христа. Не потрібно зли�
ватися з язичницькою культурою та обрядами, а
швидше за все навпаки, відмежовуватись. Кра�
щим рішенням буде вийти з язичницького храму,
наприклад, на природу або запросити слухачів
до себе додому.

� До чого може призвести впертість?
До духовної загибелі більш слабкого брата.
� Що ще може стати причиною духовної загибелі

«немічного у вірі»?
Лицемірство, компроміси, нерозумне користу�

вання християнською свободою. Про те, чим є іс�

тинна християнська свобода, ми говорили на ми�
нулому занятті і сьогодні вже повторювали.

� Що таке лицемірство? Як воно може виявитись у
поведінці християн? (Якщо учасникам обговорення
складно дати визначення слова, розгляньте інфор�
мацію, подану в біблійному словникові).

Своєю поведінкою лицемір приховує нещирість,
злі наміри своїх вчинків, поглядів, прикидаючись
людиною доброчинною і щиросердною. Така лю�
дина постійно ховається за різноманітними маска�
ми. У церкві він – щирий християнин, бере участь у
служінні, всім посміхається, але на роботі, вдома,
серед невіруючих – це інша людина, та, яка ніби
зовсім нічого не чула про Христа. Так йому зручні�
ше жити – заради кар’єри, зарплати, задля уни�
кнення зайвих тривог, клопотів, осуду та іншого.

На жаль, є такі християни�лицеміри. Неприємно
і боляче, але вони стають каменем спотикання для
інших, не тільки для віруючих, але й тих, хто таки�
ми не є. Трапиться побачити в церкві кому�небудь
із службовців або сусідів свого знайомого, і яка
реакція: «Як, ти християнин?! Якщо всі християни
такі, то я не хочу бути таким християнином!» Так
лицемірство стає причиною загибелі не тільки не�
мічних у вірі, але й нехристиян.

� Що таке компроміси? Як вони виявляються в жит�
ті віруючого? Чи можна віруючому у Христа йти на
компроміс зі світом?

Буває, віруючі так захоплюються погонею за «ло�
витвою душ», що непомітно поступаються своїми
християнськими переконаннями. Християнські
принципи відкладаються вбік і переймаються прин�
ципи, за якими живе гріховний світ. Оправдовують
себе такі люди, як правило, словами Павла: «Для
всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких» (1 Кор.
9:19�22). Так, тільки Павло ніколи не йшов на ком�
проміс з гріхом чи грішним світом, він казав: «усе я
вважаю за втрату ради переважного познання Хри�
ста Ісуса» (Фил. 3:8).

� У чому ж може виявлятися погоджування зі світом:
✓ у використанні характерних світові, чужих

християнам методів у євангелізації, навчанні, слу�
жінні і т. д.;

✓ злиття, змішання християнської культури зі
світською;

✓ небажання відстоювати християнські цінності
та інше.

Зазвичай люди, які поступаються своїми принци�
пами, кажуть: «Я не хочу бути “білою вороною”». Але
ж саме такий спосіб життя і призводить до спотикан�
ня, адже люди цього світу дуже добре знають, чого
не можна робити християнам. А помітивши вас в се�
редовищі собі подібних, скажуть: «У вас що, усі такі
християни? Тож чим вони відрізняються від нас?!».

Згода зі світом призводить до того, що люди спо�
тикаються через вас і не хочуть прийняти спасіння у
Христі; ви стаєте причиною їх духовної загибелі.
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� Що протиставляється спотиканню (Рим. 14:17�18)?
Праведність, мир і радість у Святому Дусі. Голов�

не – не в задоволенні матеріальних чи фізичних, а
духовних потреб.

� Чи можемо ми бути каменем спотикання, якщо не ма�
ємо «радості і миру у Святому Дусі»? Чому це відбу�
вається?

Коли віруючий іде на різні компроміси з нехри�
стиянським світом, веде подвійне, лицемірне жит�
тя, нерозумно користується свободою у Христі, він
втрачає душевний мир, спокій, і вже не може мати
радості у Святому Дусі. Він не шукає Царства Бо�
жого і не живе праведним побожним життям.
Втрата християнської радості призводить до смут�
ку і депресії. Людина замикається у собі, їй ніколи
думати про Христа і служіння іншим людям. Це
стає серйозною проблемою.

� Чим ми повинні служити Христу у своєму житті?
✓ Тим, що ділимось між собою і взаємозбага�

чуємося радістю спасіння у Христі.
✓ Тим, що несемо серцям, сповненим тривогою

і почуттям страху, мир у Христі – досконалий Бо�
жий мир, спокій.

✓ Лагідністю, терпінням, милосердям, вірою,
стриманістю і іншими плодами духа (Гал. 5:22�23) –
тобто служачи Христу праведним життям.

� Що ми маємо завдяки служінню Христу?
Ми робимо приємне Господу і гідне схвалення лю�

дей. Вчинки, що призводять до спотикання, не мо�
жуть бути бажаними для Бога, не схвалюються
людьми (як віруючими, так, зокрема, і невіруючими).

� До чого закликає нас апостол Павло (Рим. 14:19)?
До миру і до того, що допомагає зміцнювати

один одного, що зцілює духовні зв’язки, що допо�
може збудуванню, а не руйнації. Духовне здоров’я
віруючих значно важливіше.

На завершення прочитайте 1 Кор. 8:9.
� Чого нам краще не робити?

1. Не руйнувати справи Божої заради задоволен�
ня особистих потреб.

2. Не робити нічого, що стане спотиканням для
брата (в Рим. 14 Павло 5 разів вживає слово
«брат», що свідчить про родинні зв’язки християн
і про сімейні стосунки в церкві Христа).

Практичне застосування

❖ Спираючись на перераховане вище, до яких
висновків можна прийти? Як необхідно чинити,
щоб не бути спотиканням для інших?

✓ Праведно ходити перед Богом і служити Йому.
✓ Мати мир і радість у Святому Дусі, поділяючи

їх з іншими людьми.
І, як підсумок, ми догоджаємо Богові і маємо

схвалення від людей.
❖ Якою має бути наша поведінка, згідно з 1 Кор.

10:31�33?
✓ Усе, що ми робимо, треба робити для слави

Божої.
✓ Усе, що ми робимо, треба робити для духов�

ної користі і збагачення інших.
❖ Вирішіть проблемну ситуацію із Вступу у світ�

лі істини. Цій людині треба визначити, що важли�
віше для неї.

Нехай група самостійно виконає це завдання.

Молитва

Подякуйте Отцеві Небесному за Його допомогу у
вашому житті, за абсолютну свободу, яку має у
Христі кожен із нас.

Попросіть мудрості у щоденному спілкуванні з
іншими людьми, як з братами за вірою, так і з не�
віруючими; про те, щоб своєю поведінкою ми не
нанесли збитків нікому і не були спотиканням чи
спокусою для інших людей.

Нехай ваші молитви будуть сповнені любов’ю і
щирою радістю, яку дарує Господь.
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Попередня підготовка, 
рекомендації щодо проведення заняття

Прочитайте Дії 11:19�26. Зверніть увагу на те, що
робили послідовники Христа і чому вони були назва�
ні «християнами».

«...І збирались у Церкві вони цілий рік, і навчали
багато народу, і в Антіохії найперш християнами наз�
вано учнів» (Дії 11:26). Історія антіохійської церкви
цікава, адже саме тут учні вперше почали назива�
тись християнами. Тут було покладено початок хри�
стиянському місіонерському рухові (Дії 13:1�6).

У Дії 14:28 члени антіохійської церкви названі учня�
ми, тобто тими, хто прагне вчитися, постійно вдоско�
налюватися. Така ж назва цього слова і в грецькій
мові. Отже, християнин – це той, хто постійно вчить�
ся у Христа, зростаючи в пізнанні Його благодаті.

Ознайомтеся з усіма посиланнями Святого Пись�
ма, які подані в уроці. Напишіть їх на окремих ли�
сточках паперу для дослідження під час заняття.

Це заключний урок циклу «Як виховати в собі ха�
рактер Христа». Усі (ваша група і ви) повинні про�
аналізувати свою працю за цей період, ступінь влас�
ної активності в ходженні за Господом, зміни в жит�
ті і те, які якості характеру допоміг зростити цей
цикл кожному з вас. Обговоріть ці питання під час
дискусії «Хто такий християнин?».

Виділіть на цьому уроці більше часу для молитви.
Коротко помоліться на початку заняття, а за 20 хви�
лин до закінчення проведіть час молитовної бесіди
один за одного. Нехай кожен потурбується про чле�
на своєї групи, навчаючись «нести тягарі» іншого,
адже в цьому суть християнського життя.

Історична довідка, біблійний словник

В Антіохії безіменні віруючі почали свідчити про
Христа грекам. До того Слово не проповідувалось
нікому, окрім юдеїв. Це була смілива ініціатива, і,
згідно з Дії 11:21: «І Господня рука була з ними; і ве�
лике число їх увірувало, і навернулись до Господа!»

В антіохійській общині діяв Сам Господь, бо «при�
лучилось багато народу до Господа». Віруючі брати
в Єрусалимі доручили Варнаві йти до Антіохії, щоб
переконатись у правильності їхнього служіння. Вар�
нава, прийшовши туди і живучи в общині, не міг не
прийти до висновку, що благодать Божа насправді
діє в Антіохії, чому несказанно радів він сам і «всіх
став просити, щоб серцем рішучим трималися Гос�
пода» (Дії 11:23). Коли служіння в Антіохії набуває
більших масштабів, Варнава кличе на допомогу Са�
вла (Павла). Цілий рік служили Варнава і Савл в Ан�
тіохії, навчаючи віруючих. Саме тут учні почали на�
зиватися християнами.

Чим займались антіохійські християни?
1) Увірували, навернувшись до Господа (Дії 11:21);
2) навчались зростати у Христі (Дії 11:26);
3) брали участь у задоволенні потреб віруючих, як

своїх членів церкви, так і тих церков, які мали певні
потреби (Дії 11:29);

4) мали вчителів (Дії 13:1).
5) слухали голос Божий і молилися, відправляю�

чи своїх служителів на місіонерське служіння (Дії
13:2�3);

Християнин – послідовник, учень Ісуса Христа.
Антіохія Сирійська – у давнину 16 міст мали наз�

ву Антіохія. Два найбільш знамениті: Антіохія Пісі�
дійська і Антіохія Сирійська (саме вона нас ціка�
вить) – це місто, розташоване північніше Єрусали�
ма). Воно було засноване сирійським володарем
Селевком I Нікатором (310�300 рр. до Р.Х.) і назва�
не так на честь батька. Антіохія розташована між
гірськими хребтами Лівану і Тавру у родючій за�
плаві річки Оронт на 32 км східніше Середземного
моря. При римлянах вона була адміністративним
центром провінції Сирії і третім за величиною мі�
стом імперії. Антіохія славилася як видатний куль�
турний центр. Однак моральна розпуста мешканців
навіть увійшла в прислів’я. У храмах звершувалися
ритуальні оргії, в місті було багато розважальних

УРОК 

39
Біблійна істина: Бог хоче, щоб ми були істинними християнами

Ключовий вірш: «Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували: “Як у слові Моїм
позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, – а правда вас вільними
зробить!”» (Ів. 8:31$32)

Мета: молоді люди повинні знати, що істинний християнин живе в ім’я Христа, виконуючи Його
волю в своєму житті

Біблійна основа: Дії 11:19$30; Ів. 8:31$51

ХТО ТАКИЙ ХРИСТИЯНИН?
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закладів. Тут була і велика юдейська громада. Пер�
ші християни з’явилися на цьому місці в результа�
ті переслідувань у Єрусалимі, які почалися з роз�
прави над Степаном.

Біблійна тема уроку
Вступ

Приверніть увагу групи таким оповіданням:
«У Недільній школі вчитель пояснював дітям, чому

віруючі називаються християнами. На жаль, вчитель
мав сварливий характер і відрізнявся пихатістю. Уч�
ні знали про це. На завершення уроку вчитель запи�
тав: “Хто знає, чому, наприклад, мене називають
християнином?”

Після деякої мовчанки почувся голос одного
кмітливого хлопчика: “Напевно, вони вас погано
знають...”»

� Як ви вважаєте, чому хлопчик так відповів?
� Хто ж він такий – справжній християнин? (Вислухай�

те відповіді).

Робота над темою

● Завдання № 1
Виберіть якості, які стосуються визначення

«справжній християнин». Проаналізуйте, чи розкри�
вають вони це поняття, і поясніть, чому обрані виз�
начення правильні.

Християнин – це той, хто...
✓ народився у християнській сім’ї;
✓ прийняв хрещення (у дитячому чи дорослому ві�

ці – не має значення);
✓ знаходиться у спілкуванні з Богом і з вірую�

чими;
✓ завжди впевнений у своїй правоті і знає, що ні�

коли не помилиться;
✓ відмежовується від світу і живе на самоті з Бо�

гом;
✓ веде глибоко моральний спосіб життя;
✓ молиться, має живе спілкування з Богом;
✓ прагне в своєму житті виконувати Божі заповіді;
✓ не шукає слави собі, але всю славу віддає Богові;
✓ досліджує Біблію і живе згідно з Святим Пись�

мом;
✓ відвідує церкву;
✓ святкує всі християнські свята і тільки в ці дні

буває в церкві;
✓ виконує церковні обряди;
✓ намагається служити іншим своєю вірою, лю�

бов’ю, життям;
✓ робить добрі справи.
Чому християнин так названий? Він носить ім’я

свого Господа – Ісуса Христа.
Не знаючи Христа, не маючи з Ним спілкування че�

рез Слово Боже і молитву, людина не може бути
справжнім християнином.

Можна народитись у християнській сім’ї, але це не
дає права називатись християнином, бо свою прина�

лежність Господу християнин не одержує спадково
або генетично.

Можна виконувати всі християнські обряди і виз�
навати свята, можна піти від метушні світу в мона�
стир, але християнином не стати, бо християнство –
це не релігія, а жива віра і спілкування з Господом.
Християнин – людина, яка випромінює Христову лю�
бов, зігріваючи нею інших.

Після того, як учні дадуть правильні визначення
«справжнього християнина», запитайте, які характе�
ристики вони можуть віднести до себе?

Тільки та людина, яка живе у світлі істини Слова
Божого і сповідує Ісуса Христа своїм Господом і Спа�
сителем, а також виконує волю Божу – може назива�
тися християнином, бо вона відображає характер на�
шого Господа Ісуса Христа.

● Завдання № 2
Протягом цього циклу уроків ми розглядали деякі

риси характеру Ісуса Христа. Ми вчилися виробляти
і виховувати в собі характер Христа. Пригадайте і за�
пишіть ті якості характеру, над якими ми працювали
у цьому семестрі (їх 22).

У вашої групи має вийти приблизно такий список:
✓ християни мають спілкування з Богом і один з

одним;
✓ постійно прославляють Бога своїм життям;
✓ вивчають Слово Боже;
✓ проводять активне молитовне життя;
✓ борються з різними спокусами, прагнуть до свя�

тості;
✓ є надійними друзями;
✓ мають тверду віру;
✓ вони гостинні, охоче приймають інших;
✓ знаходяться в очікуванні і завжди готові до при�

ходу Господа;
✓ свідчать людям про Христа не тільки на словах,

але й власним життям;
✓ завжди вдячні Богові за Його дії та участь у їх�

ньому житті;
✓ трудяться на ниві Божій тими дарами, які дав їм

Господь;
✓ матеріально служать Богу і церкві, розумно ви�

користовують фінанси;
✓ слухняні Господу в усьому;
✓ готові переносити страждання за віру в Бога;
✓ завжди чесні;
✓ мають живе спілкування з Господом;
✓ вірні Богові за будь�яких обставин;
✓ прагнуть до єдності в досягненні мети, яку по�

ставив Господь;
✓ з радісною вірою у Христа звершують своє «по�

дорожнє»;
✓ розумно користуються християнською свобо�

дою;
✓ не дають приводу для спотикання, як віруючим

так і невіруючим.
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Коли ви всі разом пригадаєте і назвете ці риси
характеру, запропонуйте учасникам групи поділи�
тися тим, які зміни сталися в їхньому духовному
житті завдяки цьому циклу занять. Над чим ще
необхідно попрацювати і як група може допомог�
ти в цьому?

Поговоріть з учнями про те, що недостатньо про�
сто прочитати Святе Письмо для того, щоб зразу
виховати християнський характер і бути справжнім
християнином. Виховання християнського характе�
ру – це наполеглива праця над собою. Велика мета
не досягається за короткий час. Це справа всього
життя християнина, починаючи з дня або з момен�
ту, коли людина, усвідомивши свою гріховність та
зіпсованість, звертається до Бога за прощенням в
ім’я Голгофської жертви Христа. З цього моменту
починається зміна натури, характеру, звичок, а точ�
ніше – наслідування Христа. Зі старою грішною
природою в Царстві Небесному нема місця нікому.
Такий Закон Божий.

Практичне застосування

❖ Досліджуючи Святе Письмо, визначте з молоди�
ми людьми, що необхідно мати на увазі, розвиваю�
чи християнський характер (роздайте посилання для
дослідження). Висновки запишіть.

✧ Ів. 6:40; 2 Кор. 3:18; Євр. 3:1; 12:2 – дивитися на
Христа, уподібнюватися Йому; тобто змінюватись,
наслідуючи.

✧ Рим. 12:1�2; 1 Петр. 2:5 – дозволити Ісусу діяти
в нашому житті і служінні.

✧ Єг. 1:8; Пс. 1:2�3; 39(40):9; 118(119):11,15,97�
99; Ів. 5:39; 1 Ів. 5:3 – розмірковувати над Божим
Словом, досліджувати його.

✧ 1 Кор. 4:16; 11:1; Еф. 5:1; Фил. 3:17; Євр. 13:7 –
наслідувати Бога і віруючих, які знаходяться на ви�
сокому духовному рівні.

✧ Рим. 5:3�4; Як. 1:2�4 – бути стійким у випробу�
ваннях і скорботах, переносити їх з терпінням.

✧ Еф. 4:31�32; Кол. 3:8�10,14; Як. 1:19�22 – боро�
тися зі своїми недоліками, зрощувати в характері
любов.

«Якщо Ісус Христос – Бог і Він помер за мене, я по�
винен пожертвувати заради Нього всім, і, однак,
цього буде недостатньо» (Ч. Стадд).

Християнин – це той, у кому відображається образ
Божий, представник Бога на землі. Він несе світло
Христової любові в світ темряви і невір’я. Це сві�
тильник Божий, який горить любов’ю, і несе її світло
від Бога до людей і від людей до Бога.

Будьте гідними імені Христа і свого звання!
Дивлячись на вас, інші судять про те, якими є всі

християни!

Час молитовного спілкування

Сьогодні присвятіть молитві більше часу. Прине�
сіть подяки і прохання за кожну людину своєї групи.
Ви будете молитись один за одного, просячи у Бога,
щоб Він допоміг кожному бути гідним імені Його Си�
на Ісуса Христа, щоб у своєму житті та служінні ві�
дображати Його образ і усіма силами прагнути слу�
жити дарованими нам любов’ю, радістю, миром,
благословенням і прощенням.

Прославте Бога, бо Він святий.
Подякуйте Йому за честь і відповідальність носити

ім’я «християнин».
Попросіть у Бога сил завжди випромінювати світ�

ло Божої любові і в своєму житті.
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Кросворд «Пальма Девори» — стор. 15

Відповіді на деякі завдання у Рабочому зошиті
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Відповідь:
«Неправда — це гріх»

Старий Заповіт:
Буття – Бут.
Вихід – Вих.
Левит – Лев.
Числа – Чис.
Повторення Закону – Повт. Зак.
Ісуса Навина (Єгошуї) – Єг.
Суддів – Суд.
Рут – Рут
1 Самуїла – 1 Сам.
2 Самуїла – 2 Сам.
1 Царів – 1 Цар.
2 Царів – 2 Цар.
1 Хронік – 1 Хр.
2 Хронік – 2 Хр.
Ездри – Езд.
Неемії – Неем.
Естер – Ест.
Йова – Йов
Псалмів – Пс.
Приповістей Соломонових – Пр.
Еклезіястова – Екл.
Пісня над піснями – Пісн.
Ісаї – Іс.
Єремії – Єр.
Плач Єремії – Плач
Єзекіїля – Єз.
Даниїла – Дан.
Осії – Ос.
Йоіла – Йоіл
Амоса – Ам.
Овдія – Овд.
Йони – Йона
Михея – Мих.

Наума – Наум
Авакума – Ав.
Софонії – Соф.
Огія – Ог.
Захарія – Зах.
Малахії – Мал.
Новий Заповіт:
Евангелія від Матвія – Мт.
Евангелія від Марка – Мр.
Евангелія від Луки – Лк.
Евангелія від Івана – Ів.
Дії святих апостолів – Дії
Послання до римлян – Рим.
1 Послання до коринтян – 1 Кор.
2 Послання до коринтян – 2 Кор.
Послання до галатів – Гал.
Послання до ефесян – Еф.
Послання до филип’ян – Фил.
Послання до колосян – Кол.
1 Послання до солунян – 1 Сол.
2 Послання до солунян – 2 Сол.
1 Послання до Тимофія – 1 Тим.
2 Послання до Тимофія – 2 Тим.
Послання до Тита – Тит.
Послання до Филимона – Филим.
Послання до євреїв – Євр.
Послання Якова – Як.
1 Послання Петра – 1 Петр.
2 Послання Петра – 2 Петр.
1 Послання Івана – 1 Ів.
2 Послання Івана – 2 Ів.
3 Послання Івана – 3 Ів.
Послання Юди – Юд.
Об’явлення – Об.
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